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تهدف المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية 
)REGEND( إلى تحسين ُسُبل العيش، وتحقيق مزايا اقتصادية، واالندماج االجتماعي، والمساواة بين الجنسين في 

المجتمعات الريفية العربية، وخاصة المجموعات المهمشة، من خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة المياه والتأثر 
بتغّير المناخ وغيره من تحديات الموارد الطبيعية1. وسيتم اتباع هذا من خالل استخدام تكنولوجيات الطاقة 

المتجددة الصغيرة السعة المناسبة لألنشطة اإلنتاجية وريادة األعمال التنموية، وتمكين المرأة مع التركيز على خلق 
فرص عمل وتطوير سالسل قيمة قوية في إطار نهج الترابط لتشجيع االقتصاد المستدام.

إن المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية 
)REGEND( مشروع ممول من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )سيدا(، وشركاء التنفيذ، من ضمنهم جامعة 

الدول العربية، الوزارات ذات الصلة، مختلف المنظمات اإلقليمية، السلطات المحلية، الجمعيات العربية للنساء، 
منظمات األمم المتحدة، المنظمات غير الحكومية المحلية واإلقليمية، مؤسسات البحث والهيئات األكاديمية.

الخلفية
يعتبر ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة )الهدف 7 من 

أهداف التنمية المستدامة( شرطًا أساسيًا للحّد من أوجه عدم المساواة، والقضاء على الفقر، والتقدم في مجالي 
الصحة والتعليم، والنمو االقتصادي المستدام، ومبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”2. وتشمل الفرص االقتصادية 

واالجتماعية االقتصادية استحداث األسواق المحلية بواسطة تكنولوجيات ومعايير جديدة، مثل الحصول على 
الطاقة، واستحداث الوظائف المحلية، وإقامة روابط مشتركة مع قطاعات أساسية أخرى مثل إدارة المياه والتنمية 

الزراعية؛ فضاًل عن حماية البيئة، ومكافحة تلوث الهواء في األماكن المغلقة وفي الهواء الطلق ومكافحة تغّير 
المناخ وآثاره.

المنطقة العربية هي منطقة كبيرة ومتنوعة تغّطي جغرافيا غنّية معروفة بثرواتها الطبيعية فضاًل عن هشاشتها 
المناخية3. وهي موطن لنحو 400 مليون نسمة، تمتّد من ساحل المحيط األطلسي في شمال أفريقيا في الغرب 

إلى مضيق هرمز في الشرق، وتضّم بعض أغنى دول العالم فضاًل عن بعض أفقر دول العالم. وستكون القدرة على 
تسخير مجموعة الموارد الطبيعية من خالل الخيارات المالئمة للبنية التحتية والتكنولوجيا والحوكمة وممارسات 

اإلدارة المستدامة عاماًل أساسيًا في تأمين الفرص االقتصادية للشباب وتحسين مستويات معيشتهم. كما أنها 
محرك رئيسي للتنمية االجتماعية واالقتصادية وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واإلنصاف بين 

األجيال، وهي أيضًا في صميم دفع االزدهار على المدى الطويل في المنطقة العربية.

تكسب المنطقة العربية الكثير من النظر في الروابط بين المياه والطاقة واألمن الغذائي في سعيها لتحقيق التقدم 
في أهداف التنمية المستدامة. والواقع أن األمن المائي أساسي في المنطقة العربية، حيث أنها من أكثر المناطق 

تضررًا من ندرة المياه في العالم؛ يتفاوت أمن الطاقة بشكل كبير من بلد آلخر في المنطقة العربية. ويرتبط األمن 
الغذائي في المنطقة ارتباطًا وثيقًا بتوافر المياه والطاقة وإمداداتها المستمرة4. واألمر الشائع في جميع أنحاء 

المنطقة العربية هو أن المناطق الريفية تعاني أكثر من غيرها من عدم كفاية فرص الحصول على المياه والطاقة 
والغذاء، مما يؤثر على ُسُبل العيش، وتوليد الدخل، وإمكانات التنمية. لذلك، فإن تعزيز وتبّني تكنولوجيات 

وتطبيقات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية يمكن أن يزيد من فرص الحصول على الطاقة والمياه والغذاء من 
خالل تقديم حلول ال يكون امتالكها مكلفًا، ويمكن تشغيلها، وتستحدث وتتيح نماذج األعمال التجارية التي تزيد 

من الدخل واإلنتاجية، وتؤدي إلى التنمية االقتصادية وخلق فرص عمل.

مقدمة
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على نفس القدر من األهمية، تتيح تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقها في المناطق الريفية فرصًا مختلفة لتمكين المرأة 
ألنها توفر تحسينات كبيرة في نوعية حياة المرأة من خالل خفض التكاليف، وتوفير الوقت، والحّد من تلوث الهواء داخل 
المباني، وتحسين اإلضاءة، وزيادة فرص تطوير وتنمية أنشطة الترابط المدّر للدخل في القطاعات اإلنتاجية. وتسهم هذه 

األنشطة بشكل إيجابي في توسيع سالسل القيمة في االقتصادات الريفية مما يؤدي إلى تحسين التعليم والرعاية الصحية 
وُسُبل العيش وتعزيز الرفاهية للمجتمعات الريفية ككل. وباإلضافة إلى ذلك، يساعد تدريب المرأة وبناء قدراتها على تركيب 
وصيانة ُنُظم الطاقة المتجددة، فضاًل عن مهارات األعمال التجارية والحصول على التمويل، على استحداث الوظائف وتوليد 

الدخل وتخفيف األعراف االجتماعية والخاصة بقضايا الجنسين التي كانت تشكل عائقًا أمام تحرير المرأة من أدوارها 
التقليدية، وأمام توسيع نطاق تكنولوجيات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية. ولذلك، فإن الربط بين قضايا المساواة بين 

الجنسين والطاقة المتجددة في المناطق الريفية يتيح فرصة تستفيد فيها المرأة على مستويات عديدة بينما تنشأ قنوات 
ووسائل جديدة لتعزيز الطاقة المتجددة وتبّنيها.

األهداف والمنهجية
يشكل هذا التقرير األساس ألحد ُمخرجات مشروع المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة 

في المناطق الريفية في المنطقة العربية أال وهو وضع مجموعة أدوات ألفضل الممارسات المتعلقة بالحلول والتطبيقات 
التكنولوجية لتطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المنطقة العربية.

يكمن الهدف الرئيسي من مجموعة األدوات في تحديد حلول تكنولوجيا الطاقة المتجددة صغيرة السعة التي من شأنها أن 
تساعد المجتمعات المحلية المهّمشة وتدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية في المناطق الريفية. مما يساعد بدوره على 

زيادة الوعي وتشجيع االستثمار واعتماد تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة وتطبيقاتها المناسبة التي تدعم المنافع 
االجتماعية ومنافع المشاريع الخاصة، والمساواة بين الجنسين، والحد من الفقر واستحداث الوظائف، ومعالجة التأثر بندرة 

المياه، واألمن الغذائي، وفقر الطاقة، وتأثير تغّير المناخ على المجتمعات الريفية في المنطقة العربية. يجري التركيز على 
تعزيز فهم كيفية تنفيذ تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة الالمركزية وفعاليتها لتوفير خدمات الطاقة الالزمة لدعم 

المرونة لدى سكان الريف في المنطقة العربية. ستخضع التكنولوجيات والحلول المحددة لعملية ومنهجية فرز تتضمن أطرًا 
للترابط بين المياه والطاقة والغذاء ومفاهيم لتعميم مبادئ المساواة بين الجنسين. وسيجري التركيز على التكنولوجيات التي 

يمكن النفاذ إليها أكثر والمالئمة للمجتمعات المهمشة، والتي يمكن أن تمّكن األنشطة اإلنتاجية المحلية والمشاريع الصغيرة 
الحجم، وال سيما تلك التي تزّود رائدات األعمال باإلمكانات.

من المسّلم به عمومًا أن اختيار التكنولوجيا المناسبة في مجموعة األدوات هذه هو اختيار تكنولوجيا شاملة، وتطبيق صغير 
السعة، وذا كفاءة في استخدام الطاقة، وكثيف العمالة، وُمراعي للبيئة، ويمكن التحّكم به محليًا. وعالوة على ذلك، يتم التركيز، 
حيثما أمكن، على التكنولوجيات التي لديها فرصة أكبر في دعم تمكين المرأة في المناطق الريفية في المنطقة العربية. وتشمل 
بعض الخصائص الرئيسية للتكنولوجيات التي تم الترويج لها مدى وفائها بالغرض ومالءمتها للشروط التي سيتم نشرها فيها، 

وتكاليف حيازتها وتشغيلها، فضاًل عن احتياجاتها للصيانة.

يغطي التقرير دراسات حالة عن تكنولوجيات الطاقة المتجددة المنَفذة التي كان لها تأثير على المجتمعات الريفية في جميع 
أنحاء العالم مع إيالء اهتمام خاص للجوانب والتحديات الخاصة بقضايا المساواة بين الجنسين التي تواجهها، وبشكل أكثر 

تحديدًا نموذج األعمال المستخدم.

يسّلط التقرير الضوء أيضًا على أفضل قنوات واستراتيجيات نشر المعرفة والوعي لتكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة 
السعة في المنطقة العربية لعرض األدوات واألساليب المتاحة للمجتمع المحلي وواضعي السياسات، من أجل تعزيز اعتماد 

تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة خاصة في المجتمعات المحلية المهمشة.

وأخيرًا، تلخص االستنتاجات النقاط الرئيسية الواردة في التقرير، وستركز التوصيات على تعظيم قيمة تكنولوجيات الطاقة 
المتجددة المقترحة إلفادة المجتمعات الريفية في المنطقة العربية ولضمان استدامة المشاريع المدعومة.
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تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة 
السعة للمناطق الريفية

اعتمد هذا التقرير التعاريف التالية:

الطاقة المتجددة هي الطاقة المَوّلدة من مصادر الطاقة المتجددة، التي ال تنضب نظريًا وغير األحفورية، والتي يتم تجديدها 
في حياة اإلنسان. وتشمل مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة البحرية )المحيطات(، والطاقة 

الكهرمائية، والطاقة الحرارية الجوفية، والطاقة األحيائية )الشكل 1(.

تكنولوجيا الطاقة المتجددة صغيرة السعة هي التكنولوجيا التي تحول مصادر الطاقة المتجددة إلى طاقة كهربائية أو حرارية 
مع قدرة إنتاج تصل إلى حوالي 100 كيلوواط.

ترد األنواع الرئيسية للطاقة المتجددة ومصادرها في الشكل 1 ويتم تفصيلها في األجزاء الفرعية التالية.

الشكل 1. فئات الطاقة المتجددة
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 European Court of Auditors, “Special Report no 05: Renewable energy for sustainable rural development: significant potential synergies, but :المصدر
.mostly unrealised,” 2018. Available at www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_EN.pdf

1
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ألف. الطاقة الشمسية
يمكن تحويل الطاقة التي يتم تسخيرها مباشرة من الشمس إلى طاقة كهربائية أو حرارية5. وفئتا التكنولوجيات التي تسخر 

الطاقة الشمسية هما التكنولوجيا الكهروضوئية والتكنولوجيا الحرارية الشمسية.

التكنولوجيا الكهروضوئية

تولد التكنولوجيا الكهروضوئية )PVs(، التي تسمى أيضًا الخاليا الشمسية، التيار المستمر )DC( من أشعة الشمس باستخدام أشباه 
الموصالت ويمكن استخدامها لتشغيل اإللكترونيات الصغيرة مثل اآلالت الحاسبة وإشارات السير. يمكن تخزين الكهرباء الناتجة 

عن ذلك في البطاريات الستخدامها في الليل/الطقس الغائم. عندما تقترن التكنولوجيا الكهروضوئية مع محّول، الذي يحول التيار 
المستمر )DC( إلى تيار متناوب )AC(، يمكن أيضًا استخدامها لتأمين الطاقة للمنازل/المزارع والشركات التجارية الكبيرة. وقد 

انخفضت تكلفة تصنيع األلواح الشمسية بشكل كبير خالل السنوات األخيرة، مما يجعلها ليس فقط ميسورة التكلفة ولكن في 
كثير من الحاالت أرخص شكل من أشكال الكهرباء6. يتم تصنيع األلواح الشمسية بأحجام مختلفة مع قدرة طاقة تتراوح بين بضع 
واطات إلى أكثر من 300 واط. يمكن أن تنتج التيار المستمر في نطاق 12-60 فولت ويمكن استخدامها لشحن الفوانيس الكهربائية 

وأجهزة الحاسوب المحمول، الخ. كما تأتي األلواح الشمسية بنوعين من الضمانات: ضمان األداء الذي يضمن إنتاج 90 في المائة 
للسنوات العشر األولى و80 في المائة لمدة تصل إلى 25 سنة وضمان المنتج الذي يغطي العيوب الصادرة عن الشركة المصّنعة 

وتعّطل المعدات لمدة 10-12 سنة نفاذًا إلى 25 سنة لدى بعض الشركات المصّنعة. وعالوة على ذلك، فإن الصيانة المنتظمة الوحيدة 
الالزمة لأللواح الشمسية هي تنظيفها بالماء المقطر لتحقيق أقصى قدر من األداء والمخرجات. تكفل هذه الضمانات، إلى جانب 

بساطة الصيانة المنتظمة، كفاءة واستدامة تشغيل النظام، وموثوقية وأداء أجهزة التكنولوجيا الكهروضوئية طوال دورة حياتها.

بدأت األنظمة الشمسية النقالة القائمة على التكنولوجيا الكهروضوئية تكتسب شعبية، ومع ذلك، فهي ال تزال مكلفة للغاية وتقتصر 
بشكل رئيسي على عمالء محددين مثل القوات المسلحة عند انتشارها في مواقع نائية أو منظمي الفعاليات في الهواء الطلق. 

وهي تستند إلى لوحات كهروضوئية قابلة للطّي مثبتة على الشاحنات، إضافة إلى المحوالت والبطاريات الالزمة.

التكنولوجيا الحرارية الشمسية

إن التكنولوجيا الحرارية الشمسية هي التكنولوجيا التي تستخدم الطاقة الحرارية من أشعة الشمس للتدفئة أو إنتاج الكهرباء. 
يوجد نوعان من التكنولوجيات الشمسية الحرارية أال وهي األنظمة النشطة والسلبية. تتطلب األنظمة النشطة وجود أجزاء 

متحركة مثل المضخات أو المراوح لتعميم السوائل الحاملة للحرارة في حين ال تحتوي األنظمة السلبية على مكونات ميكانيكية 
وتعتمد على ميزات التصميم فقط لتوفير الطاقة عن طريق التقاط الحرارة7.

من األمثلة على التكنولوجيات الحرارية الشمسية: أنظمة التدفئة والتبريد الشمسية التي تستخدم الحرارة المتولدة عن الشمس 
لتسخين المياه والتدفئة وأنظمة الطاقة الشمسية المرّكزة التي تستخدم المرايا لتركيز األشعة الشمسية في أنابيب داكنة تحمل 

سوائل التدفئة، والتي تولد بخارًا يتم استخدامه بعد ذلك مباشرة كحرارة أو لتشغيل تربينات توّلد الكهرباء. ويتّم تصنيع سخانات 
ع اللتقاط الحرارة من أشعة الشمس، وخزان لتخزين  المياه الشمسية لالستخدام السكني والتجاري في المشاريع الصغيرة من ُمجمِّ

ع عادة مع ضمان لمدة 10 سنوات في حين أن  الماء الساخن، ومكونات أخرى مثل التجهيزات والخراطيم والصمامات. ويأتي الُمجمِّ
المكونات المتبقية تأتي مع ضمان لمدة ثالث سنوات.
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باء. طاقة الرياح
يتم توليد الكهرباء من الرياح باستخدام التربينات التي 
تحول طاقة الرياح الحركية إلى طاقة كهربائية. إذا تم 
استخدام الطاقة الميكانيكية إلنتاج الكهرباء، يمكن أن 

يسمى الجهاز مولد هوائي أو شاحن هوائي. إذا تم استخدام 
الطاقة الميكانيكية لتشغيل اآلالت، مثل ضخ المياه أو طحن 

الحبوب، يسمى الجهاز مضخة هوائية أو طاحونة هوائية، 
على التوالي. تتكون التربينات الهوائية عادة من اثنين أو 
ثالثة شفرات غزل معّلقة على رمح يشّغل موّلد الكهرباء. 

يتم تركيب معظم التربينات على ارتفاع 30 مترًا على األقل 
فوق األرض لالستفادة من الرياح األقل اضطرابًا واألسرع 

من تلك األقرب إلى األرض8.

يمكن للتربينات الهوائية صغيرة السعة المثبتة على برج 
 اإلنارة، مثل تلك الموضحة في الشكل 3، تزويد األسرة 

بما يكفي من الكهرباء على مدار السنة )حوالي 0.3 كيلووات/
ساعة/يوم(، على أن يكون هناك ما يكفي من الرياح لدفع 

التربينات وبطارية لتخزين الطاقة. وفي ظل هذه الظروف، 
يمكن للتربينات الهوائية صغيرة السعة أن ُتشغل بعض 

األجهزة األساسية مثل مصباحين فلوريين وتلفزيون لمدة 
أربع ساعات تقريبًا في اليوم.

الشكل 2. أمثلة على الُنُظم الشمسية

زة )ب( الطاقة الشمسية المركَّ )أ( التكنولوجيا الكهروضوئية

 Albawaba, “Iran to construct 3000 new small scale solar plants in :المصدر
rural areas,” Tehran Times, 19 January 2019. Available at www.albawaba.

com/business/iran-construct-3000-new-small-scale-solar-plants-rural-are-
.as-1240630/

 Water Saving for Concentrated Solar Panels (WASCOP),:المصدر
.“Home,” 2020. Available at https://wascop.eu/

 M. Allen, “New blades and generators for more efficient small :المصدر
wind turbines,” phys.org, 17 January 2017. Available at https://phys.org/

.news/2017-01-blades-efficient-small-turbines.html

الشكل 3. تربين هوائي صغير السعة
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في اآلونة األخيرة، يشهد قطاع طاقة الرياح حملة كبيرة نحو ما يسمى طاقة الرياح المحمولة جوًا. ويستند هذا على التربينات 
المثبتة على األجهزة الطائرة مثل الطائرات بدون طيار المترابطة التي من شأنها توليد الكهرباء على ارتفاعات أعلى بكثير حيث 
موارد الرياح أكثر أهمية. لكن لم يتم التسويق لهذه التكنولوجيا بعد بالكامل بسبب التحديات المتعلقة بجلب الطاقة إلى األرض 
مع ما ينتج عن ذلك من تعقيد وتكلفة. تجري الكثير من البحوث في هذا المجال، ومن المتوقع أن يكون لطاقة الرياح المحمولة 

جوًا مستقبل واعد من حيث زيادة موارد الرياح وانخفاض التكاليف.

جيم. الطاقة البحرية 
        )المحيطات(

يمكن تسخير الطاقة التي تحملها حركة أمواج المحيطات 
والمد والجزر والتيارات وتحويلها إلى كهرباء. تشمل 

التكنولوجيات الواعدة للمحيطات ما يلي9:

طاقة األمواج: تلتقط التربينات الطاقة الموجودة في أمواج 
المحيط المتحركة وتستخدمها لتوليد الكهرباء.

طاقة المد والجزر: في هذه الحالة، يتم استخدام حاجز أو 
تربين لحصاد الطاقة بين المد والجزر المرتفع والمنخفض.

طاقة التدرج في الملوحة: الطاقة المستمدة من التغّيرات 
في تركيزات الملح عندما يصب النهر في المحيط.

الطاقة الحرارية للمحيطات: يتم توليد الطاقة باستخدام 
فرق درجة الحرارة بين مياه البحر السطحية االستوائية 

 الدافئة ومياه المحيط الباردة العميقة على أعماق
800-1,000 متر10.

الشكل 4. تربين طاقة المد والجزر التجريبي
في راز بالنشارد في فرنسا

REVE online magazine, “Marine energy: Alstom chosen to equip :المصدر 
 pilot tidal energy farm at Raz Blanchard in France,” Spanish Wind Energy

Association, 3 December 2014. Available at www.evwind.es/2014/12/03/
marine-energy-alstom-chosen-to-equip-pilot-tidal-energy-farm-at-raz-

.blanchard-in-france

الطاقة الكهرمائية دال. 
الطاقة الكهرمائية هي الطاقة المستمدة من المياه المتدفقة، كما هو الحال في األنهار والقنوات باستخدام التربينات11.  ويمكن 

تحويل هذه الطاقة إلى طاقة ميكانيكية تناوبية أو كهرباء باستخدام نظام للطاقة الكهرمائية. تأتي محطات الطاقة الكهرمائية 
في تشكيلتين أساسيتين: مع السدود والخزانات، أو بدونها. لتلبية الطلب في أوقات الذروة، يمكن للمرافق التي فيها خزان 

كبير تخزين المياه على فترات قصيرة أو طويلة حيث يحدد التغيير في االرتفاع )أو السقوط( من نقطة إلى أخرى، الذي يسّمى 
الضاغط الهيدروليكي، وحجم تدفق المياه كمية الطاقة المتاحة في المياه المتحركة12. تقوم محطات الطاقة الكهرمائية التي ال 

سدود وخزانات فيها، وتسمى أيضًا النظام الكهرمائي لتوليد الطاقة من التيار النهري، بإنتاج الطاقة على نطاق أصغر، وعادة ما يتم 
ذلك عن طريق منشأة مصممة للعمل في فرع نهري دون التدخل في تدفقه. ولذلك، يعتبر ُكثر أن ُنُظم الطاقة الكهرمائية صغيرة 
السعة خيار أكثر مراعاة للبيئة ويمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للمجتمعات المحلية في المناطق النائية. يبين الشكل 5 أمثلة 

لُنُظم الطاقة الكهرمائية.

يمكن أن يتراوح حجم ُنُظم الطاقة الكهرمائية بين بضع مئات الواط وآالف الميغاواط. ُيبرز الجدول 1 التصنيفات المختلفة وفقًا 
لقدرة ُنُظم الطاقة الكهرمائية على توليد الطاقة:
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الشكل 5. )أ( محطة غاليتشنك الصغيرة لتوليد الطاقة الكهرمائية؛ )ب( االبتكار الدوامي في مجال الطاقة الكهرمائية
)أ(

يتم استخدام محطات الطاقة الكهرمائية المتناهية الصغر 
)ميكرو( والصغيرة )ميني( على نطاق واسع إلمداد المناطق 
الريفية بالكهرباء حيث يتم تزويد األسر بالطاقة المحدودة 

مثل 50 واط و100 واط و200 واط. ويمكن أيضًا استخدام 
الطاقة لمختلف تطبيقات االستخدام النهائي للطاقة مثل 

نقل البضائع، والمنشرة، وشحن البطاريات وغيرها من 
االستخدامات الزراعية أو الصناعية الصغيرة.

الطاقة الحرارية الجوفية هاء.	
إن الطاقة الحرارية الجوفية هي الحرارة المستمّدة من 
جْوف األرض حيث الماء و/أو البخار يحمل الطاقة إلى 

سطح األرض ويستخدمها لتشغيل المولدات وإنتاج 
الكهرباء. ويمكن تسخير الطاقة الحرارية الجوفية لتوليد 

كهرباء نظيفة أو استخدامها مباشرة ألغراض التدفئة 
والتبريد، وذلك حسب خصائصها13. لتوليد الكهرباء، ال بد من 

موارد متوسطة أو عالية الحرارة، والتي تقع عادة بالقرب 
من المناطق الناشطة تكتونيًا. وتستخدم تكنولوجيات 

الحرارة الجوفية للتدفئة في المناطق، وللمضخات 
الجغرافية الحرارية، وللدفيئات الزراعية، وما إلى ذلك14. 

الجدول 1. تصنيف الطاقة الكهرمائية وفقًا لطاقة اإلنتاج

نطاق طاقة اإلنتاج التصنيف
>1 كيلوواط بيكو هيدرو

1 كيلوواط - 100 كيلوواط
الطاقة المتناهية الصغر 

)ميكرو(
100 كيلوواط - 1 ميغاواط الطاقة الصغيرة )ميني(

1-10 ميغاواط الطاقة الصغيرة
<10 ميغاواط الطاقة الكبيرة

A. V. Rojas, F. M. Schmitt and L. Aguilar, "Guidelines onre-  المصدر:
 newable energy technologies for women in rural and informal urban

areas," Energia, IUCN , 2012. Available at https://portals.iucn.org/union/
sites/union/files/doc/guidelines_on_renewable_energy_technolo-

.gies_for_women_in_rural_and_informal_urban_areas.pdf

مصنع كليمون للطاقة الحرارية الجوفية الشكل 6. 

 Climeon, “Geothermal heat power,” 2020. Available at :المصدر  
 .https://climeon.com/geothermal-plants

)ب(

 Turbulent , “Past Projects, Donihue, Chile,” 2018. Available at :المصدر
.www.turbulent.be/projects

PCC SE, “Galičnik small hydropower plant,” 2020. Available at :المصدر 
 .www.pcc.eu/en/galicnik-small-hydropower-plant/ 
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ُنُظم الغاز األحيائي المكون من وحدات تجميعية بقدرة 15 كيلوواط من ِقبل مؤسسة الطاقة المجتمعية الشكل 7. 

 BioEnergy International, “Small Modular Biomass Systems,” National Renewable Energy Laboratory (NREL), United :المصدر
.States Department of Energy, December 2002. Available at www.nrel.gov/docs/fy03osti/33257.pdf

الطاقة األحيائية واو. 
إن الطاقة األحيائية، والمعروفة أيضًا باسم طاقة الكتلة األحيائية، هي الطاقة التي تنتج من الحيوان والنبات والمواد المشتقة 

من النبات. وتسمى المادة العضوية المستخَدمة إلنتاج الطاقة األحيائية الكتلة األحيائية أو مواد الطاقة األحيائية األولية. وتشمل 
مصادر الكتلة األحيائية النفايات الحيوانية والنباتية، والمحاصيل الزراعية، والطحالب، والنفايات العضوية السكنية/الصناعية. 

ويحدد نوع الكتلة األحيائية نوع الطاقة األحيائية التي يمكن جمعها وكميتها والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها إلنتاجها. على 
سبيل المثال، يمكن استخدام النباتات الزراعية إلنتاج الوقود األحيائي السائل مثل اإليثانول والديزل األحيائي. يتم إنتاج الكحول 

األحيائي عن طريق تخمير السكريات والنشويات من المواد الزراعية األولية الصالحة لألكل الغنية بالكربوهيدرات، مثل نفايات 
قصب السكر، الشمندر السكري، الحبوب، الدبس، القمح، والبطاطا أو الفاكهة. حاليًا، من الممكن أيضًا إنتاج الكحول األحيائي عن 

طريق تخمير السليلوز من مصادر غير صالحة لألكل مثل األشجار والخشب والعشب والقش. من ناحية أخرى، يمكن إنتاج الديزل 
األحيائي من خالل أسترة الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية مثل الجاتروفا، عباد الشمس، فول الصويا، القطن، زيت النخيل، 

بذور اللفت، الخردل، القنب، الطحالب وزيوت الطهي المعاد تدويرها. يمكن للكحول األحيائي أن يشغل المولد الكهربائي أو يغذي 
موقد الوقود األحيائي ألغراض الطهي.

بداًل من ذلك، النفايات الرطبة مثل السماد الطبيعي هي مناسبة تمامًا إلنتاج الغاز األحيائي عن طريق الـهضم الالهوائي، والتي 
يمكن أن يولد احتراقها الكهرباء والحرارة أو يمكن معالجتها إلنتاج وقود النقل، مثل الميثان األحيائي.

يوجد أساسًا ثالثة مبادئ لتوليد الطاقة من الكتلة األحيائية: االحتراق المباشر في محطات الطاقة البخارية، العمليات الحرارية 
)االنحالل الحراري أو التغويز( أو الكيميائية األحيائية )التخمير أو الهضم(. وتعتمد الطريقة/التكنولوجيا المختارة على نوع الكتلة 

األحيائية المتاحة. تعتبر مخلفات األخشاب والغابات مفيدة في عمليات االحتراق المباشر والعمليات الحرارية. ويمكن استخدام 
المخلفات الزراعية في المعالجة الحرارية أو الكيميائية األحيائية اعتمادًا على محتوى الرطوبة في المخّلفات15.



15



16

إمكانات الطاقة المتجددة
في المنطقة العربية 2
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إمكانات الطاقة المتجددة
 في المنطقة العربية

ع الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة: تقرير بشأن التقدم المحرز في مجال الطاقة في المنطقة العربية”،  وفقًا لتقرير “تتبُّ
اعتبارًا من عام 2017، شكلت الطاقة المستدامة حوالي 10 بالمائة من مزيج الطاقة في المنطقة العربية، وهي أقل حصة في أي 
منطقة من العالم. يوجد عدد قليل من البلدان التي تستأثر بكل استهالك الطاقة المتجددة في المنطقة تقريبًا، مما يترك مجااًل 

واسعًا لمزيد من االستهالك، نظرًا لموارد الطاقة المتجددة الوفيرة في المنطقة.

تبقى الطاقة الكهرمائية مع حوالي 13 في المائة من إجمالي استهالك الطاقة المتجددة، أهم مصدر للطاقة المتجددة في 
المنطقة العربية بعد الوقود األحيائي الصلب. وتعتبر الطاقة الشمسية ثاني أكبر مصدر للطاقة المتجددة في المنطقة العربية، 

حيث تمثل حوالي 3 في المائة من إجمالي استهالك الطاقة المتجددة في المنطقة. وتمثل طاقة الرياح نحو 3 في المائة من 
إجمالي استهالك الطاقة المتجددة في المنطقة، رغم أن االستهالك يتزايد بسرعة.

إن إمكانات الطاقة المتجددة في المنطقة العربية عالية، ال سيما بالنسبة لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ولكن نظرًا 
لالختالفات الكبيرة في الجغرافيا والمناخ، فإن بعض المناطق أكثر مالءمة ألنواع معينة من الطاقة المتجددة من غيرها. ومن 

المهم أن نضع ذلك في االعتبار عند النظر في مشاريع الطاقة المتجددة المحتملة.

الطاقة الشمسية ألف. 
معظم الدول العربية هي جزء من حزام الشمس، المنطقة في العالم التي تحصل على أكبر قدر من الشمس في اليوم والشهر 

والسنة، والتي تستفيد من مستويات اإلشعاعات الشمسية التي هي من بين أعلى المستويات في العالم )تصل إلى 7 كيلوواط 
ساعة/متر مربع يوميًا(، كما هو موضح في الشكل 8.

2
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الشكل 8. إمكانات الموارد الشمسية في المنطقة العربية

.SolarGIS, “Global Solar Atlas version 2.0.” Available at https://globalsolaratlas.info/map :المصدر

يدّل ذلك على وجود ظروف طبيعية مؤاتية لتنمية الطاقة المتجددة، وهناك مجال كبير للتقدم في استخدام هذه الموارد16.  
واألطالس الشمسية مفيدة في تحديد المناطق التي توجد فيها موارد عالية من الطاقة المتجددة ألغراض التنمية. ومعظم 

البلدان لديها اآلن هذه األطالس ويستخدمها المطوّرون للقيام بأفضل خيار لموقع المشاريع وتصميمها.

باء. طاقة الرياح
تعتبر طاقة الرياح محلية، بمعنى أنها متوفرة في المواقع التي يتميز فيها هيكل سرعة الرياح بخصائص محددة. وتقع في 

مواقع رئيسية في المنطقة العربية تشمل األردن )خليج العقبة(، وتونس والجزائر )ساحل البحر األبيض المتوسط وبعض 
المواقع الداخلية(، والسودان )ساحل البحر األحمر(، وُعمان )ساحل المحيط الهندي(، ومصر )خليج السويس(، والمغرب 

وموريتانيا )ساحل المحيط األطلسي(، واليمن وبعض المواقع في الخليج العربي. وهناك مزارع للرياح متصلة بالشبكة في 
األردن وتونس ومصر والمغرب.

كما هو الحال في الطاقة الشمسية، توجد أطالس الرياح في معظم البلدان ويستخدمها مطورو المشاريع. لدى معظم البلدان 
العربية األقل نموًا موارد جيدة جدًا من الرياح، وينبغي أن تكون قادرة على االستفادة من التربينات الهوائية الضئيلة التكلفة 
والصغيرة السعة المتاحة في السوق لدعم المناطق الريفية. ومن شأنها أن تغطي جزءًا كبيرًا إن لم يكن كل متطلبات الطاقة 

الخاصة بها ومساعدتها على تحسين الصحة والسالمة فيها وإنشاء مشاريع صغيرة لكسب مورد رزق أفضل.
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الشكل 9. إمكانات موارد الرياح في المنطقة العربية

 .DTU Wind Energy, “”Global Wind Atlas 3.0”, interactive map,” World Bank Group, ESMAP, Vortex, 2019. Available at https://globalwindatlas.info  :المصدر

جيم. طاقة المحيطات
تعتبر التكنولوجيا التي أثبتت جدواها تجاريًا اليوم والتي تستغل طاقة المد والجزر باهظة الثمن، وإن كانت األسعار قد تكون 

رًا كاماًل، وهي  ر بعد تطوَّ منخفضة بما يكفي لتكون قادرة على المنافسة في البلدان النامية. ولكن، بما أن هذه التكنولوجيا لم تتطوَّ
متاحة فقط في المناطق الساحلية، فقد يكون تطبيقها محدودًا بالنسبة لمد األرياف بالكهرباء.

من االستثناءات المحتملة الُجُزر أو المناطق التي تعتمد على الديزل المستورد وتواجه أزمة في الطاقة. ويمكن أن تستفيد في 
المستقبل من تكنولوجيات جديدة لطاقة المّد والجزر التي يرجح أنها أكثر مالءمة للحلول ذات التكلفة المنخفضة. أحد األمثلة 

على هذه الحلول )التي تستحق النظر فيها على الرغم من أنه لم يتم تسويقها بالكامل حتى اآلن( هي تكنولوجيا “هيدرو وينغ”17. 
وتستند هذه التكنولوجيا الفّعالة من حيث التكلفة والقابلة للتعديل في مجال طاقة المد والجزر إلى مفهوم جديد يقّلل من 

التشغيل والصيانة إلى حد كبير من خالل جعل التصميم بسيطًا ومجّزءًا إلى وحدات.

WIND R ESOURCE MAP

MEAN W IND SPEED
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الشكل 10. شالالت جزين في لبنان

 Lebanon Traveller, “5 Epic waterfalls in Lebanon to visit this  :المصدر 
spring,” 30 March 2019. Available at www.lebanontraveler.com/en/mag-

.azine/5-waterfalls-lebanon/

الشكل 11. دفيئة “ميزون دو لوازيس” القائمة على الطاقة الحرارية 
الجوفية، تونس

A. Richter, “Tunisia increasing output and export of geothermal-  المصدر: 
 ly grown tomoatoes to European and Gulf countries,” Think GeoEnergy,

18 June 2018. Available at www.thinkgeoenergy.com/tunisia-increas-
ing-output-and-export-of-geothermally-grown-tomatoes-to-europe-

.an-and-gulf-countries/

الطاقة الكهرمائية دال.	
استنفدت معظم إمكانات الطاقة الكهرمائية في المنطقة 

العربية، وبلغ مجموع القدرات المرّكبة من الطاقة الكهرمائية 
9,855 ميغاواط18. لكن، يمكن تركيب ُنُظم طاقة كهرمائية بيكو 

ومتناهية الصغر )ميكرو( مبتكرة في فروع األنهار والقنوات 
وكذلك الشالالت للتطبيقات الريفية. ويمكن ايجادها في معظم 

البلدان العربية. توفر الشالالت على وجه الخصوص فرصًا 
ز على السياحة. كبيرة لتطوير األنشطة التي تركِّ

يجري تطوير بعض التكنولوجيات الجديدة لتوليد الطاقة في 
األنهار والقنوات ذات التيارات البطيئة، مثل “واتروتور”، الذي 

يقوم على تربينات يمكنها حصاد الطاقة الخضراء في التيارات 
المائية التي تبلغ سرعتها 3.2 كم/ساعة. ويمكن للمجتمعات 

الريفية التي تعيش بالقرب من مجاري المياه أن تستخدم هذه 
التكنولوجيات للحصول على الكهرباء وتطوير األنشطة المدّرة 

للدخل19. 

الطاقة الحرارية الجوفية هاء. 
تحتوي التربة والمياه الجوفية على خّزان واسع من الطاقة 

الحرارية. تحصل أنظمة التدفئة الحرارية الجوفية على هذه 
الطاقة وتحّولها إلى الحرارة التي يمكن أن تكون مفيدة في 
الدفيئات وغيرها من المباني. وتقع معظم المناطق المثيرة 

لالهتمام في مجال الطاقة الحرارية الجوفية في مناطق 
النشاط الزلزالي، ولكن يمكن أيضًا استخدام مناطق أخرى. 
تعتبر محطات الطاقة الحرارية الجوفية التقليدية مشاريع 
متقّدمة ولكنها محفوفة بالمخاطر وربما ينبغي تنفيذها من 

خالل شركة وطنية للطاقة وهي غير مناسبة لتطبيقات توليد 
الكهرباء صغيرة السعة. وتركز بعض البحوث حاليًا على تصميم 

مولدات حرارية جوفية منخفضة التكلفة ومكونة من وحدات 
تجميعية تكون أكثر مالءمة للمناطق الريفية ويجري اختبارها 

حاليًا في البلدان النامية20.

يمكن العثور على الينابيع الساخنة والمياه الساخنة الناشئة عن 
الجبال في بعض البلدان العربية، ويمكن استخدام المبادالت 

الحرارية اللتقاط هذه الطاقة. ففي الجزائر، على سبيل المثال، 
توفر عشرات الينابيع الساخنة المياه والحرارة للحمامات العامة 

التي تحظى بشعبية واسعة بسبب خصائص المياه المعّززة 
للصحة. ويمكن تطوير هذه المواقع أكثر لتعزيز األنشطة المّدرة 
للدخل لألشخاص الذين يعيشون في الجوار، وال سيما النساء، 

إما من خالل العمل في هذه المرافق أو عن طريق توفير 
المنتجات لهم وبيع الهدايا التذكارية للزوار، وبعضهم يأتي من 

جميع أنحاء الجزائر ومن خارجها أيضًا.
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طاقة الكتلة األحيائية واو. 
يتم استخدام طاقة الكتلة األحيائية تقليديًا على نطاق واسع لألغراض المنزلية في المناطق الريفية في المنطقة العربية، وال سيما 

في األردن والسودان ومصر وموريتانيا واليمن21. وبما أن معظم المنطقة قاحلة أو شبه قاحلة، تسهم أساسًا المخّلفات الزراعية 
والنفايات الصلبة البلدية والنفايات الصناعية في إمكانات طاقة الكتلة األحيائية22. 

إّن المنطقة العربية في وضع جيد لتنمية طاقة الكتلة األحيائية، بمواردها الغنية من الكتلة األحيائية على شكل نفايات بلدية 
صلبة، ومخلفات المحاصيل، والنفايات الزراعية الصناعية. تتمتع المنطقة بموارد وفيرة من طاقة الكتلة األحيائية التي ال تزال غير 

مستكشفة إلى حد كبير. ومن الممكن أن يؤدي تنفيذ تكنولوجيات تحويل الكتلة األحيائية المتقدمة كوسيلة للتخلص اآلمن من 
نفايات الكتلة األحيائية الصلبة والسائلة، وكخيار جّذاب لتوليد الحرارة والطاقة والوقود، إلى الحد كثيرًا من اآلثار البيئية المترتبة 

على مجموعة واسعة من نفايات الكتلة األحيائية23.

زاي.	الوضع الحالي للمنطقة العربية
ع الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة: تقرير بشأن التقدم المحرز في مجال الطاقة في المنطقة العربية”  يقدم تقرير “تتبُّ

تفاصيل مستفيضة عن الوضع الحالي للحصول على الكهرباء والطاقة المتجددة في المنطقة العربية24. يسّلط هذا القسم الضوء 
ع  على النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير وهي فرص لنشر الطاقة المتجددة في المنطقة. ينبغي الرجوع إلى تقرير “تتبُّ

الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة: تقرير بشأن التقدم المحرز في مجال الطاقة في المنطقة العربية” للحصول على
مزيد من التفاصيل.

1. الحصول على الكهرباء في المنطقة العربية

تعتبر نسبة تعميم الكهرباء في المنطقة العربية عالية حيث بلغت نسبة السكان الذين حصلوا على الكهرباء 92.5 في المائة في 
عام 2018 )الشكل 14(. أما النسبة المتبقية وهي 7.5 في المائة أي 30 مليون نسمة ال يحصلون رسميًا على الكهرباء. إّن الهدف 7 من 

أهداف التنمية المستدامة هو ضمان حصول الجميع على الكهرباء بحلول عام 2030، وقد أتيحت الفرصة للمنطقة العربية لنشر 
تكنولوجيات متجددة ومستدامة لبلوغ هذا الهدف.

الشكل 12. المياه الساخنة الطبيعية في حمام المسخوطين، الجزائر

Wikipedia, “Hammam Maskhoutine,” 24 September 2020. Avail-  المصدر:
.able at https://en.wikipedia.org/wiki/Hammam_Maskhoutine

الشكل 13. مخلفات زراعة الموز، مصر

 M. Motafa and N. Uddin, “Experimental Analysis of Compressed :المصدر
 Earth Block (CEB) with banana fibres resisting flexural and compression
 forces,” Case Studies in Construction Materials, December 2016, vol. 5,

.pp. 53-63
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الشكل 14. معدالت اإلمداد بالكهرباء في المنطقة العربية، 2000-2018 )بالنسبة المئوية(
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ع الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة: تقرير بشأن التقدم المحرز في مجال الطاقة في المنطقة  المصدر: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، “تتبُّ

www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/energy-pro- :ربية”، األمم المتحدة، 2019. متوفر على الموقع اإللكتروني التالي عال
.gress-report-arab-region-english_1.pdf

إن أوجه العجز في الحصول على الكهرباء سائدة في البلدان العربية األقل نموًا، أي السودان وموريتانيا واليمن. وباإلضافة إلى 
ذلك، شهدت الجمهورية العربية السورية وليبيا انخفاضًا في نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء في السنوات األخيرة 

 بسبب الحرب واألضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة. يقدم الجدول 2 توزيعًا، حسب البلد، ألكبر مجموعات السكان الذين 
ال يحصلون على الكهرباء.

ع الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة”،  كما أشار تقرير “تتبُّ
لم تلحظ الدراسة السكان المحرومين بسبب الصراع السياسي 

وعدم االستقرار25. وسجلت مفوضية األمم المتحدة لشؤون 
الالجئين 7 ماليين الجئ و11 مليون من المشّردين داخليًا، 

معظمهم من الجمهورية العربية السورية والعراق وليبيا 
واليمن26.

2. التركيبة السكانية للمناطق التي تعاني من نقص في الحصول 
على الكهرباء

يبّين الشكل 15 نسبة السكان الذين ال يحصلون على الكهرباء 
بمرور الوقت في مجموعات البلدان العربية. ففي كل من المغرب 

 العربي والمشرق مجموعة صغيرة ثابتة من السكان الذين 
ال يحصلون على الكهرباء. ويتركز معظم العجز في الحصول 

على الكهرباء في البلدان العربية األقل نموًا، ويتبع اتجاه العجز 
فيها االتجاه العالمي.

الجدول 2. عدد السكان الذين يفتقرون إلى الكهرباء في المنطقة 
العربية، 2018

عدد السكان الذين يفتقرون 
إلى الكهرباء )بالماليين( البلد

16.86 السودان

6.13 اليمن

2.44 موريتانيا

2.2 ليبيا

 المصدر: حسابات مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي، 2020، وحسابات لجنة األمم 
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.
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الشكل 15. العجز في الحصول على الكهرباء، 2017-2005
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ع الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة: تقرير بشأن التقدم المحرز في مجال الطاقة في  المصدر: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، “تتبُّ

المنطقة العربية”.

)أ( يترّكز العجز في الطاقة في المناطق الريفية

في البلدان العربية األقل نموًا، يحصل أكثر من 80 في المائة من سكان الحضر على الكهرباء )الشكل 16(. لكن يوجد اختالف صارخ 
في البيئة الريفية. يحصل سكان الريف في موريتانيا على الكهرباء بنسبة أقل من 1 في المائة مقابل 48 في المائة في السودان 

و67 في المائة في اليمن. ويمكن أن يستفيد سكان الريف بشكل كبير من تكنولوجيات الطاقة المتجددة.

تجدر اإلشارة إلى أن عدم توفر الكهرباء يؤّثر على جزء كبير من السكان في البلدان العربية األقل نموًا. إّن نصف سكان موريتانيا 
تقريبًا في األرياف، وكذلك ثلثي سكان السودان واليمن27. وستكون تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة مناسبة جدًا في 

ظّل االفتقار إلى البنية التحتية للكهرباء والمستوطنات النائية المتناثرة في المناطق الريفية.

الشكل 16. حصول سكان الريف والحضر على الكهرباء في بلدان مختارة، 2018 )بالنسبة المئوية(

ع الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة: تقرير بشأن التقدم المحرز في مجال الطاقة في المنطقة  المصدر: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، “تتبُّ

العربية”.
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)ب( العوامل التي تؤدي إلى محدودية الحصول على الكهرباء

ساهمت العوامل التالية في نقص الكهرباء ومحدودية فرص الحصول عليها:

1. عدم توافر الكهرباء بتكلفة ميسورة

يرتبط الحصول على الكهرباء بمستويات الدخل للفرد الواحد وتسعير الكهرباء داخل البلدان. في موريتانيا، أّدت مستويات الدخل 
المنخفضة للغاية في المناطق الريفية إلى نقص االستثمار في البنية التحتية حيث ال يتوقع أن تتمكن األسر من الحصول على 

الكهرباء من الشبكة مهما كان السعر منخفضًا. إن تكاليف الكهرباء في السودان واليمن منخفضة نسبيًا عند مقارنتها بالمستويات 
العالمية، إال أّن الدخل للفرد الواحد منخفض جدًا فيهما أيضًا وعدد كبير من األسر ال تتوفر لها إمكانية الحصول على الكهرباء. 

يستلزم دعم الكهرباء استثمارات محدودة في توسيع الشبكة أو في تعزيز القدرة على توليد الكهرباء.

2. اختالالت جّراء النزاع وعدم االستقرار السياسي

شهدت أجزاء من المنطقة العربية تراجعًا في عدد السكان الذين يحصلون على الكهرباء. وقد ألحق النزاع أضرارًا بالبنى التحتية 
الوطنية إلمدادات الطاقة في الجمهورية العربية السورية والعراق ودولة فلسطين وليبيا واليمن. وشهدت الجمهورية العربية 
السورية وليبيا، على وجه الخصوص، تراجعًا كبيرًا في إمكانية الحصول على الكهرباء مما يشير إلى تدمير واسع النطاق قد 

يستغرق سنوات للتعافي منه. نتيجة لذلك، يعيش المشّردون داخليًا والالجئون في مخيمات ذات نفاذ محدود أو معدوم للكهرباء. 
كما تأثرت البلدان المجاورة، وقد أجهد تدفق الالجئين قدرتها على اإلمداد بالكهرباء وقّلل من موثوقية الخدمات ونوعيتها. 

ويستضيف األردن ولبنان 660,000 و945,000 الجئ على التوالي28. 

3. عدم موثوقية الحصول على الكهرباء واختالالت في اإلمداد بالكهرباء

حتى مع ارتفاع مستويات الحصول على الكهرباء في المنطقة العربية عمومًا، نجد اختالفات كبيرة في جودة الخدمات 
وموثوقيتها. إلى جانب المسائل المتصلة بالنزاعات التي رّكز عليها القسم السابق، يعاني القطاع من نقص في االستثمار وضعف 

مزمن في صيانة البنية التحتية إلمدادات الطاقة وعدم كفاية في قدرات توليد الطاقة ونقلها. ولم تؤثر هذه اآلثار على األسر 
فحسب، بل أّثرت على األعمال التجارية والقطاع العام. وأظهرت بيانات الدراسة االستقصائية التي أجراها البنك الدولي أن 50 

في المائة من األعمال التجارية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا شهدت بعض االنقطاع في خدمات الكهرباء29. إن بعض البلدان 
الرئيسية المتأثرة هي أيضًا البلدان التي تأثرت بالنزاعات، وهي األردن والجمهورية العربية السورية والعراق ودولة فلسطين 

ولبنان وليبيا واليمن، وكذلك البلدان العربية األقل نموًا ومصر30. 

3. القدرة المثبتة الحالية في مجال الطاقة المتجددة

تعتمد غالبية البلدان العربية في المقام األول على مصادر الطاقة غير المتجددة )الشكل 17(. وفي المغرب العربي والمشرق، تبلغ 
نسبة الطاقة المتجددة حوالي 10 في المائة أو أقل من إجمالي استهالك الطاقة. في عام 2017، مثلت السودان ومصر والمغرب 

حوالي 80 في المائة من إجمالي استهالك الطاقة المتجددة في المنطقة العربية حيث شكل الوقود األحيائي الصلب جزءًا كبيرًا 
منها31. 

يستخدم الوقود األحيائي الصلب في الغالب في المنازل ألغراض الطهي والتدفئة )82 في المائة( بينما يستخدم الرصيد المتبقي 
)18 في المائة( لتوليد الكهرباء32. علمًا بأن اختراق التكنولوجيات الحديثة المتجددة )الشكل 18( التي توفر خيارات أنظف للتدفئة 

والطهي محدود.
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الشكل 17. حصة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي استهالك الطاقة في البلدان العربية، 2017
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ع الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة:  المصدر: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، “تتبُّ

 تقرير بشأن التقدم المحرز في مجال الطاقة في المنطقة العربية”.

الشكل 18. حصة الطاقة المتجددة )باستثناء الوقود األحيائي الصلب( من استهالك الطاقة النهائي، 2017
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ع الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة:   المصدر: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، “تتبُّ

تقرير بشأن التقدم المحرز في مجال الطاقة في المنطقة العربية”.
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مطابقة تكنولوجيات الطاقة المتجددة 
صغيرة السعة وتطبيقاتها

في المناطق الريفية 3
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مطابقة تكنولوجيات الطاقة المتجددة 
صغيرة السعة وتطبيقاتها

في المناطق الريفية

ينبغي أن تلّبي تكنولوجيات الطاقة المتجددة التي تنفذ لصالح سكان الريف احتياجاتهم من الطاقة، مع رفع إنتاجيتهم 
االقتصادية، وبالتالي المساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية على نحو مستدام. ومن المهم عند اختيار تكنولوجيات الطاقة 
المتجددة أن تنظر في تحسين نوعية حياة األسرة بأكملها، وكذلك العمل في صفوف األسرة والمجتمع وهو ما تقوم به المرأة 

عادة. وينبغي أيضًا مراعاة اآلثار البيئية والحّد من انبعاثات الكربون.

من منظور الترابط، ُيسَند دور مركزي إلى تكنولوجيات الطاقة المتجددة، حيث تستخدم الطاقة في استخراج ومعالجة 
وتوزيع وري وتصريف المياه من مختلف األنواع مثل مياه الشرب ومياه الري ومياه الصرف الصحي، وكذلك في جمع وإعداد 
األغذية والمنتجات الغذائية الزراعية. ومن ثم، يمكن لتكنولوجيات الطاقة المتجددة أن تعزز األمن المائي والغذائي من خالل 

تحسين إمكانية الحصول عليها، وتوافرها بتكلفة ميسورة، وسالمتها. ومن ناحية أخرى، يسهم التحسين والتطوير المستمر في 
تكنولوجيا الطاقة المتجّددة وتصنيعها على نطاق واسع في خفض تكاليف إنتاجها، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز القدرة التنافسية 

من حيث التكلفة لحلول الطاقة المتجددة للتطبيقات الريفية.

يقدم هذا القسم المعايير والمنهجية الختيار خيارات تكنولوجيات الطاقة المتجددة للمشاريع من خالل مطابقتها مع مصادر 
الطاقة المتجددة المتاحة في الموقع.

تقييم تكنولوجيات الطاقة المتجدد ألف. 
يجب أن تلّبي تكنولوجيات الطاقة المتجددة التي سيتم تركيبها احتياجات سكان الريف من الطاقة لزيادة اإلنتاجية 

االقتصادية، فتسهم في تحسين نوعية حياتهم على نحو مستدام. وينبغي تقييم جدوى تكنولوجيا معينة على أساس 
مالءمتها التقنية، واعتباراتها االقتصادية والبيئية، وأثرها االجتماعي.

المالءمة التقنية

الوفاء بالغرض: يجب أن توّفر التكنولوجيا توليد طاقة كافية مع إمدادات طاقة آمنة ومتناسقة. وينبغي أن يفي األداء 
والمرونة التشغيلية بالمتطلبات التقنية للمشروع أو التطبيق. كما ينبغي أن تكون هناك مؤشرات أداء رئيسية واضحة للتنفيذ 

والصيانة )على سبيل المثال السعة المركبة مقابل الطاقة المنَتجة(. وينبغي أيضًا النظر في النضج التقني للتكنولوجيا.

3
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قابلية االستخدام: تشمل العوامل التي ينبغي أخذها في االعتبار بناء القدرات المطلوبة، والمساحة الالزمة للتركيب؛ سهولة 
التركيب والتشغيل والصيانة؛ الضمانات المقدمة؛ الجوانب المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة للموظفين ومصادر قطع الغيار.

االمتثال: يجب أن تستوفي التكنولوجيا المعايير والقوانين المحلية والوطنية، والتصاريح والتراخيص، حسب االقتضاء.

االعتبارات االقتصادية

اإلنفاق الرأسمالي: تكاليف شراء المعدات واألصول األخرى، وتوفير التدريب وغيرها من التكاليف المدفوعة مقدمًا من أجل تنفيذ 
المشروع. يمكن لموّردي التكنولوجيات تقديم عروض األسعار لدعم تقديرات التكلفة.

النفقات التشغيلية: تشمل التكاليف األخرى للتشغيل كالرواتب والصيانة واإليجار والمرافق والمواد االستهالكية، وما إلى ذلك. 
ويمكن االستعانة بالموّردين للمساعدة في وضع تقديرات الكلفة.

التكلفة اإلجمالية لدورة الحياة المشروع: يمكن تقدير هذه التكلفة من خالل الجمع بين إجمالي اإلنفاق الرأسمالي والنفقات 
التشغيلية على مدى عمر التكنولوجيا بما في ذلك تكاليف إعادة التدوير، وفّك التجهيزات، والتخّلص منها.

اإلنتاجية االقتصادية: ينبغي أن تحّسن تكنولوجيات الطاقة المتجددة اإلنتاجية االقتصادية، ويمكن استخدام هذا التدبير 
الحتساب معدل العائد على االستثمارات في الطاقة المتجددة.

وضع معايير للمقارنة: مقارنة تكاليف المشاريع المنفذة بتكنولوجيات مماثلة في بلدان أو مناطق أخرى. وذلك مفيد بصفة خاصة 
في وضع تكلفة مرجعية عندما يتعذر وضع تكلفة مفّصلة.

اإلنتاج على نطاق واسع: النظر في التوسع على مستوى المجتمع المحلي أو المستوى اإلقليمي لخفض التكاليف وتحقيق أقصى 
قدر من العوائد.

االعتبارات البيئية

الفوائد البيئية: النظر في قيمة تخفيض انبعاثات الكربون لالمتثال لسياسات تغّير المناخ.

اآلثار السلبية: النظر في اآلثار الضارة وُسُبل تقليلها )مثل استخدام األراضي، والبيئة، ومجاري النفايات(.

الترابط بين المياه والطاقة والغذاء: تقييم الفوائد واآلثار الضارة والتخفيف من آثار تكنولوجيا الطاقة المتجددة غير المباشرة 
على قطاعات المياه والغذاء والطاقة على التنفيذ. وتقييم الصلة بين القطاعات الثالثة وترابطها.

األثر االجتماعي على الصعيد اإلقليمي وعلى مستوى المجتمع المحلي واألسر

الموارد المحلية: النظر في األثر من حيث زيادة النمو االقتصادي المحلي من خالل تطوير ريادة األعمال، واستحداث الوظائف 
والتعاقد مع الشركات والموارد المحلية.

السياسة: النظر في السياسة المحلية واإلقليمية )البيروقراطية والنزاعات، وما إلى ذلك(. إشراك المجتمع وفهم العوائق التي 
تحول دون اعتماد تكنولوجيات الموارد المتجددة ودعم اعتمادها.
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الثقافة: مراعاة أثر تكنولوجيات الطاقة المتجددة على العادات واألعراف الثقافية. هناك إمكانية لتحويل التوقعات من حيث 
قضايا المساواة بين الجنسين ودعم تمكين المرأة.

الصحة الفردية والمجتمعية وغيرها من العوامل: تقييم الفوائد واآلثار السلبية وتحديد ُسُبل تقليل العوامل السلبية.

باء. منهجية مسح أنواع وتكنولوجيات الطاقة المتجددة
يعتمد اختيار التكنولوجيا على وجه التحديد على موقع المشروع الفعلي قيد النظر وظروفه، غير أنه ترد أدناه لمحة عامة عن 

اإلجراءات. وينبغي دعم عملية االختيار والتقييم عن طريق وضع معايير للمقارنة مع المشاريع المماثلة المنفذة على الصعيد 
اإلقليمي والعالمي.

1. تحديد أنواع الطاقة المتجددة المتاحة بطريقة مستدامة 

تحديد ظروف المشروع المحددة )على سبيل المثال، التضاريس، والموقع، والموسمية(. تحديد جميع مصادر الطاقة المتجددة 
المتاحة في الموقع الريفي للتطبيق. تحديد ما إذا كان سيكون هناك مصدر واحد للطاقة أو يمكن استخدام مصادر هجينة. تطوير 

 كل مصدر أو مصدر هجين كخيارات فردية. تحديد كمية توافر كل خيار من خالل تقييم عوامل مثل:

الشمس: التعرض ألشعة الشمس )كيلوواط/م2/يوم( حسب المواسم؛	 
الرياح: سرعة الرياح المثلى ومداها حسب المواسم؛	 
 المياه: مجاري/مصادر المياه التي يمكن النفاذ إليها والضاغط الهيدروليكي المتاح، إلخ.	 

 
2. تحديد التطبيقات ومتطلبات الطاقة 

تحديد المجاالت الرئيسية لتطبيقات تكنولوجيات الطاقة المتجددة في الموقع وتحديد متطلبات الطاقة للتطبيقات. النظر في 
التوسع على مستويات مختلفة – المنزلية، أو المجتمعية، أو اإلقليمية.

 

3. مسح مصادر الطاقة المتجددة للتطبيقات المطلوبة

تحديد الخيارات الممكنة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة عن طريق مطابقة كل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة مع التطبيقات 
المطلوبة )راجع الجدول 3(. النظر في ما إذا كان توليد الكهرباء المشترك من خالل شبكة صغيرة أو تطبيقات ذات تشغيل فردي 

أكثر قابلية لالستدامة.
 

4. تقييم أنواع الطاقة المتجددة والخيارات التكنولوجية

استخدام معايير التقييم الموضحة في القسم 3 ألف. واختيار الخيار األمثل العام الذي يستوفي كافة المعايير على أفضل نحو.

يرد وصف إضافي لهذه العملية في الشكل 19.
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الشكل 19. العملية الموصى بها الختيار تكنولوجيات الطاقة المتجددة

�� ����� ��א�� א��א
א�	�
��� �א��א��א

$1

 ���
����� ���א� א��א�� א�	�  •
א�	�א��  

����� כ	�א� א��א�� א�	�����   •
�א�� א� א�	�א�� ��� א��א���   

������א�  
 �� ��� ,��א��א� ��� א��א  •

���� �א�� �� �����  

����� א���א�א� א�	����

$2

����� א������א� א����� �� א�	�  •
�����א��א �� א��א�� �����  •

 א���� ��� ���א� ��כ �����א�
���
א��א�� א�	�

$3

 ����� כ� �א� �� ���א� א��א  •
 1 ���א�	���� �� א��  

�א������א� א�	��	�  
�א�	� �א��כ �����א�  ���  •

א�	 א��� א�� א�א� ��� א����א�   
א��א���  

����� א���א�א�

$4

א�כא��� א�� ��� �� א� א���  •
  א��� ��

א��כא��¤/�א�
�א�¢ א¡���א���  •
א¨§� א���¦� �א¡��	א¥�  •

��א��� א���א�א� �א��א� א¡��¢  •

جيم.	أنواع وتكنولوجيات الطاقة المتجددة لمختلف التطبيقات
يسلط هذا القسم الضوء على التكنولوجيات التي أثبتت جدواها وقدرتها على خدمة مختلف التطبيقات. ويرد في الجدول 3 

مسح لتكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها. كما يرد في التقرير وصف مفّصل لتكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة 
الموجودة والشائعة االستخدام في مختلف التطبيقات.

1. توليد الكهرباء

أنواع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الجوفية، والطاقة الكهرمائية، والطاقة البحرية 
والتركيبات الهجينة منها.

في المناطق الريفية النائية ذات البنى التحتية المحدودة، قد يكون من الصعب توسيع الشبكة الكهربائية أو حتى توفير الوقود 
األحفوري، وغالبًا ما يتفاقم الوضع بسبب صعوبة التضاريس33. وعادة ما تكون المجتمعات الريفية موزعة على مناطق واسعة، 

وبالتالي فإن استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة، التي تتسم بطابع المركزي، يمكن أن يوفر كهرباء ميسورة التكلفة وخارج 
نطاق الشبكة34. 

يعتمد اختيار نوع الطاقة المتجددة على توافرها في موقع المشروع. ويمكن استخدام الكهرباء الموّلدة لدعم جميع التطبيقات 
المطلوبة للمنطقة الريفية مباشرة. وينبغي وضع حّد أدنى من السعة لجعلها فّعالة من حيث التكلفة، وقد يكون التوسع على 

مستوى المجتمع المحلي أو المجتمعات المتعددة خيارًا أكثر استدامة.
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الجدول 3. مصادر الطاقة المتجددة، والتكنولوجيات الرئيسية، وأمثلة على التطبيقات
التطبيق

أنواع الطاقة المتجددة وتكنولوجياتها

المياه اإلنارة القطاع	المنزلي الزراعة الطاقة
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القطاع الشمسي

  زة الطاقة الشمسية المركَّ

         )PV( اللوحات الكهروضوئية

 المجففات الشمسية

 )SODIS( التعقيم عن طريق الطاقة الشمسية

 )FTC( مجمعات األلواح المسطحة

 )ETC( مجمعات األنابيب المفّرغة

  أنظمة التبريد الحرارية الشمسية

 أنظمة التبريد الكهربائية الشمسية

  المجمعات الشمسية )الحرارية( للتدفئة

طاقة الرياح

     تربينات/مولدات الرياح

  الطاحونة الهوائية)مضخة ميكانيكية هوائية(

الطاقة الشمسية والهوائية الهجينة

   الطاحونة الهوائية واأللواح الكهروضوئية

      التربينات الهوائية واأللواح الكهروضوئية

التركيبة الهجينة للطاقة الشمسية والكتلة األحيائية

 نظام مقترن بالطاقة والحرارة

الكتلة األحيائية

 مولد طاقة يتم تشغيله عبر الوقود األحيائي

  أنظمة مقترنة بالطاقة والحرارة

 مواقد الوقود األحيائي )اإليثانول/الديزل األحيائي(

     الهاضم األحيائي إلنتاج الغاز األحيائي

   حطب الوقود ومخلفات خضراء

    قوالب وقود الكتلة األحيائية

   مواقد الطهي المحسنة

الطاقة الحرارية الجوفية

   مولد الطاقة الحرارية الجوفية

الطاقة المائية

  محطة/تربينات الطاقة الكهرمائية
الطاقة البحرية )المحيطات(

 التربينات البحرية
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إن الشبكات الصغيرة هي شبكات يتم استخدامها لتوفير الكهرباء ذات الفلطية المنخفضة إلى قرية أو مجتمعات متعددة. وعادة 
ما يتم توفيرها من محطة توليد طاقة واحدة. ويمكن أن تشمل التكنولوجيات محطات الطاقة الكهرمائية المتناهية الصغر 

)ميكرو(، والتربينات الهوائية، وحقول اللوحات الكهروضوئية، ومحركات االحتراق العاملة على الغاز األحيائي، والتربينات البحرية 
أو الحرارية الجوفية35. وقد يكون اعتماد أكثر من تكنولوجيا للطاقة المتجددة في مشروع واحد أكثر جاذبية ألنها تجعل العرض 

أكثر موثوقية وقوة.

من المتوقع أن توفر الشبكات الصغيرة، التي كانت تعتبر في السابق حلواًل متخصصة، الكهرباء لنحو 500 مليون شخص بحلول 
عام 2030 وتساعد في سّد فجوة الحصول على الطاقة36. وقد أدى الجمع بين انخفاض التكاليف، وتحسين نوعية الخدمة، 

والسياسات الداعمة، إلى جعلها خيارًا قاباًل للتوّسع الستكمال امدادات الشبكة أو نشرها بمفردها.

توفر الكهرباء مرونة كبيرة فضاًل عن تحسين اإلنتاجية ونوعية الحياة. ويجري تحسين الوضع التعليمي والصحي للسكان بتوفير 
طاقة يمكن االعتماد عليها للمدارس والعيادات الصحية. ومن شأن ذلك أن يتيح إدخال أدوات اتصال حديثة )اإلنترنت والهواتف 

المحمولة والتلفزيون( لدعم برامج التعليم عن ُبعد على سبيل المثال. ويمكن لإلنارة أن تزيد من الوقت الذي يمكن فيه تنفيذ 
النشاط اإلنتاجي بعد حلول الظالم، وال سيما بالنسبة للنساء، في المناطق التي يمكن خالف ذلك أن تكون فيها غير آمنة37.

وفقًا لدليل تصميم الشبكة الصغيرة للبنك الدولي، نجد ثالثة معايير يجب اّتباعها في بداية المشروع من أجل تنفيذ شبكات 
صغيرة ناجحة38:

االهتمام الواسع النطاق في المجتمع المحلي بالحصول على الكهرباء وقدرة نسبة كبيرة وكافية من المجتمع المحلي على 	 
تغطية تكاليف التشغيل المتكررة على األقل، إن لم يكن جزءًا كبيرًا من التكاليف الرأسمالية؛

تحديد هيئة قائمة ومؤهلة بشكل مالئم لتقوم بطلب اإلمداد بالكهرباء وتتولى المسؤولية الرئيسية عن إدارة وتشغيل 	 
المشروع بمجرد بدء العمل فيه؛

مصدر للطاقة المتجددة بالكميات وفي األوقات المطلوبة.	 

تختلف التكاليف الرأسمالية اختالفًا كبيرًا تبعًا لنوع الطاقة المتجددة وظروف المشروع. وفي كثير من الحاالت، يمكن أن تتجاوز 
ذ فيها المشروع، وينبغي تمويله و/أو تقديم اإلعانات له39. وعادة ما  التكاليف القدرة االستثمارية للمجتمعات المحلية التي ينفَّ

تكون األعمدة والكابالت من العناصر األغلى ثمنًا في الشبكة الصغيرة. وينبغي النظر في تأمين الموارد المحلية المخصصة للتصنيع 
)مثل األعمدة(، واالستعانة بالمصادر التجارية الالزمة للمكونات، وتوظيف المجتمع المحلي في أعمال التشييد كلما أمكن ذلك40. 

ونظر تقرير للبنك الدولي في تكاليف دورة الحياة والمقارنات بين الشبكات الصغيرة وإمداد المنازل بالكهرباء على شكل فردي41. 

يمكن نشر الشبكات الصغيرة بعدة طرق. على المدى الطويل، ال بد من إسناد الملكية وتحديد المسؤوليات جيدًا من أجل نجاح 
العملية. ونجد فيما يلي الُنُهج المشتركة42:

 يمكن ألحد رواد األعمال من القطاع الخاص )مثل أحد أفراد المجتمع المحلي القادر على االستثمار( أن يتحّمل الجزء األكبر 	 
من التكاليف الرأسمالية ويتولى تشغيل/صيانة المشروع عند انتهائه؛

 قد يكون للقرية ملكية ذات بنية تعاونية. وال بد من تأمين استمرار الهيكل التنظيمي وااللتزام الطويل األجل؛	 
 من خالل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تدعم الحكومة التكاليف الرأسمالية ويتم منح الكيانات الخاصة مناطق 	 

امتياز حيث تقدم خدمات ميسورة التكلفة مقابل ربح معقول. وتستفيد األعمال التجارية من وفورات الحجم. ويمكن إدماج 
عمليات تنفيذ الشبكات الصغيرة في اإلطار الوطني الستراتيجيات وسياسات اإلمداد بالكهرباء.

يمكن النظر في وضع مخطط للتعرفة؛ لكن ذلك، يتطلب التواصل والتشاور الدقيق مع المجتمع. ويجب أن توازن المخططات بين 
أنماط استهالك المستخدمين النهائيين، واالستدامة المالية للمشروع، وقدرة المجتمع المحلي على الدفع43.
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ال بد من توعية المجتمع المحلي وإشراكه وتدريبه في جميع مراحل المشروع من أجل نجاح التنفيذ واالعتماد. وال بد من التوعية 
المبكرة، وال سيما بشأن العمل الذي ينطوي عليه تشغيل النظام )مثل الشحن اليومي للهاضم األحيائي(، وذلك لمنع أي خيبة أمل من 

النظام أو التخلي عن التكنولوجيا44. 

يمكن النظر في استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة للحّد من استخدام الطاقة المكافئة من الوقود األحفوري، وبالتالي 
المساعدة في التخفيف من تغير المناخ، ولكن ينبغي أيضًا النظر في األثر البيئي الناجم عن استخدام األرض أو تعطيل النظام 
البيئي. ويمكن اعتماد الشبكة الصغيرة الخالية من االنبعاثات، ولكن يمكن أن تكون هناك آثار بيئية مترتبة عن تركيب الشبكة 

 والخسائر في الشبكة45. يمكن التخطيط للتوزيع على مسارات السير أو مسارات الوصول األخرى لتقليل األثر على المناطق التي 
لم يتم المساس بها46.

ينبغي أيضًا إيالء االعتبار للترويج لألجهزة عالية الكفاءة. ويمكن لألجهزة ذات الكفاءة الفائقة الحّد من تكلفة توفير الكهرباء خارج 
نطاق الشبكة بنسبة تصل إلى 50 في المائة47. واألجهزة التقليدية غير مصممة للشبكات خارج نطاق شبكة الكهرباء، فهي تستمّد 

الكثير من الطاقة بحيث ال يمكن أن تكون مفيدة أو اقتصادية، بل وقد تتسبب في عملية تخفيف الحمولة أو انقطاعها، مما يقّوض 
المكاسب المرجّوة من االستثمار في إمدادات الطاقة48. 

يتكبد مقدمو الخدمات بعض المخاطر نظرًا لعدم التيقن بشأن موعد وصول الشبكة الوطنية إلى منطقة التطبيق. ويعتبر الحد 
من عدم اليقين أمرًا حيويًا للتخطيط للشبكات الصغيرة واستدامتها على المدى الطويل واسترداد تكاليفها. وإذا تم النظر في ذلك 

والتخطيط له في وقت سابق، فإن الترابط مع آليات التعويض الممكنة لمقدمي الخدمات )مثل إعادة بيع الطاقة إلى الشبكة( يمكن 
أن يساعد في تخفيف المخاطر49. 

 اإلطار 1. وحدات مولدات حرارية جوفية 
في إندونيسيا

أقيمت محطة للطاقة الحرارية الجوفية صغيرة السعة 
خصيصًا للمجتمعات النائية، وتسمى نظام ميني جيو، 

في هاروكو، وهي جزيرة صغيرة في الجزء الشرقي من 
إندونيسيا لتحّل مكان مولدات الديزل.

إن ميني جيو هي محطة صغيرة للطاقة الحرارية الجوفية 
مكونة من وحدات تجميعية في حجم حاوية الشحن، 

مصممة لتوليد ما بين 100 كيلوواط و1 ميغاواط من الكهرباء 
لكل وحدة في المجتمعات النائية مثل إندونيسيا التي لديها 

موارد حرارية جوفية ضخمة قريبة من السطح في العديد من الجزر البركانية. ويعّد معدل تدرج 50 درجة مئوية/كم كافيًا ليكون للنظام  
جدوى اقتصادية. جزيرة هاروكو لديها بركان خامد وتستخدم 1.5 ميغاواط من المولدات لتوفير الكهرباء لسكانها. وقد وّفر المشروع 

طاقة مستدامة تستخدم لتحسين نوعية الحياة من خالل إنتاج مياه الشرب النظيفة، والتبريد، واالتصال عبر اإلنترنت.

مع حوالي 0.50 دوالرًا/كيلوواط ساعة لمولدات الديزل و0.3 دوالرًا/كيلوواط ساعة ألنظمة البطاريات الكهروضوئية، إنها أكثر كلفة من 
الحصول على الطاقة من شبكة الكهرباء. في هذه الحالة، نظام ميني جيو هو مصدر طاقة تنافسي للغاية، مع تكلفة تتراوح بين 0.10 

دوالرًا-0.20 دوالر/كيلوواط ساعة حسب الجيولوجيا وحجم المشروع.

University of Twente, «Off-grid renewable electricity production with MiniGeo», 24 May 2016. Available at www.utwente.nl/en/news/2016/5/314145/:المصدر
.off-grid-renewable-electricity-production-with-minigeo
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اإلطار 2. محول الطاقة البحرية المثبتة في األراضي (LIMPET) في اسكتلنداأ

قامت الشركة االسكتلندية فويث هيدرو وايفغين بتطوير 
محول قائم على موج المد والجزر وتم تركيبه في عام 2000 
في جزيرة هبريدان في ايلي على الساحل الغربي السكتلندا. 

ويستخدم موجات لتوليد الطاقة، أو باألحرى، يستخدم 
الهواء الذي تحّركه األمواج. وهو يتألف من صندوق إسمنتي 
على الشاطئ حيث تندفع األمواج من تحته. يتم دفع الهواء 

من الصندوق من خالل الجزء العلوي، حيث يحرك التربينات، 
ثم يتم سحبه عندما تهدأ المياه.

تشير شركة وايفغين إلى أّنه “تم تحسين األداء لمتوسط 
كثافات األمواج السنوي بين 15 و25 كيلوواط/الدقيقة. يغذي 

العمود المائي زوجًا من التربينات الدوارة المضادة، كل منها 
يشّغل مولد بقدرة 250 كيلوواط، مما يعطي تصنيفًا إسميًا 

من 500 كيلوواط”. ولم تتوفر معلومات عن تكلفة النظام أو 
مدى التوفير الذي تحقق. تقوم محطة ايلي التجريبية بتوفير 

الكهرباء لمجتمع الجزيرة، وتخطط الشركة لتأمين وحدات 
تجارية على نطاق أوسع. ومن فوائده أنه غير ظاهر نسبيًا، 

بالمقارنة مع غيره من مرافق توليد الطاقة. لن تعرف بوجوده 
إلى أن تسير عمليًا عليه.

J. A. Hitz, «LIMPET: Land Installed Marine Powered Energy Trans-  المصدر:
 former», State of the Planet, Earth Institute, Columbia University, 19 May

.2010. Available at https://blogs.ei.columbia.edu/2010/05/19/limpet-land-installed-marine-powered-energy-transformer/
 Wisions of Sustainability, «Food Issues: Renewable energy for food preparation and processing», Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, 2011.  .أ 

.Available at https://seors.unfccc.int/applications/seors/attachments/get_attachment?code=B0UN4J54IJMJP0TBPM7VDZWDSZICQMUF

2. الزراعة

في العديد من المجتمعات الريفية، تشكل الزراعة المصدر الرئيسي لُسُبل كسب العيش واألمن الغذائي. ومن شأن دعم 
التكنولوجيات التي تحسن غلة المحاصيل أن يحسن إلى حد كبير نوعية الحياة واإلنتاجية االقتصادية في المنطقة. ويمكن 

لتكنولوجيات الطاقة المتجددة أن تفتح فرصًا جديدة البتكار وتطوير حلول قائمة بذاتها في المناطق التي تفتقر إلى إمكانية 
الحصول على البنى التحتية للطاقة50. 
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)أ( ضخ المياه للري

يستطيع الضخ عمومًا أن يحسن نوعية الحياة عبر زيادة فرص الحصول على مصادر مياه مالئمة. حسب التقاليد، تتولى النساء 
واألطفال في المجتمعات الريفية مسؤولية جمع المياه. كما أن سهولة الحصول على المياه وقربها يمكن أن يعني الحد من 

المخاطر والتعرض للهواجس المتعلقة بالسالمة عند مقارنتها بجلب المياه سيرًا على األقدام من مصادر بعيدة.

تتمتع الطاقة المتجددة لضخ المياه بأثر إيجابي على الترابط بين الطاقة والمياه. ومن شأن ذلك أن يساعد المجتمعات المحلية 
النائية على الحصول على المياه لتطبيقات أخرى، بما في ذلك تلك المرتبطة بُسُبل كسب العيش والتطبيقات الزراعية، بخالف 

الري، مما يزيد من دخلها.

لكن يدور جدل حول استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة لضخ المياه، حيث يؤدي ذلك في بعض األحيان إلى اإلفراط في 
الضخ من طبقات المياه الجوفية. وال يمكن معالجة ذلك إال من خالل األجهزة المناسبة للحد من الضخ، واللوائح التنظيمية 

وحمالت التوعية. ويرد أدناه وصف لبعض تكنولوجيات الطاقة المتجددة التي ينبغي النظر فيها لضخ المياه.

1. الضخ بالطاقة الشمسية

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية )الخاليا الكهروضوئية(

عند اختيار الحجم المناسب من مضخات المياه الكهروضوئيةوتركيبها بشكل صحيح، تكون موثوقة وال تتطلب سوى قدر قليل 
من الصيانة. يعتمد حجم وتكلفة نظام ضخ المياه بالطاقة الكهروضوئية على عمق الضخ والطلب على المياه وتكاليف شراء 

النظام وتركيبه.

يمكن لأللواح الشمسية الكهروضوئية أن تعمل على تشغيل مضخة التيار المستمر أو التيار المتناوب. يمكن تشغيل محركات التيار 
المباشر مباشرة بالطاقة من اللوحات الكهروضوئية دون الحاجة إلى محّول، في حين أن محركات التيار المتناوب تتطلب وجود 

محّول. يعتمد االختيار بين مضخات التيار المستمر والتيار المتناوب على مستوى المياه الجوفية ومصدر المياه، ولكن بشكل عام، 
تتمتع مضخات التيار المستمر بكفاءة أعلى نظرًا لعدم وجود محّول في حين أّن مضخات التيار المتناوب مالئمة أكثر لتطبيقات 

الطاقة األعلى.

كما يمكن أن تقترن أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية الكهروضوئية مع تخزين البطارية لتمكين عمليات الضخ خالل ساعات 
الليل. إن االنخفاض المتسارع في تكلفة األلواح الكهروضوئية، التي تشكل المكون الرئيسي ألنظمة الضخ بالطاقة الشمسية 

الكهروضوئية، جعل هذه األنظمة ميسورة التكلفة للغاية. وبالتالي، فإن ُنُظم ضخ المياه بالطاقة الشمسية الكهروضوئية هي حل 
فعال من حيث التكلفة إلمدادات المياه البعيدة للماشية، وإمدادات مياه الشرب المنزلية، وتهوئة األحواض، وُنُظم الري الزراعي.

2. الضخ بطاقة الرياح

نوع الطاقة المتجددة: الرياح )التربينات الهوائية(

تقوم التربينات الهوائية الكهربائية بتحويل طاقة الرياح إلى كهرباء التيار المستمر أو التيار المتناوب التي يمكن بعد ذلك أن تشّغل 
محرك التيار المستمر أو المتناوب لضخ المياه. ويمكن أيضًا أن تقترن التربينات الهوائية ذات التيار المتناوب بمحّول وبطاريات 

لتخزين الطاقة في البطاريات للضخ عندما ال تكون سرعة الرياح عالية بما فيه الكفاية. كما يمكن استخدام التربينات الهوائية 
ذات التيار المتناوب لتشغيل التطبيقات المختلفة مثل اإلنارة وغيرها من األجهزة ذات الطاقة المنخفضة. وتتسم المضخات 

التي تستخدم تربينات هوائية كهربائية بضعف كفاءة الطاقة مقارنة بالطواحين الهوائية، كما تعتبر أكثر كفاءة من حيث الكلفة 
مقارنة بالمضخات العاملة على وقود الديزل أو التكنولوجيا الكهروضوئية أو الطواحين الهوائية التقليدية. وتحقق أفضل تصاميم 

التربينات الهوائية كفاءة تفوق بقليل نسبة 40 في المائة51. 
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3. الضخ الهوائي الميكانيكي

نوع الطاقة المتجددة: الرياح، طاحونة هوائية

تقوم طواحين الهواء، وتسمى أيضًا مضخات المياه الهوائية الميكانيكية، بتحويل طاقة الرياح إلى طاقة ميكانيكية تناوبية 
لتشغيل مضخة المياه الميكانيكية. وتعمل المضخة وتبدأ بضخ المياه عندما تكون الرياح قوية بما يكفي لتمكين رافعة المضخة 

الهوائية من رفع القضبان، والكباس والمياه داخلها. يمكن لإلصدارات الحديثة ضخ المياه من أعماق عدة مئات من األمتار 
ويمكن أن تعمل بفعالية وبسرعة رياح منخفضة جدًا. لكن، يمكن أن تحتاج طواحين الهواء إلى صيانة عالية بسبب عدد األجزاء 

المتحركة وتكون كفاءتها منخفضة على األرجح مقارنة مع التربينات الهوائية أو األنظمة الكهروضوئية. في بعض الحاالت، تقترن 
باأللواح الكهروضوئية لتحسين الكفاءة.

)ب( تحسين اإلنتاجية – مجففات

على مدى قرون، تم الحفاظ على المحاصيل والغذاء من خالل التجفيف عن طريق وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة. وال يزال 
هذا يحدث في كثير من األحيان في المجتمعات الريفية. لكن تتعرض المواد الغذائية للحشرات والغبار والرطوبة ويعتمد التجفيف 

على الظروف الجوية الجيدة52. 

تعتبر تطبيقات التجفيف الحديثة بدياًل أكثر كفاءة وصحية وذات إنتاجية اقتصادية أكبر. إن التجفيف الكافي والذي يمكن 
التحكم به يحسن جودة الطعام من خالل الحفاظ على النكهة والملمس واللون بشكل أفضل53. كما أن تجفيف األغذية بشكل 

نظيف وبثمن زهيد يزيد من مدة صالحيتها وبالتالي قيمتها، مما يفيد دخل األسرة واألمن الغذائي.

يمكن للمجففات أيضًا أن توفر فرص عمل للمجتمعات الريفية. وفي الحاالت التي تستخدم فيها النساء المجففات لتوليد الدخل 
مع تأدية التزاماتها األسرية، يمكن تركيب المجففات بالقرب من منازلهن لزيادة إنتاجيتها ومخرجاتها.

الشكل 20. )أ( مضخة مياه مدمجة في الطاحونة الهوائية الكهروضوئية؛ )ب( ضخ المياه بالطاقة الكهروضوئية

(ب)(أ)

 A. Chel and G. Kaushnik, “Renewable energy for sustainable agriculture,” Agronomy Sust. Developm., 1 April 2011, no. 31, pp. 91–118. Available at :المصدر
.https://doi.org/10.1051/agro/2010029
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تتوفر العديد من تكنولوجيات الطاقة المتجددة التي يمكن اختيارها بناًء على نوع الطاقة المتجددة األمثل للمشروع.

1. خزائن التجفيف العاملة على الكتلة األحيائية

نوع الطاقة المتجددة: الكتلة األحيائية، الوقود األحيائي أو الغاز األحيائي

تم إنشاء خزائن التجفيف العاملة على الكتلة األحيائية باستخدام الطوب أو المكونات المعدنية وتتكون من سخان الكتلة 
األحيائية وغرفة تجفيف ومدخنة. يوفر الوقود األحيائي أو الغاز األحيائي الطاقة الحرارية الالزمة لتجفيف المنتجات. من 

الممكن إنشاء مجففات مع مجموعة واسعة من القدرات اعتمادًا على متطلبات المستخدم خاصة وأنه يمكن اعتبار هذه المجففات 
بدياًل لمجففات البخار والمجففات الشمسية والمجففات الكهربائية. في الواقع، يعتبر التجفيف بالكتلة األحيائية أكثر كفاءة من 

التجفيف الشمسي ألنه يزيد بشكل كبير من معدل التجفيف ويقلل من وقت التجفيف المطلوب54. 

2. المجففات الشمسية

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية )الحرارية(

استنادًا إلى حمل الهواء الطبيعي، تستخدم المجففات الشمسية الطاقة الشمسية المجانية لتجفيف المنتجات الزراعية. وإن 
خزانة التجفيف )خزانة مع رفوف للصواني(، رف التجفيف )رف محمول(، ونفق التجفيف )رفوف أفقية مقسمة كمجمعات الطاقة 

ورفوف التجفيف( من المجففات المستخدمة بشكل شائع.

يمكن أن يجفف الطعام بشكل نظيف باستخدام الهواء الساخن من مجمع الطاقة الشمسية الموجود على السطح الذي يدفئ 
الهواء في نظام القنوات. يجب أن يتم جر الهواء الساخن بواسطة نظام منفاخ كهربائي صغير من خالل القناة التي تقود الهواء 

من جديد إلى صندوق التجفيف. يسمح هذا الهواء الساخن الذي يعبر باستمرار بتجفيف الطعام على نحو فعال.

الشكل 21. )أ( مخطط المجفف العامل بالكتلة األحيائية؛ )ب( صورة مجفف تم تصنيعه
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 ,M. Harlapur, “Cabinet dryer interegated with biomass,” International Journal of Innovative and Emerging Research in Engineering, 2016, vol. 3 :المصدر 
.no. 7, pp. 44-49. Available at www.ijiere.com/FinalPaper/FinalPaperCABINET%20DRIER%20INTEGRATED%20WITH%20BIOMASS171070.pdf
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)ج( تحسين اإلنتاجية – الزراعة المائية

إن الزراعة المائية هي ممارسة إنتاج الطعام بدون تربة، وذلك 
باستخدام مادة مختلفة لدعم الجذور التي توضع داخل 

المياه الغنية بالمغذيات. وغالبًا ما يقترن ذلك بتقنيات الزراعة 
الداخلية وتكنولوجيا الزراعة في بيئة خاضعة للرقابة، حيث 

يمكن إدارة جميع العوامل البيئية بشكل اصطناعي.

وعلى نطاق صغير، غالبًا ما ُتستخدم الزراعة المائية لزراعة 
األعالف في المناطق القاحلة لتوفير الغذاء المناسب 
للحيوانات من أجل تحسين نوعية لحومها وحليبها. 

تستحدث معظم التطبيقات الموصوفة هنا وظائف مباشرة 
وغير مباشرة، مثل تغليف المواد الغذائية وتعبئة الِحرف 

اليدوية، والقيادة، والبيع، وما شابه.

الزراعة المائية التي تعمل على الطاقة الشمسية

 نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية
)الخاليا الكهروضوئية(

تستخدم هذه المرافق التحكم االصطناعي بالضوء، والتحكم البيئي )الرطوبة، ودرجة الحرارة، والغازات، وما إلى ذلك( والتسميد. 
 تزرع النباتات في حوض من المياه غني بالمغذيات حيث تقلل هذه الطريقة من متطلبات المياه وتوفر أيضًا مساحة كبيرة

وتربة كثيرة.

تستخدم بعض المزارع تقنيات مماثلة للدفيئات، حيث يمكن زيادة أشعة الشمس الطبيعية مع اإلضاءة االصطناعية والعاكسات 
المعدنية. ويمكن توفير اإلضاءة االصطناعية من خالل ألواح الطاقة الشمسية. وهذا خير مثال على تطبيق الترابط بين الطاقة 

والمياه والغذاء.

الشكل 22. مجفف شمسي مكون من وحدات تجميعية

 Indiamart, “Modular Solar Dryer,” 2020. Available at :المصدر 
.www.indiamart.com/proddetail/modular-solar-dryer-16509760155.html

الشكل 23. مشروع الزراعة المائية الشمسية المقترح في قطر

 T. Laylin, “OAXIS: solar-powered hydroponic food belt proposed for the Arabian Peninsula,” 21 August 2014. Available at :المصدر 
./www.greenprophet.com/2014/08/oaxis-solar-powered-hydroponic-food-belt-proposed-for-the-arabian-peninsula
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)د( طحن الحبوب

إن إحدى األنشطة األكثر شيوعًا بعد الحصاد هو الجرش وطحن الحبوب إلنتاج الدقيق وكذلك عصر الزيوت. وتخصص األسر 
الريفية، وال سيما النساء، قدرًا كبيرًا من الوقت والموارد في نقل المحاصيل إلى المطاحن القريبة أو الطحن في المنزل يدويًا 
إلعداد المواد الغذائية اليومية. وإن الزيوت النباتية الصالحة لألكل لها قيمة غذائية عالية، وسعر عالي في األسواق المحلية55. 

حسب التقاليد، كان يتم الطحن عن طريق الرياح والمياه أو المطاحن التي تجّرها الحيوانات. وفي اآلونة األخيرة، تم استخدام 
محركات الديزل والطاقة الكهربائية56. يمكن الجمع بين التقنيات الحديثة المتقدمة وتكنولوجيات الطاقة المتجددة لتوفير المزيد 

من الكفاءة واإلنتاجية لهذه الحرفة القديمة. وينبغي تقييم الطلبات على أساس كل مشروع على حدة.

قد يكون تعديل المطاحن التقليدية لتعمل على الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية أو التربينات الهوائية، بدياًل 
كفوءًا للطحن اليدوي أو المطاحن التي تجرها الحيوانات في المنازل. يمكن تعديل محركات الديزل ليتم تشغيلها على الزيت 

النباتي أو الغاز األحيائي؛ لكن، يجب أن تؤخذ في االعتبار أيضًا اآلثار المترتبة على الترابط بين الغذاء والطاقة.

إن استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة ألغراض الطحن حتى اآلن نادر ويقتصر على عدد قليل من المنظمات المتحمسة. 
ويستدعي تطوير التكنولوجيا الناضجة الستخدام أكبر على نطاق واسع المزيد من البحوث والمشاريع التجريبية57. 

)ھ( التبريد الصناعي

يوفر التبريد باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة فرصًا كبيرة لتوليد الدخل للمجتمعات الريفية. ويدعم حفظ األغذية 
والمحاصيل ويسمح بتطوير صناعات منزلية أخرى مثل منتجات األلبان وتخزين األسماك واللحوم والزهور ومبيعات المثلجات. 

كما يدعم صحة المجتمعات المحلية من خالل تمكين العيادات من تبريد اللقاحات واألدوية والدم لنقله في المناطق التي ال يتوفر 
فيها أي إمداد بالكهرباء أو اإلمداد بالكهرباء فيها غير موثوق58. 

يعتمد األثر البيئي لتكنولوجيات الطاقة المتجددة المختارة على المادة ونوع البرادات وطريقة التخلص منها عند انتهاء عمرها59. 
وينبغي النظر في إمكانية اعتماد البرادات الحديثة الصديقة للبيئة لتجنب استنفاد األوزون من األنواع التقليدية.

1. التبريد بالطاقة الشمسية

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية؛ الطاقة الكهروضوئية أو الحرارية

يكون التبريد الشمسي خارج نطاق الشبكة خيارًا جذابًا في المناطق التي ال يتوفر فيها أي إمداد بالكهرباء أو اإلمداد بالكهرباء 
فيها غير موثوق ولكن لديها مستويات مستقرة وعالية من اإلشعاع الشمسي، مثل المنطقة العربية. في الوقت الحاضر، يوجد 

العديد من تكنولوجيات التبريد بالطاقة الشمسية وبعضها ناضج من الناحية الفنية، لكنها ليست قادرة على المنافسة حتى اآلن مع 
سوق التبريد العالمية60. 

تختلف التكاليف الرأسمالية باختالف التكنولوجيا، ولكنها تتراوح بين 1,200 دوالر )خزانة بسيطة( وأكثر من 7,000 دوالر لنظام 
كامل. وعلى سبيل المقارنة، يمكن أن تتراوح وحدة حرق الكيروسين التقليدية بين 650 و1,300 دوالر. غير أن التبريد الشمسي 

يكون تنافسيًا عند النظر في تكلفة دورة الحياة، بما في ذلك تحقيق وفورات في تكاليف التشغيل عن طريق تجنب شراء الوقود 
ونقله بصورة منتظمة، وال سيما في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها. يمكن أن تتطلب الوحدة التي تعمل بالغاز المعبأ أو 

الكيروسين 0.5 إلى 1.4 لتر من الوقود يوميًا61.
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يمكن للتبريد الذي يعمل بالطاقة الشمسية أن يخفف من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النظام التقليدي الذي 

مصدره الوقود األحفوري، بما في ذلك االحتراق والنقل إلى 
الموقع على حد سواء.

 ثالجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية	 

على الرغم من أن بعض التصاميم متاحة تجاريًا، ال تزال 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية مكلفة نسبيًا، وتستخدم 

في الغالب للتبريد الطبي. ويبين الشكل 24 مخططًا 
لتصميم نموذجي. يقوم النظام الكهروضوئي بتشغيل 

نظام التبريد التقليدي. من شأن أشعة الشمس المتقطعة 
أن تجعل من الصعب توفير تبريد موثوق به، ولكن تتم 

عادة إدارة ذلك من خالل إدماج بنك البطارية وجهاز 
التحكم بالشحن. ويمكن اعتبار تكنولوجيا "سوالرتشيل" 

الحاصلة على براءة اختراع بدياًل لنظام تخزين 
البطاريات62.

 ثالجات شمسية حرارية	 

تم تطوير واختبار مفاهيم تصميم مختلفة لمجمعات 
الطاقة الشمسية الحرارية لتشغيل دورات التبريد وعدد 

قليل منها فقط قابل لالستدامة تجاريًا. فمن الممكن 
فقط استخدام هذه التقنية في المناخات الجافة 

والحارة. وبالتالي قد يكون هناك فرصة الستخدام هذه 
التكنولوجيا في المنطقة العربية. إن تأثير التبريد عن 

طريق التبخر هو وسيلة بسيطة وقد تم تطبيقها بنجاح 
 للحد من خسائر المحاصيل في بعض المناطق63. 

يبين الشكل 25 مخططًا للعملية. يتم استبدال الضاغط 
التقليدي بدورة التبريد االمتصاصية. وتكون المواد 

الكيميائية المستخدمة في كل من االمتصاص واالمتزاز 
أكثر مالءمة للبيئة. ال تالمس الهواء ويمكن التخلص منها 

بسهولة وأمان في نهاية عمر الجهاز.

الشكل 24. مخطط لنظام تبريد بالطاقة الشمسية الكهروضوئية

������� א

���� א����א �
 �����א

������
א�כ	

א���א� א�כ	
�א�� 

����א

 �������
א�� א��א
������� א�	�א� א�

א�   ����  א��

����א�כ	
�א�� א

� �כ� 
�א��

�  �א� ��  ��


  ����  
���א� א�

��  
���
�� א��א

Wisions of Sustainability, “Solar Refrigeration,” Wuppertal Insti-  المصدر:
tute of Climate, Environment, and Energy, 2020. Available at www.wisions.
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الشكل 25. مخطط لنظام تبريد بالطاقة الشمسية الحرارية
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2. التبريد بالغاز األحيائي

نوع الطاقة المتجددة: الكتلة األحيائية، الغاز األحيائي

يعمل التبريد بالغاز األحيائي على أساس مماثل للنظام 
الشمسي الحراري، لكن مصدر الحرارة لدورة االمتصاص 

هو حّراق الغاز األحيائي. وهناك حاليًا نقص في الثالجات 
المصممة خصيصًا لتشغيلها على الغاز األحيائي؛ غير أنه 

يمكن تعديل أنظمة التبريد االمتصاصية التجارية التي تعمل 
على الوقود األحفوري لتشغيلها على الغاز األحيائي بداًل 

من ذلك. وتختلف كمية الغاز األحيائي على أساس درجة 
الحرارة المحيطة، ولكن في المتوسط يتطلب كل 100 لتر من 
حجم التبريد 2,000 لتر من الغاز األحيائي يوميًا. وعلى سبيل 

المقارنة، تستهلك الثالجة المنزلية 3,000 لتر يوميًا64. 

يبين الشكل 26 مخططًا للعملية.

الشكل 26. مخطط لنظام تبريد بالغاز األحيائي
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 Wisions of Sustainability, “Solar Refrigeration,” Wuppertal :المصدر
Institute of Climate, Environment, and Energy, 2020. Available at www.

wisions.net/technologyradar/technology/solar-refrigeration/need:-
.food-issues

اإلطار 3. مصنع صغير السعة لغاز الكتلة األحيائية في مزرعة ألبان في السويد

إن مزرعة إيموميجيريت )إيما( لأللبان هي مزرعة محلية إلنتاج الحليب ومنتجات األلبان 
في هولتسفريد، السويد. ويملك المزارعون أنفسهم هذا المصنع ويديرونه. يتمتعون 

بصورة محلية وبيئية قوية من خالل شعارهم “الحليب من منطقتك”. يتم جمع الحليب 
من المزارع المحلية، مما يقلل من انبعاثات الكربون المرتبطة بالنقل وتكاليفه.

لقد قاموا بتركيب محطة للتغويز حيث يتم تحويل الخشب المحلي )الوقود األحيائي( 
إلى حرارة وكهرباء. وكان التحول من نظام التدفئة القائم على النفط إلى مصنع للتغويز 

مدفوعًا جزئيًا بخطة لتخفيف الضرائب عرضت على المصنعين مثل مصنعي األلبان، 
ولكن أيضًا لتلبية التوقعات البيئية المتنامية للمستهلك وإيجاد حل عملي ليحل محل نظام التدفئة القائم الذي عفا عليه الزمن.

باالستعاضة عن غالية الزيت القديمة بمحطة توليد الطاقة صغيرة السعة، أصبحت مزرعة ايما لأللبان مكتفية ذاتيًا في التدفئة وتنتج ما يكفي من 
الكهرباء لتغطية حوالي 20 في المائة من احتياجاتها. يجمع المصنع بين التغويز واالحتراق كحرارة عالية الكفاءة للغالية ومصدر للطاقة باستخدام 

رقائق الخشب المحلية. وتولد المحطة 40-45 كيلوواط من الكهرباء و100 كيلوواط من الحرارة.

يشكل توافر الوقود الجاف تحديًا مستمرًا في المنطقة. لذلك يتضمن مصنع ايما مرفقًا مشتركًا للتجفيف وتخزين الوقود يعالج التحدي المتمثل 
في وجود ما يكفي من الوقود الجاف في المخزون للحفاظ على عمل المحطة على النحو األمثل. ويعتبر المجفف حاًل كفوءًا واقتصاديًا مع وصلة 

التهوئة المدمجة للحرارة المتبقية المنخفضة، مما يجعل من السهل استخدام الحرارة المنخفضة للتجفيف. ومن المتوقع أن يستغرق استرجاع التكلفة 
اإلجمالية لالستثمار األولي التي تم سدادها ما بين 8 و10 سنوات.

.LIFE + 2014-2018 تم بناء المشروع وتدليله كجزء من مشروع توليد مشترك للحرارة والطاقة صغيرة السعة

European Resource Efficiency Knowledge (EREK) Centre , “Good practice: Small-scale biomass gas plant in Swedish dairy”, European Union (EU), 2018. Available at www. :المصدر
.resourceefficient.eu/en/good-practice/small-scale-biomass-gas-plant-swedish-dairy
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1. مجمعات الطاقة الشمسية

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية )الحرارية 
والكهروضوئية(

توفر مجمعات الطاقة الشمسية حاًل فعااًل للتدفئة المنزلية. يتم 
تثبيت مجمع الطاقة الشمسية على السطح أو بجانب المنزل 

حيث يدفئ الهواء البارد القادم من خالل نظام األنابيب. ثم يتم 
جر الهواء الساخن إلى الغرف باستخدام نظام منفاخ كهربائي 

صغير. يسمح الهواء الدافئ الذي يدور باستمرار بتدفئة المنزل 
بشكل فعال تمامًا.

2. أنظمة مقترنة بالطاقة والحرارة للتدفئة

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية )الحرارية( مع مولد 
الوقود األحيائي

في حالة تشغيل مولد كهربائي يعمل بالوقود األحيائي أو الغاز 
األحيائي، يمكن استخدامه لتوفير التدفئة المنزلية. يمكن نقل 

الحرارة الناتجة عن النظام من خالل نظام أنبوب معزول مملوء 
بالماء إلى منزل قريب. تحمل أنابيب المياه الدافئة المياه من 

الموّلد إلى جدران المنزل التي تدفئ الهواء في الغرف. تتم إعادة 
تدوير المياه الباردة مرة أخرى إلى المولد حيث يتم تسخينها من 

جديد.

3. االستخدام المنزلي

إن إدخال تكنولوجيات الطاقة المتجددة لالستخدام المنزلي يفيد نوعية الحياة على مستوى األسرة، ويوفر ُسُباًل إضافية لتوليد 
الدخل ويحسن إنتاجية األنشطة اليومية.

)أ( التدفئة

تحسن التدفئة المنخفضة التكلفة، وال سيما في البلدان التي تعاني من البرد القارس في فصل الشتاء، صحة المجتمعات الريفية. 
ويمكن أن يتيح ذلك القيام بالعمل المدفوع األجر في المنزل على مدار السنة، مثل صنع الهدايا التذكارية الحرفية/الحرف اليدوية 

للسياح أو األعمال التجارية القائمة على األغذية. كما يمكن، عند االقتضاء، تشغيل بيوت الضيافة والصاالت البيئية للسياح على 
مدار السنة.

الشكل 27. نظام تدفئة الهواء بالطاقة الشمسية

 Wikipeida.org, “Solar Air Heat,” 7 July 2009. Available at :المصدر 
.https://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar_Air_Heat_Collector.JPG
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1. أنظمة التبريد الشمسية

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية؛ الحرارية والكهروضوئية

يمكن تصنيف أنظمة التبريد الشمسية ضمن فئتين رئيسيتين على أساس الطاقة المستخدمة في دفعها: أنظمة التبريد الشمسية 
الحرارية وأنظمة التبريد الشمسية الكهربائية باستخدام الخاليا الكهروضوئية65.

في أنظمة التبريد الشمسية الحرارية، يتم تشغيل عملية التبريد بواسطة المجمعات الشمسية التي تمتص الطاقة الشمسية 
وتحولها إلى طاقة حرارية لتشغيل أنظمة التبريد الحرارية مثل االمتصاص واالمتزاز ودورات المادة المجففة. تستخدم أنظمة 

التبريد الكهربائية الشمسية الطاقة الكهربائية التي توفرها األلواح الشمسية الكهروضوئية لدفع نظام تكييف الهواء التقليدي 
لضاغط البخار الكهربائي. ويأتي كال النوعين من أنظمة التبريد الشمسية بأحجام مختلفة ويمكن استخدامها في عمليات التبريد 

وتكييف الهواء الصناعية والمنزلية مع توفير ما يصل إلى 95 في المائة من الكهرباء66. 

2. تبريد بالتبخر

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية؛ الحرارية

إنها طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتبريد المنتجات التي تستخدمها المجتمعات المحلية. وهي شكل آخر من أشكال التبريد 
الحراري الشمسي. تسمح الحرارة بتبخر المياه المحفوظة حول غرفة التبريد. يستمد تبخر المياه بدوره الطاقة من الهواء داخل 

الغرفة، ويبردها. تعتمد الكفاءة على درجة حرارة الهواء المحيط والرطوبة وهي مناسبة جدًا للمناخات الجافة والحارة في 
المنطقة العربية. ويمكن تبريد المنتجات إلى ما بين 10 درجات مئوية و25 درجة مئوية67. 

الشكل 28. التبريد الشمسي القائم على الطاقة الكهروضوئية

 Odditymall, “This Solar Powered Cooler/Fridge Requires No :المصدر
Ice,” 2019. Available at https://odditymall.com/solar-powered-cool-

.er-fridge

)ب( التبريد

يسمح الحصول على التبريد المنخفض التكلفة بزيادة النشاط 
اإلنتاجي داخل األسر خالل فصل الصيف الحار والجاف في 

المنطقة العربية. تواجه بلدان المنطقة العربية الظروف المناخية 
األقسى في العالم في فصل الصيف. ومن شأن ذلك أن يساعد 

المجتمعات الزراعية، وال سيما النساء، على إنتاج منتجات األلبان 
وغيرها من المنتجات الغذائية التي يمكن بيعها إلى األسواق 

القريبة، وزيادة مدة صالحيتها. ويمكن لبرادات الطاقة الشمسية 
النقالة أن تسهل النقل اآلمن لمنتجات األلبان إلى األسواق.

كما يسمح التبريد المنزلي بالحصول على نتائج صحية أفضل 
من خالل تجنب األمراض المرتبطة بالحرارة، وال سيما في 

صفوف السكان األكثر ضعفًا )األطفال وكبار السن والمرضى(.
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 Wisions of Sustainability, “Solar Refrigeration,” Wuppertal  :المصدر
Institute of Climate, Environment, and Energy, 2020. Available at www.

wisions.net/technologyradar/technology/solar-refrigeration/need:-
.food-issues

K. Gustafsson and H. Simson, “An Experimental Study on an Evap-  المصدر:
 orative Cooler for Hot Rural Areas,” KTH School of Industrial Engineering

and Management, Gothenberg, Sweden, 2016. Available at www.diva-por-
.tal.org/smash/get/diva2:952001/FULLTEXT01.pdf

الحرارة املستخرجة 
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الشكل 29. )أ( المخطط؛ )ب( صورة نظام التبريد بالتبخر الشمسي

كما هو مبين في الشكل 29، يتكون التصميم األساسي من وعاء تخزين من الطين في وعاء أكبر مع وسائط التبخر )على سبيل 
المثال، الرمل المبتل، الصوف( في الفضاء بين األوعية. ويعرف هذا التصميم أيضًا باسم “زير بوت”. ليست هذه البرادات مناسبة 

لكميات كبيرة من المواد الغذائية أو فترات طويلة. لكن يمكنها أن تزيد من استدامة الغذاء أو المنتج بخمسة أو عشرة أضعاف، 
وبالتالي فهي مثالية لالستخدام المنزلي68. على سبيل المثال، يمكن تخزين الطماطم التي تصلح ليومين لمدة تصل إلى ثالثة 

أسابيع باستخدام البراد الذي يعمل عن طريق التبخر69.

إن هذه البرادات منخفضة التكلفة، ويمكن تصنيعها على الصعيد المحلي، وتدعم الصناعة المحلية وريادة األعمال. ويمكن أن 
يوجه اإلنتاج المحلي بشكل خاص نحو النساء لتزويدهن بمصدر للدخل. فعلى سبيل المثال، قامت جمعية الفاشر النسائية للفخار 

في السودان بتصنيع 50 برادًا في عام 2007، وباعتها بسعر 20 دوالرًا للبراد الواحد70. 

)ج( الطهي

تعتمد العديد من المجتمعات الريفية في المنطقة العربية على مواقد الطهي التقليدية التي تحرق مباشرة وقود الكتلة األحيائية 
الصلبة، مثل الحطب أو روث الحيوانات. إن احتراق هذا الوقود ذو كفاءة منخفضة ويرتبط بمستويات عالية من تلوث الهواء 
في األماكن المغلقة بسبب التهوئة غير المناسبة. تشكل شعلة االحتراق المفتوحة خطر اندالع حريق. وفي هذه األوضاع، تؤثر 

العواقب الصحية الناجمة عن ذلك بشكل كبير على النساء واألطفال. وبما أن األفران تكون عادة على المستوى األرضي، فهي أيضًا 
تشكل خطرًا محتماًل على سالمة األطفال. وعالوة على ذلك، يمكن أن يسهم خشب الوقود الذي يجمع بصورة غير مستدامة، أو 

حتى بصورة غير قانونية في بعض الحاالت، في إزالة الغابات71. ويمكن لتكنولوجيات الطاقة المتجددة أن تساعد في معالجة هذه 
المسائل.
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1. مواقد الطهي المحّسنة

 نوع الطاقة المتجددة: الكتلة األحيائية الصلبة الوقود األحيائي )الحطب، والمخلفات الزراعية، والسماد الطبيعي(،
وقوالب الوقود األحيائي.

يمكن إدخال مواقد الطهي المحسنة إلى المجتمع وهي من بين أبسط التكنولوجيات غير المكلفة والتي يجري استخدامها على 
نطاق واسع. وهي مصممة للحد من التعرض لتلوث الهواء في األماكن المغلقة وتحسين كفاءة االحتراق. تتعزز كفاءة االحتراق 
من خالل تحسين تدفق الهواء والعزل وغيرها من جوانب التصميم. تتمتع مواقد الطهي المحسنة أيضًا بمزايا أفضل من حيث 

السالمة. يتم تضمين المداخن لتوجيه الدخان إلى الخارج.

يمكن باإلجمال استخدام أي مادة عضوية جافة كوقود، مثل األوراق واألغصان أو روث الحيوانات72. يعتمد أداء الموقد على 
خصائص الوقود، مثل الخصائص الفيزيائية )محتوى الرطوبة، والحجم، والكثافة(، ومحتوى الطاقة والتركيب الكيميائي. وينبغي 

تكييف تصميم موقد الطهي حسب الوقود األكثر توافرًا في الموقع73. لذلك، ينبغي أيضًا النظر في أنواع الوقود وجودته.

يمكن أن تؤدي المعالجة المسبقة للوقود عن طريق التجفيف والقطع أو التقطيع إلى تعزيز كفاءته؛	 
يمكن أن يساعد استكمال إمدادات الوقود بالخيارات المستدامة في تخفيف الضغط على مصادر الحطب. قد يكون روث 	 

الحيوانات مصدرًا موجودًا من قبل؛ لكن قد ال يكون متوفرًا بشكل كاف لالعتماد عليه فقط. ويمكن إنتاج قوالب الكتلة 
األحيائية من النفايات الزراعية ومخلفات الغابات وروث الحيوانات74. كما توفر سلسلة قيمة أخرى يمكن تطويرها في 

المناطق الريفية كنشاط مدّر للدخل.

يمكن تصنيع مواقد الطهي المحسنة محليًا وبيعها أو بنائها اعتمادًا 
على التصميم المحدد. ويمكن تعزيز النمو االقتصادي من خالل 
البناء، واللجوء إلى اليد العاملة، والتصنيع، والصيانة واإلصالح 

من مصادر محلية. وكان هذا هو الحال في إريتريا حيث تم 
استخدام تصميم معدل لمواقد الطين التقليدية “موغوغو”75. وفي 
جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية، عمل مصنعون محليون على 

تصنيع مواقد طهي محسنة تبقي التكاليف منخفضة. وأدت دورة 
مراجعة سريعة مع المجتمع المحلي إلى تحسينات وتعديالت في 

التصميم76. 

يستفيد المجتمع المحلي من خالل توفير الوقت الذي يقضيه في 
الطهي، وربما في جمع الوقود، ويكون لديه القدرة على قضاء ذلك 

الوقت في أنشطة إنتاجية أخرى. كما يتمتع بصحة أفضل نتيجة 
انخفاض تلوث الهواء في األماكن المغلقة.

الشكل 30. مثال على موقد طهي محّسن

 The Daily Star, “Idcol to help develop market for improved :المصدر
cooking stoves,” 17 April 2018. Available at www.thedailystar.net/busi-

.ness/idcol-help-develop-market-improved-cooking-stoves-1563607
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2. مواقد الوقود األحيائي

 نوع الطاقة المتجددة: الكتلة األحيائية، الوقود األحيائي
)الكحول األحيائي، أي اإليثانول(

تستخدم هذه المواقد الحديدية الوقود األحيائي، مثل الكحول 
األحيائي القابل لالشتعال )اإليثانول( المنتج محليًا من تخمير 

الكتلة األحيائية الخضراء. واإليثانول هو وقود أكثر أمانًا، وأقل 
تلويثًا، وهو أرخص من الكيروسين. يأتي الموقد مع قارورة وقود 

مقاومة لالنسكاب تحمل ما يكفي من الوقود لتلبية االحتياجات 
اليومية لألسرة المتوسطة، ويسّخن مثل موقد الغاز النفطي 

المسال دون إنتاج السخام. ويمكن تصنيع نموذج دائم من هذا 
الموقد محليًا مع متوسط عمر متوقع أكثر من 10 سنوات77. 

3. مواقد الغاز األحيائي

نوع الطاقة المتجددة: الكتلة األحيائية؛ الغاز األحيائي )الميثان( كوقود

إن مواقد الغاز األحيائي مماثلة لمواقد الغاز النفطي المسال، ومع ذلك، فإن الغاز المستخدم لتشغيل هذه المواقد يأتي مباشرة من 
هاضم أحيائي قريب. يتم نقل الغاز األحيائي )معظمه من الميثان( الذي ينتجه الهاضم األحيائي عبر األنابيب إلى الموقد الفعلي. 

 ويدفع الضغط من غرفة التخمير الغاز مباشرة من الخزان في الهاضم األحيائي إلى موقد المطبخ لذلك ال حاجة إلى
اسطوانة الغاز78. 

الشكل 31. نموذج موقد الوقود األحيائي

 World Bioenergy Association, “Clean and Efficient Bioenergy :المصدر
Cookstoves,” July 2016. Available at https://worldbioenergy.org/uploads/

.Factsheet%20-%20Cookstoves.pdf

الشكل 32. جهاز الطهي الشمسي المكافئ

 Indiamart, “Parabolic Solar Cooker,” 2020. Available at :المصدر 
www.indiamart.com/proddetail/parabolic-solar-cooker-19650050397.

.html

4. أجهزة الطبخ الشمسية

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية )الطاقة الشمسية المركزة(

يعتبر جهاز الطبخ الشمسي جهازًا يركز أشعة الشمس لطهي 
الطعام أو تنقية المياه. وتستخدم أجهزة الطبخ الشمسية للطهي 

في الهواء الطلق. تعتبر هذه الطريقة األكثر عملية بالنسبة 
للمستخدمين الذين يعيشون في مناخ جاف ومشمس بشكل عام 

لفترات تصل إلى ستة أشهر على األقل، كما هو الحال بالنسبة 
لمعظم المنطقة العربية. لكن ال يمكن استخدامه كنظام مستقل 

ألنه ال يمكن استخدامه إال عندما تشرق الشمس، والتي ال تتزامن 
مع جميع أوقات الوجبات. ولذلك يوصي الخبراء باستخدامه 
كجزء من أي نظام متكامل للطهي، باالقتران مع تكنولوجيات 

الطاقة المتجددة األخرى )مثل مواقد الطهي المحسنة أو مواقد 
الغاز األحيائي(79. 

تعتمد تكلفة أجهزة الطهي الشمسية على المواد المتاحة محليًا 
ومكان المشروع. وعادة ما تكون اإلنتاجات صغيرة السعة وقد 

تحتاج إلى قطع يتم استيرادها مما يزيد من التكاليف. وفقا 
للمراجع، نجد بعض الوفورات العالية أال وهي80: 
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تتراوح تكلفة أجهزة الطهي الشمسية البسيطة )مثل اللوح أو صندوق الورق المقوى( بين 5-10 دوالرات )2009(؛	 
تبدأ تكلفة أجهزة الطهي الشمسية ذات الصندوق الصلب من 40 دوالر )2010( ألرخص تصميم؛	 
تبدأ تكلفة أجهزة الطهي الشمسية متكافئة القطع من 55 دوالر )2010( ألرخص تصميم؛	 
تعتمد فترة استرجاع التكاليف المدفوعة على كمية الوقود التي تم استبدالها وما إذا كان الوقود قد تم شراؤه أو جمعه 	 

مجانًا. في المناطق حيث تم شراء الوقود، يمكن أن تتراوح فترة استرجاع تكاليف جهاز الطهي الشمسي متكافئ القطع بين 
1.3-4.8 سنوات. تستخدم معظم األسر األموال المدخرة لشراء المزيد من المواد الغذائية.

ال تنتج أجهزة الطهي الشمسية بمفردها أي تلوث بيئي، كما أنها تخفف بدورها أيضًا من األضرار الناجمة عن حرق الوقود التقليدي. 
كما تخفف من إزالة الغابات والتصحر المرتبطين بذلك من خالل الحد من االعتماد على الحطب في الوقود81. 

على غرار مواقد الطهي المحسنة، يستفيد المجتمع المحلي من توفير الوقت في الطهي وجمع الوقود ألنشطة إنتاجية أخرى إلى 
جانب تحسين نوعية الهواء في األماكن المغلقة. يمكن أن يطرح قبول أجهزة الطهي الشمسية تحّد إذا لم يكن الطهي في الهواء 

الطلق من الممارسات المعتادة. كما يمكن أن يكون من غير المريح التعرض للشمس والرياح والغبار لفترات طويلة. ويمكن تشجيع 
ذلك عن طريق تعديل أجهزة الطهي الشمسية لتتماشى مع عادات الطهي المحلية قدر اإلمكان82. 

)د( تشغيل األجهزة

من شأن توفير الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة من أجل االستخدام المنزلي أن يكون له تأثير ملحوظ 
على صحة األسرة ونوعية حياتها وإنتاجيتها. كما يمكن تزويد مباني المدارس والعيادات الصحية بالطاقة لخدمة المجتمع بشكل 
أفضل. وتسمح تكنولوجيات الطاقة المتجددة بجلب الكهرباء إلى المناطق غير المتصلة بالشبكات المركزية، والتي قد ال يكون لها 

إمكانية النفاذ إليها في المستقبل القريب83. 

يمكن للطاقات المتجددة أن تلغي الحاجة إلى الشموع أو مصابيح الكيروسين وتوفر إضاءة عالية الجودة للقراءة. وتنخفض 
مخاطر الحرائق وتتحسن نوعية الهواء الداخلي بواسطة تكنولوجيات الطهي األنظف، مما يسمح بالتالي بالوقاية من األمراض 

ذات الصلة. وتتبع ذلك أيضًا فوائد صحية أخرى مع األجهزة األكثر كفاءة )على سبيل المثال، خيارات غذائية أفضل، ويكون الماء 
المغلي والحليب بتكلفة ميسورة أكثر أو احتمال التكلفة الميسورة أكبر(84. 

من شأن األجهزة التي تعمل بالطاقة المتجددة أن تجعل األعمال المنزلية أكثر كفاءة وأقل استهالكًا للوقت. مما يتيح لألفراد 
متابعة أنشطة أخرى مدّرة للدخل، والتعليم، والراحة، والتنشئة االجتماعية. ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا بشكل خاص للنساء 

واألطفال. يمكن استخدام مروحة لتبريد المساحة الداخلية في أشهر الصيف. ويمكن أيضًا استخدام أدوات االتصال الحديثة، 
مثل أجهزة التلفزيون والحواسيب المحمولة والهواتف المحمولة التي يمكن أن تدعم مجاالت جديدة لالبتكار االقتصادي وريادة 
األعمال، أو تسمح بالنفاذ إلى برامج التعليم عن ُبعد ودعم العيادات الصحية. ويمكن للكهرباء المولدة أن تسمح بتشغيل األجهزة 

لدعم الصناعات المنزلية. ومن األمثلة على األنشطة المدرة للدخل لألسر إنتاج األغذية والخدمات الغذائية، على النحو المبين 
أدناه.

 يمكن للطاقة المتجددة أن تمكن من إنتاج منتجات األلبان والمنتجات الزراعية وإعدادها للبيع. ويمكن بعد ذلك استخدام 	 
األجهزة مثل الخالطات والهزازات والغاليات وأجهزة العجن والوسم والتعبئة والتغليف لتحسين اإلنتاجية. كما يمكن 

استخدام أجهزة التبريد والتخزين اآلمن لمنتجات األلبان مثل الثالجات وخزانات التبريد ومكيفات الهواء؛
 يمكن أن تشمل الخدمات المدعومة بالطاقة المتجددة تشغيل األدوات الكهربائية لتوفير الخدمات للمجتمعات المحلية مثل 	 

الخياطة أو النجارة أو اللحام أو الحرف اليدوية.

تتألف الحلول الصغيرة خارج نطاق الشبكة من توليد منخفض القدرة )من عشرات إلى مئات الواطات( يمكن أن يلبي االحتياجات 
األساسية لألسرة أو احتياجات األعمال التجارية الصغيرة85. على غرار الشبكات الصغيرة، تعمل الحلول خارج نطاق الشبكة بشكل 

أفضل مع األجهزة عالية الكفاءة لتحسين األداء وتكلفة تكنولوجيات الطاقة المتجددة. وتشمل هذه التقنيات الُنُظم المنزلية 
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الشمسية، والتربينات الهوائية الصغيرة، والطاقة الكهرمائية 
بيكو، والنسخ الهجينة منها.

يمكن أيضًا النظر في إمكانية اعتماد برامج التدريب والتلمذة 
الصناعية لتركيب هذه الُنُظم وصيانتها. مما يزيد من احتمال 

التوظيف وهو أمر حيوي أيضًا للحفاظ على تشغيلها86. 

1. األنظمة المنزلية الشمسية

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية )الكهروضوئية(

يمكن وضع األلواح الشمسية لتوفير الكهرباء على أسطح 
المنازل أو جدرانها لزيادة التعرض ألشعة الشمس خالل النهار. 

تتألف األجهزة األخرى الالزمة لدعم الخاليا الكهروضوئية، 
وتسمى توازن النظام، من محول التيار المستمر والتيار 

المتناوب، وحدة التحكم، والبطاريات وجهاز التحكم بالشحن 
ع  إلى جانب األسالك والعناصر الهيكلية ألنظمة التركيب وتتبُّ

الشمس87. ويبين الشكل 33 مخططًا لألنظمة المنزلية الشمسية.

يمكن أن تشّغل وحدة النظام المنزلي الشمسي الصغير عادة 
عدة أجهزة تقليدية مثل بضعة مصابيح، وجهاز الراديو، وجهاز 

التلفزيون البسيط ومروحة صغيرة. ويحدد حجم النظام 
المنزلي الشمسي عدد ساعات اإلنارة أو عدد ساعات تشغيل 

التلفزيون المتاحة88. 

يبين الشكل 34 التكاليف التقديرية لألنظمة المنزلية الشمسية 
)أو نظام بيكو الشمسي( من مختبرات بيركلي89. ويتم طرح هذه 

التقديرات فقط إلعطاء لمحة عن مستويات التوزيع والتكلفة. 
وينبغي التماس تقديرات تمثيلية لتكاليف المشاريع من البائعين 

والمصنعين. 

يمكن أن يعزى جزء كبير من تكلفة النظام المنزلي الشمسي إلى 
نوع البطارية المختارة. وينبغي أيضًا النظر في األثر البيئي لنوع 

البطارية، ال سيما من حيث التخلص اآلمن من البطاريات.

في المناطق الريفية، يمكن أن تؤثر كفاءة األجهزة التي 
تعمل على النظام المنزلي الشمسي بشكل كبير على الجدوى 

االقتصادية للمشروع90. ويمكن تقليل التكاليف الرأسمالية إلى 
أدنى حد عن طريق االستعانة بأجهزة فائقة الكفاءة

 )الشكل 35(91.

الشكل 33. مخطط األنظمة المنزلية الشمسية
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 A. Göras and C. Mohajer, “Impacts of solar energy projects :المصدر
 in rural areas - a case study in Kenya,” Department of Energy and
 Environment, Division of Energy Technology, Chalmers University

of Technology, 2016. Available at https://odr.chalmers.se/bitstre
.am/20.500.12380/241704/1/241704.pdf

الشكل 34. التكاليف التقديرية لألنظمة المنزلية الشمسية، 2017
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 A. e. a. Phadke, “Powering a home with just 25W of Solar PV: :المصدر
 Super-efficient appliances can enable exanded off-grid energy service
 using small solar power systems,” Ernest Orlando Lawrence Berkeley

National Laboratory, Schatz Energy Research Center, Energy and Re-
 sources Group, University of California, Berkeley, 20 April 2015. Available

.at https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/lbnl-175726.pdf

الشكل 35. مقارنة تكلفة تشغيل النظام المنزلي الشمسي القياسي 
مقابل األجهزة فائقة الكفاءة

$0

$2
00

$4
00

$6
00

$8
00

$1
,0

00

$1
,2

00

 ��א�� ��א���   ����כ����  �א�	 א
��א� �����

 ����

� א���
2009 – ��א��� א
��א א
�א����� א
���א���

 �
���
2014 - ��א��� א
��א א
א
���� �א����� א
���א���

 �
���
2014 - ��א��� א
��א א
 ��א
���� �א����� �א� א
כא

��
א
�א

(����
���א� �א
����� ��א��� �א����� א
������� (�א

 A. e. a. Phadke, “Powering a home with just 25W of Solar PV: :المصدر
 Super-efficient appliances can enable exanded off-grid energy service
 using small solar power systems,” Ernest Orlando Lawrence Berkeley

National Laboratory, Schatz Energy Research Center, Energy and Re-
 sources Group, University of California, Berkeley, 20 April 2015. Available

.at https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/lbnl-175726.pdf
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اإلطار 4. طواحين هوائية لتوليد الطاقة الصغيرة في المناطق الريفية الفقيرة في البيرو

يكمن هدف المشروع في تحديد المناطق ذات االحتمال العالي بهبوب الرياح لتنفيذ طواحين الهواء من 
أجل االستدامة الطويلة األجل في المناطق الريفية الفقيرة في البيرو حيث ال تتجاوز نسبة الربط الشبكي 
لته منظمات عديدة، يقع في المجتمع المحلي “األلومبري”  30 في المائة. وكان المشروع التجريبي، الذي موَّ

في كاخاماركا.

تم تركيب طاحونة هوائية بقدرة 100 واط في كل بيت، ما مجموعه ثالثة وثالثون طاحونة هوائية بمعدل 
شهري قدره 3 دوالرات. وكانت األسر، التي يتراوح دخلها الشهري بين 28 دوالرًا و142 دوالرًا، تنفق ما 

متوسطه 5.50 دوالر في الشهر على الطاقة.

ولضمان استدامة المشروع، تم تدريب خمسة تقنيين محليين على تركيب وتشغيل وصيانة طواحين 
الهواء. وأنشأت السلطات المحلية “شركة األلومبري لخدمة الكهرباء في الريف”، واختارت مسؤواًل ومساعد 

له لمدة ثالث سنوات إلدارة الشركة.

واستخدم المجتمع المحلي الطاقة لإلضاءة، وال سيما ألنشطة توليد اإليرادات في المساء مثل الحياكة، 
وشحن الهواتف المحمولة، ولمحطتي اإلذاعة في الريف اللتين تبثان لمدة 4-6 ساعات في اليوم. وتم 

تركيب مولدين هوائيين، كل منهما بقدرة 500 واط في المدرسة والمركز الطبي لتشغيل أربعة حواسيب 
ومشغل أقراص “دي في دي” في المدرسة وثالجة للقاحات في المركز الطبي.

C. Dienst, “Good-practice examples of different small-scale sustainable energy projects under WISIONS initiative”, Wisions- المصدر:
Sustainability, Wuppertal Institute for Climage, Environment, and Energy, 26 October 2009. Available at https://mirror.unhabitat.org/

.downloads/docs/7803_32704_WISIONS%20PRESENTATION.pdf

الشكل 36. مخطط لنظام منزلي قائم على طاقة الرياح
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Wisions of Sustainability, “Access to Electricity: Techno-  المصدر:
 logical options for community-based solutions,” Wuppertal Institute
for Climate, Environment, and Energy, 2010. Available at https://epub.

wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/3589/file/3589_Access_
.Electricity.pdf

2.التربينات الهوائية الصغيرة

نوع الطاقة المتجددة: الرياح

إذا سمحت الظروف المحلية بذلك، يمكن أن تكون التربينات 
الهوائية البديل لأللواح الشمسية. وإلى جانب التربينات الهوائية، 

ال بد من معدات لتحسين استخدام الرياح، والحماية من الرياح 
الشديدة، وتخزين الطاقة )أي البطارية(، كما هو مبين في 

الشكل 36.

يمكن أن تتراوح التكاليف الرأسمالية للُنُظم خارج نطاق الشبكة، 
بما في ذلك بطاريات التخزين، بين 4,160 دوالر و5,430 دوالر 

للكيلوواط الواحد92. على غرار النظام المنزلي الشمسي، ينبغي 
النظر في إمكانية اعتماد األجهزة الفائقة الكفاءة. تم بذل الجهود 

لتعديل تكنولوجيا التربينات الصغيرة لتتماشى مع المتطلبات 
التقنية والسوقية للبلدان النامية لتمكين ودعم التصنيع المحلي، 

مما يدعم ريادة األعمال المحلية93. 
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3. نهج هجين من األلواح الشمسية الكهروضوئية والتربينات الهوائية في المنازل

نوع الطاقة المتجددة: الشمسية )الكهروضوئية( والتربينات الهوائية

يمكن النظر في اتباع نهج هجين بين األلواح الشمسية الكهروضوئية والتربينات الهوائية إذا سمحت الظروف المحلية بذلك 
لتوفير مصدر طاقة أكثر مرونة وقوة.

4. بيكو هيدرو

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الكهرمائية

يمكن النظر في إمكانية اعتماد الطاقة الكهرمائية بيكو في 
المواقع ذات التضاريس الوعرة والقريبة من التيارات أو 

المجاري المائية94. إن تدفقات المياه الصغيرة وحدها مطلوبة 
للطاقة الكهرمائية بيكو والجداول أو الينابيع الصغيرة كافية 

واألفضل أن تكون ضمن نصف قطر 1 كم من الموقع95. 
ويمكن أن يكون إنتاج الكهرباء عشوائيًا اعتمادًا على األمطار 

الموسمية، وقد تجعل األمطار الغزيرة العمل صعبًا. ويرد مثال 
عن تركيب ميداني في الشكل 37.

إن معدات الطاقة الكهرمائية بيكو صغيرة ومضغوطة ويمكن 
نقلها بسهولة إلى المواقع النائية. وفق منظمة “كهربائيون بال 
حدود”، يتكون تربين بيكو من تربين أو مروحة هيدروليكية 

ومولد التيار المتناوب أحادي الطور 220 فولت مع مغنطيس دائم96. 

يوجد ثالثة أنواع من التربينات التي يمكن اختيارها بناًء على ظروف الموقع:

 التيار النهري، كابالن، تربين )عمودي( – حد أدنى من تحويل المياه إلى تدفق المياه؛	 
 تربين فرنسيس )أفقي(؛	 
 ناعورة بيلتون )جلوس( للضغط العالي.	 

ال بد من اعتماد الحجم الصحيح من تربين بيكو، ومحدد الفلطية، والخطوط للحصول على أفضل أداء97. يمكن أن يكون مخطط 
تربين بيكو المصمم بعناية أقل تكلفة للكيلوواط الواحد مقارنة بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح98. إن تدريب المجتمع على 

التركيب والتشغيل وكذلك الوعي للسالمة الكهربائية والمخاطر ذات الصلة هي مفتاح التنفيذ الناجح99. 

الشكل 37. تربين بيكو بقدرة كيلوواط واحد

 G. Descotte, “Pico hydro turbines got electricity in rural areas,” :المصدر
 The Journal of Field Actions - Field Actions Science Reports, 2016,

.Special Issue 15, pp. 26-33
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اإلطار 5. دراسة حالة صغيرة للطاقة الكهرمائية – برنامج سرهاد لدعم الريف – محفظة 
كاملة للطاقة الكهرمائية صغيرة السعة في باكستان

استنادًا إلى الدروس المستقاة من الخبرات المحلية واإلقليمية، قام برنامج سرهاد لدعم الريف بتجربة 
مشروعين للطاقة الكهرمائية صغيري السعة في مقاطعة شيترال، خيبر باختونخوا، باكستان. وقد قام 

المشروع بتصنيع التكنولوجيا محليًا إلنتاج 80 كيلوواط من الطاقة النظيفة والمتجددة إلفادة ما ال 
يقل عن 1,000 من أفراد المجتمع الريفي. وفي السنوات التالية، حّسن البرنامج الجوانب التقنية لتعزيز 

كفاءة الطاقة الكهرمائية صغيرة السعة التي تم تطويرها في المجاالت التي يغطيها. ونتيجة لذلك، أطلق 
البرنامج اعتبارًا من تشرين األول/أكتوبر 2019، 353 مشروعًا آخر من مشاريع الطاقة الكهرمائية صغيرة 

السعة التي تنتج مجتمعة 33 ميغاواط من الكهرباء لصالح 928,000 شخص في مناطق مختارة.

بالنسبة لـ 90 في المائة من األسر في المنطقة التي يغطيها المشروع، يوفر مشروع الطاقة الكهرمائية 
صغير السعة الذي ينفذه برنامج سرهاد لدعم الريف أول فرصة على اإلطالق للحصول على الكهرباء - مع 

ما يترتب على ذلك من آثار عملية هائلة على حياة المستفيدين. وقد تحسنت نوعية الحياة بشكل عام 
ر واضح وفوري في العديد من المنازل وهو أن الضوء الكهربائي حل محل مصباح  تحسنًا كبيرًا. وطرأ تغيُّ
الكيروسين الخافت والقذر أو الشعلة، مما سمح للنساء بالعمل من المنزل. ويدرس األطفال بشكل أفضل 

في الليل، مما يحسن بدوره حضورهم وأداءهم في المدرسة. وفي الوقت نفسه، تم اعتماد األجهزة 
الكهربائية الموفرة للعمالة، مثل الغساالت، مما خفف من عبء األعمال المنزلية وتم استبدال المواقد التي تعمل بحرق األخشاب بأجهزة 

كهربائية أنظف وأسرع. تم تحسين االتصاالت مع وجود طاقة لشحن الهاتف في المنزل وتمكنت األسر من البقاء على اتصال، والنفاذ إلى 
المعلومات الترفيهية ما يوفر نافذة على عالم أوسع، ويحد من عزلة القرى النائية.

من الناحية البيئية، أسهم المشروع إسهامًا ملحوظًا في توفير الطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة للسكان المحليين في مناطق 
البرنامج، مما أدى بدوره إلى الحد من استخدام الوقود األحفوري والضغط على الغابات الثمينة. وكانت المحفظة األولى التي تضم 165 
وحدة بقدرة مجمعة تبلغ 21.3 ميغاواط من العوامل الرئيسية المساهمة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 66,000 طن/

سنة. كما خفضت هذه الوحدات البالغ عددها 165 وحدة المبلغ الذي ينفق سنويًا على زيت الكيروسين من 3.4 مليون دوالر إلى 0.3 مليون 
دوالر، وهو ما يمثل فائدة اقتصادية ضخمة للسكان المحليين.

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), «World Small Power Hydropower, Report 19, Case Studies», 2019. Available at www.unido.org/:المصدر
.sites/default/files/files/2020-02/WSHPDR%202019%20Case%20Studies.pdf

4. اإلنارة

تعتمد العديد من األسر الريفية على الكيروسين إلضاءة الفوانيس التي ال تتسم بالكفاءة وتسبب مشاكل صحية وتلوثًا داخليًا 
ومخاطر على السالمة. وال يوفر إضاءة كافية لألنشطة الليلية كما أنه مكلف نسبيًا. في حين تسمح تكنولوجيات الطاقة المتجددة 

المستعملة لإلضاءة بتنفيذ األنشطة في الليل، مما يحسن نوعية الحياة واإلنتاجية والسالمة.

ال تقتصر فوائد الفوانيس الشمسية فقط على التطبيقات المنزلية. وتقوم العديد من رائدات األعمال الريفيات ببيع الفوانيس 
الشمسية إلى المجتمعات المجاورة، كما تقدمن الحد األدنى من خدمات الصيانة بعد التدريب المناسب، مما يوفر لهن دخاًل إضافيًا.

حدد برنامج إضاءة آسيا/الهند التابع للمؤسسة المالية الدولية أن المرأة هي القوة الدافعة لتعزيز اإلضاءة خارج نطاق الشبكة 
وبرامج تكنولوجيا الطاقة المتجددة التي تشجع على قبول المجتمعات المحلية لها100. وكان هذا البرنامج من مستويين حيث عمل 
أواًل على رفع الوعي حول مزايا وفوائد اإلضاءة الشمسية. وقد تم ذلك من خالل معارض متنقلة، وتدريب تجار التجزئة، ووسائط 

اإلعالم الترويجية التي تعترف بالمرأة بوصفها مفتاحًا أساسيًا العتماد تكنولوجيا الطاقة المتجددة في المنازل. أما في المستوى 
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الثاني، فتم تشكيل مجموعة من رائدات األعمال من مجموعات المساعدة الذاتية النسائية المحلية للعمل مع موزع محلي 
كوكيالت مبيعات وخدمات لتثقيف األسر. وتكون النساء بمثابة وكيالت للتسويق والمبيعات وخدمات ما بعد البيع. كما يّسر 

البرنامج التعاون المحلي مع مجموعات المساعدة الذاتية المحلية األخرى لتنمية شبكة التوريد والتوزيع. وفي عام 2016، وظف 
البرنامج 250 امرأة مقابل 35 دوالرًا في الشهر، وخطط أن يصل إلى 20,000 امرأة في السنوات األربع المقبلة101. وتمثل شبكة النساء 

30 في المائة من المبيعات وأصبحت جزءًا حاسمًا من نموذج مبيعات التجزئة.

ال يسّهل البرنامج فقط مصدر الدخل والوفورات في تكاليف الوقود، بل يبني أيضًا ثقة المرأة ويجلب لها االحترام داخل المجتمع 
المحلي.

)أ( االستخدام المنزلي

يمكن استخدام الكهرباء المولدة على نطاق صغير من مصادر الطاقة المعروضة في الفصل السابق لتشغيل أجهزة اإلضاءة عالية 
الكفاءة.

الفانوس الشمسي

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية )الكهروضوئية(

يتكون فانوس الطاقة الشمسية من فانوس إلكتروني محمول ولوحة كهروضوئية تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. 
ويستخدم في المناطق التي توجد فيها إمدادات محدودة من الكهرباء أو ال تتوفر بتاتًا، وغالبًا ما تحل محل مصابيح الكيروسين 

القائمة على الوقود.

)ب( مصابيح الشوارع

تسمح اإلضاءة التي تعمل بتكنولوجيا الطاقة المتجددة بأن يمتد الوقت اإلنتاجي في المجتمعات الريفية بعد حلول الظالم عن 
طريق إضاءة المناطق الخارجية مثل الشوارع والمزارع. كما أن تحسين الرؤية الليلية يعزز السالمة في المجتمع، وخاصة بالنسبة 

للنساء، حتى تتمكن من التحرك بأمان أثناء العمل.

مصابيح الشوارع التي تعمل بالطاقة الفردية

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية )الكهروضوئية(، التربينات الهوائية، أو النموذج الهجين من التربينات الهوائية/
الكهروضوئية

تم استخدام الطاقة الكهروضوئية لتصميم مصابيح شمسية للشوارع والمزارع. يتكون النظام من مصباح ولوحة كهروضوئية 
وجهاز التحكم بالشحن وبطارية تخزين وعمود مصباح )معدن أو خشب مجوف(. وبالمثل، استخدمت التربينات الهوائية الصغيرة 

أيضًا بداًل من األلواح الكهروضوئية لنفس الغرض. وفي بعض الحاالت، تستخدم الطاقة الشمسية والهوائية الهجينة أيضًا لتعزيز 
استخدام الطاقة المتجددة إلى أقصى حد بعد ساعات النهار مع الحد األدنى من التخزين. وترتبط التكلفة الرئيسية بالتثبيت 

إضافة إلى حد أدنى من تكاليف الصيانة. تتمتع مصابيح الشوارع الشمسية و/أو الهوائية العاملة على الصمامات الثنائية الباعثة 
للضوء بعمر طويل وتقلل من الحاجة إلى تغيير المصابيح.
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الشكل 38. مصابيح الشوارع العاملة على الطاقة الشمسية أو الهوائية أو الشمسية الهوائية الهجينة

 P. Flood, “How to Solar LED street  :المصدر
 lightswork?,” US Green Technology, 10 May 2018.
Available at usgreentechnology.com/how-do-so-

.lar-led-street-lights-work

 Sunmaster Solar Light :المصدر
 Manufacturer, “Solar Wind Street

 Light,” 2019. Available at 
www.solarlightsmanufacturer.

.com/solar-wind-street-light/

 M. J. Duffy, “Small wind turbines mounted to :المصدر
existing structures,” Thesis, Georgia Institute of Tech-

nology, May 2010. Available at www.aerodyndesign.
com/SMALL_WIND_TURBINE/Michael_Duffy_The-

sis_Small_Wind_Turbines_Mounted_to_Existing_Struc-
.tures_04-15-10.pdf

5. المياه

يعتبر تسخين المياه وتطهيرها من االحتياجات األساسية لتحسين صحة المجتمع المحلي ونوعية حياته.

)أ( التدفئة

من شأن الحصول على المياه الساخنة المنخفضة التكلفة والمتاحة بسهولة، وخاصة في المناطق التي فيها شتاء بارد، أن يحسن 
صحة األسرة والنظافة الشخصية. ويسمح الحصول على الماء الساخن دون الحاجة إلى حرق أي وقود أو استهالك أي كهرباء 

بتحقيق وفورات لألسر يمكن استخدامها لتحسين ُسُبل عيشها و/أو االستثمار في األنشطة المدرة للدخل أو توسيع نطاقها.

كما أن الماء الساخن ضروري للعديد من األنشطة التجارية مثل الزراعة والصناعة وقطاعات الخدمات. وهناك حاجة إلى الماء 
الساخن للطهي والتنظيف في المطاعم، وإعداد المنتجات وتنظيف المعدات )مثل منتجات األلبان والمنتجات الزراعية(. وفي 

حاالت السياحة المحلية، ال بد من وجود الماء الساخن لتأمين راحة الضيوف ونظافتهم الشخصية.

تتوفر مصابيح الشوارع العاملة على الطاقة الشمسية و/أو الهوائية بأحجام مختلفة تتراوح من 6 واط إلى أكثر من 120 واط 
ويعتمد عدد ساعات الضوء على حجم األلواح الكهروضوئية/التربينات الهوائية والبطاريات المدمجة.
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المجمعات الشمسية الحرارية

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية )الحرارية(

تعتبر أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية تكنولوجيات راسخة تستخدم منذ عقود من الزمن102. وتتكون من مجمعات الطاقة 
الشمسية الحرارية، وخزان المياه المعزول وحلقة دوران. تسمح أنظمة الترموسيفون بدوران المياه عن طريق الجاذبية والحمل 

الحراري. مما يسمح بتجنب استخدام المضخات والتكاليف المرتبطة بها والصيانة، وبالتالي فهي أكثر مالءمة للتطبيقات 
الريفية. ويتم استخدام نوعان من أنظمة الترموسيفون في ُنُظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية، ومجمعات الصفائح المسطحة، 

ومجمعات األنابيب المفّرغة، على النحو المبين أدناه. وعادة ما يتم تركيب كال النظامين على سطح المنزل أو المبنى للحصول على 
أقصى قدر من التعرض ألشعة الشمس.

 تتكون مجمعات الصفائح المسطحة من صندوق معزول مقاوم لتسرب الماء مغطى بالزجاج للحد من فقدان الحرارة 	 
ويحتوي على ورقة امتصاص المعادن، مطلية باللون األسود للحصول على أقصى قدر من امتصاص اإلشعاع الشمسي، مع 
أنابيب مدمجة وضعت في مسار أشعة الشمس. تسخن الطاقة الشمسية المياه في األنابيب مما يسمح بدورانها من خالل 

ع103؛  النظام عن طريق الحمل الحراري الطبيعي. ثم يتم تمرير المياه إلى خزان التخزين الواقع فوق المجمِّ
 تتكون مجمعات األنابيب المفّرغة من الهواء من عدة أنابيب في صفوف متوازية متصلة في األعلى بخزان التخزين. تتكون 	 

األنابيب من فراغ مع أنبوب يمر في الوسط يحتوي على مائع التشغيل. يتحرك الماء صعودًا وهبوطًا وعلى طول سلسلة من 
األنابيب للخروج من النظام بدرجة حرارة أعلى بكثير.

الشكل 39.)أ( مخطط لمجّمع صفائح مسطحة نموذجي؛ )ب( ومجّمع أنابيب مفّرغة من الهواء

(ب)(أ)

 okorder.com, PHNIX flat plate solar thermal collectors :المصدر
with Germany absorber, 2020. Available at www.okorder.com/p/
phnix-flat-plate-solar-thermal-collectors-with-germany-absorb-

.er_670689.html

Indiamart, “Solar Water Heater With ETC (Evacuated Tube Col-  المصدر:
 lector), Capacity: 200 - 300 Lpd And More Than 500 Lpd,” 2020. Available

at www.indiamart.com/proddetail/solar-water-heater-with-etc-evacu-
.ated-tube-collector-16557904055.html
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إن نظام مجّمع الصفائح المسطحة أكثر مالءمة عمومًا 
لتسخين المياه المنزلية في البلدان العربية. فهي ليست 
فقط أقل كلفة بل يمكنها أيضًا أن توفر الطاقة الحرارية 

على درجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، ما يكفي 
لتسخين المياه104. اعتمادًا على كيفية بنائه، يمكن لمجّمع 

الطاقة الشمسية أيضًا توفير الهواء الساخن للتدفئة 
المنزلية )الشكل 40(.

إن مجمعات الطاقة الشمسية مع أنظمة الترموسيفون 
بسيطة، وذات كفاءة عالية وتتمتع بالتحكم الذاتي. وال 
تحتاج للكهرباء أو المضخة أو أجهزة التحكم105. ويعتبر 

تطبيقها مناسبًا تمامًا للمنطقة العربية بسبب ارتفاع 
معدالت اإلشعاع الشمسي. وتتوقف التكلفة على الطلب، 
وتوافر أحجام مختلفة من النظام، وقدرتهم على تحمل 

تكاليفها106. 

الشكل 40. نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية على السطح

 AlphaZee Systems, “Solar Water Heater-How does it works?,” :المصدر
medium.com, 25 April 2018. Available at https://medium.com/@alphazee17/

.solar-water-heater-how-does-it-works-cb0d0cc78968

اإلطار 6. نظام التدفئة الشمسية للسياحة البيئية في كينيا

يتم تشغيل نزل أوالرو في كينيا في المقام األول بالطاقة الشمسية، مع 150 لوحة 
شمسية ثابتة مع أنظمة عاكسات الطاقة. يتم تخزين هذه الطاقة واستخدامها لتوفير 

احتياجات الكهرباء وتسخين المياه وصيانة حوض السباحة. كما قام هذا المرفق 
بتركيب 26 نظامًا لتسخين المياه بالطاقة الشمسية بسعة 300 لتر لكل منها.

استثمر نزل أوالرو في استخدام المشاعل الشمسية القابلة إلعادة الشحن )المصابيح 
الكاشفة( في غرف الضيوف. يتم إبالغ جميع الزوار عند وصولهم عن ضرورة 

الحفاظ على الطاقة من خالل إطفاء األضواء غير الضرورية، وتذكر الفتات التوعية 
في جميع أنحاء المنشأة الموظفين والضيوف على حد سواء بإطفاء األضواء غير 

الضرورية.

في عام 2012، نصت لوائح الطاقة )تسخين المياه بالطاقة الشمسية( على أن جميع المباني الواقعة ضمن نطاق والية السلطات المحلية 
التي تتطلب طاقة مياه ساخنة تتجاوز 100 لتر ينبغي أن تقوم بتركيب واستخدام أنظمة التسخين الشمسية.

Ecobyte, “Adoption of green energy in tourism accommodation facilities”, EcoTourism Kenya, 2020. Available at https://ecotourismkenya.org/blog/adop- : رالمصد
.tion-of-green-energy-in-tourism-accommodation-facilities/
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)ب( التطهير

تطهير المياه بالطاقة الشمسية

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية؛ الحرارية مع 
التعرض لألشعة فوق البنفسجية “أ” 

إن نظام تعقيم المياه، وتطهير المياه بالطاقة الشمسية 
هو تكنولوجيا بسيطة ومنخفضة التكلفة تستخدم لتوفير 
مياه الشرب المأمونة. ويعمل من خالل التآزر بين الحرارة 
ودرجة حرارة أشعة الشمس واألشعة فوق البنفسجية “أ” 
لتطهير مياه الشرب الملوثة. تستغرق العملية حوالي ست 

ساعات عندما يتم وضع الماء في زجاجات بالستيكية 
نظيفة وشفافة من البولي إيثيلين تحت أشعة الشمس. 

من الناحية المثالية، يجب أن يسخن الماء حتى 50 درجة 
مئوية، لكن هذه الطريقة فعالة أيضًا في درجات حرارة 

مياه منخفضة أكثر، حيث تقتل األشعة فوق البنفسجية “أ” 
الجراثيم الضارة وتقضي عليها، مثل البكتيريا والفيروسات 
والطفيليات107. يجب أال تكون المياه الملوثة عكرة جدًا وإال 
فإنه ال بد من تصفيتها من خالل قطعة من القماش النظيف 
قبل أن تصب في زجاجة تطهير المياه بالطاقة الشمسية108. 

يشكل استخدام الطاقة الشمسية لتطهير المياه مصدرًا 
محتماًل للدخل بالنسبة للرجال والنساء في المناطق الريفية، 

وال سيما أولئك الذين يجب أن يبقوا في المنزل لرعاية 
األطفال الصغار.

الشكل 41. تطبيق تطهير المياه بالطاقة الشمسية في أندونيسيا

A. V. Rojas, F. M. Schmitt and L. Aguilar, “Guidelines on renew-  المصدر:
 able energy technologies for women in rural and informal urban areas,”

Energia, IUCN , 2012. Available at https://portals.iucn.org/union/sites/
union/files/doc/guidelines_on_renewable_energy_technologies_for_

.women_in_rural_and_informal_urban_areas.pdf
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الفوائد المحتملة لتكنولوجيات
الطاقة المتجددة صغيرة السعة 4
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الفوائد المحتملة لتكنولوجيات
الطاقة المتجددة صغيرة السعة

تّمت مناقشة فوائد تطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة بشكل فردي في القسم السابق. وترد هنا الفوائد المشتركة العتماد 
تطبيقات تكنولوجيات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية.

االعتبارات التقنية ألف. 
جرى استثمار وتقدم ونضج تقني كبير في تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وال سيما في الطاقة الشمسية الكهروضوئية، 

والطاقة الكهرمائية المتناهية الصغر، والتربينات الهوائية. إن الدروس المستفادة من تنفيذ تكنولوجيات الطاقة المتجددة في 
المنطقة العربية وفي جميع أنحاء العالم ستحّد من تكاليف االستثمار ومخاطر المساعي الجديدة.

باء. االعتبارات االقتصادية

1. زيادة اإلنتاجية االقتصادية

تزيد تكنولوجيات الطاقة المتجددة من األمن الغذائي وأمن الطاقة مع زيادة الغالت من المحاصيل عن طريق تعزيز الكفاءة. 
ومع إمكانية الحصول على الخدمات اإلذاعية المحلية وغيرها من أدوات االتصاالت السلكية والالسلكية الناتجة عن اإلمداد 

بالكهرباء، يستفيد العاملون في الزراعة والصيد من توقعات األرصاد الجوية ويحصل المزارعون على معلومات أفضل عن 
أسعار المحاصيل.

يمكن لإلضاءة والتدفئة زيادة اإلنتاجية والوقت والكفاءة في األنشطة.

2. إمكانات النمو

إن الجمع بين التكنولوجيا المحسنة ووفورات الحجم والتطور المستمر لقطاع الطاقة المتجددة يواصل في خفض تكاليف 
تكنولوجيات الطاقة المتجددة، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز القدرة التنافسية من حيث التكلفة للحلول المتجددة للتطبيقات 

الريفية.

4
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االعتبارات البيئية جيم. 

1. الترابط بين المياه والطاقة والغذاء

تستخدم الطاقة في استخراج ومعالجة وتوزيع وري وتصريف المياه من مختلف األنواع مثل مياه الشرب ومياه الري ومياه 
الصرف الصحي، وكذلك في جمع وإعداد األغذية والمنتجات الغذائية الزراعية. يمكن لتكنولوجيات الطاقة المتجددة أن 

تعزز األمن المائي والغذائي من خالل تحسين إمكانية الحصول عليها، وتوافرها بتكلفة ميسورة، وسالمتها. ويمكن أن توفر 
تكنولوجيات الطاقة المتجددة لتحلية المياه موردًا هامًا في المناطق القاحلة التي تعاني من ندرة المياه وأن تعزز األمن المائي 

والغذائي على حد سواء.
 

ر المناخ 2. التخفيف من تغيُّ

يتم تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة بداًل من الوقود األحفوري.

يساعد الحّد من استخدام الحطب كوقود أو االستعاضة عنه بمصدر وقود متجدد على التخفيف من االستغالل المفرط لألراضي 
وإزالة الغابات منها. وفي حالة الوقود األحيائي، عند إنتاجه على نطاق صغير باستخدام أنواع محلية، يمكن أن يكون إلنتاجه آثار 

بيئية إيجابية، مثل استصالح األراضي/تجديدها وحفظ الغابات.

3. منع التلوث/الحد منه

يمكن الحد من انبعاثات المركبات السامة والضارة باستخدام الطاقة المتجددة بداًل من احتراق الوقود األحفوري ألغراض الطهي 
واإلضاءة والتدفئة.

إن تكنولوجيات الطاقة المتجددة الصغيرة خارج نطاق الشبكة لها بصمة صغيرة، وبالتالي فإن تأثيرها على البيئة صغير وموضعي 
عمومًا.

األثر االجتماعي دال. 

1. تحسين الصحة والتعليم

تحسن تكنولوجيات الطاقة المتجددة كفاءة األعمال اليدوية التي خالف ذلك تستغرق وقتًا طوياًل )نقل األغذية وحصادها 
وطحنها ومعالجتها(. ويمكن استخدام الوقت الذي يتم توفيره في التعليم، واألنشطة المدرة للدخل، والتنظيم والمشاركة 

االجتماعيين والسياسيين البناءين.

يمكن لتكنولوجيات الطاقة المتجددة أن تحد من بعض األعمال التي تتطلب جهدًا بدنيًا ويحتمل أن تكون ضارة بالصحة مثل نقل 
المياه لمسافات طويلة.
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تتيح أيضًا إدخال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت الحديثة والحصول عليها. وتتحسن خدمات الرعاية الصحية والخدمات 
التعليمية مع القدرة على استخدام األجهزة الكهربائية، مثل المعدات الطبية والثالجات والحواسيب والهواتف المحمولة. كما تتيح 

هذه التكنولوجيات برامج للتعليم عن بعد ودعم الرعاية الصحية في المناطق التي ال تتوفر لها سوى فرص محدودة للحصول 
عليها.

يمكن أن توفر تكنولوجيات الطاقة المتجددة بيئات عمل أكثر أمانًا ونظافة.

2. ريادة األعمال وتطوير األعمال

نجد فرص عمل في مجال البناء والتوزيع والمبيعات والصيانة مباشرة من تركيب تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتشغيلها 
وصيانتها. ومن شأن التدريب التخصصي على تركيب وتشغيل تكنولوجيات الطاقة المتجددة مع اكتفاء ذاتي داخل المجتمع أن 

يشجع على قبول تكنولوجيات الطاقة المتجددة ونشرها في األسواق المحلية على حد سواء.

يمكن أيضًا أن يساعد الطلب على الخدمات المرتبطة بتكنولوجيات الطاقة المتجددة في توليد النشاط االقتصادي المحلي وتيسير 
االبتكار من أجل إيجاد أسواق متخصصة وخدمات جديدة. ويمكن أن تتيح الوفورات في الوقت والتكاليف على حد سواء نجاح 

صناعات منزلية أخرى، مثل الحرف الصغيرة )مثل مصففي الشعر، الخياطين(، وورش العمل الماهرة )النجارة، لحام المعادن(، 
ومرافق التجهيز الزراعي )مثل التجفيف، والطحن، والدواجن، ومنتجات األلبان(109. 

يمكن أن يؤدي النفاذ إلى المرافق والحصول على التطبيقات إلى تعزيز النمو في األنشطة االقتصادية الثانوية مثل السياحة 
البيئية.

3. قضايا الجنسين

يمكن أن يساعد تحسين الظروف الصحية والتعليم، فضاًل عن فرص األعمال التجارية الصغيرة في تعزيز الظروف المعيشية 
للمجتمع، وال سيما للنساء، من خالل تلبيتهن حيثما تواجدن. ويمكن توجيه أنشطة ريادة األعمال المتصلة بتكنولوجيات الطاقة 

المتجددة تحديدًا نحو المرأة واضعة في اعتبارها هذا الهدف.

في المستوطنات الحضرية أو المناطق غير اآلمنة، يمكن أن تحسن إنارة الشوارع السالمة العامة بحيث يتمكن أفراد المجتمع 
المحلي، وال سيما النساء، من التنقل أو العمل بعد غروب الشمس مع خشية أقل من التعرض العتداء110. 



62

الجوانب الحرجة واآلثار السلبية المحتملة 
لتكنولوجيات الطاقة المتجددة

صغيرة السعة 5



63

الجوانب الحرجة واآلثار السلبية المحتملة 
لتكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة

ينبغي إيالء االعتبار للجوانب الحرجة واآلثار السلبية المحتملة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة في البيئات الريفية الصغيرة.

االعتبارات التقنية ألف. 
ال بد من تحسين النضج التقني لبعض التطبيقات، مثل أنظمة التبريد بالطاقة الشمسية، أو أنظمة التحلية بالطاقة الشمسية أو 

الهوائية المستقلة، لجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة.

كما تمت اإلشارة إلى كل تكنولوجيا من تكنولوجيات الطاقة المتجددة، فإن بعض التكنولوجيات ذات كفاءة منخفضة.

ويعد التدريب التقني الفّعال والتعاون بين المجتمعات المحلية أو نظام الدعم الريفي لتشغيل وصيانة المرافق أمرًا حيويًا 
الستدامة المشروع على المدى الطويل.

باء. االعتبارات االقتصادية

يجب معالجة الحواجز التي تعترض سبيل االستثمار في التمويل، والقيود المفروضة على الدفع من ِقبل المجتمعات المحلية أو 
عجزها عن الدفع.

يتعين تصميم النظام بشكل صحيح وإال فإنه يمكن أن يفقد مكاسبه من االستثمار في الطاقة نظرًا لوجود هوامش أصغر وأكثر 
إحكامًا.

5
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االعتبارات البيئية جيم. 

الخاليا	الشمسية	الكهروضوئية

عادة ما تقترن الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع البطاريات لتحسين تعدد االستخدامات في العملية. إذا تم استخدام بطارية 
السيارة، أثناء عملية الشحن يتم إطالق الهيدروجين في البيئة. وال يطرح ذلك مشكلة إذا كانت البطارية موجودة في غرفة ذات 

تهوئة جيدة؛ وإال فقد يكون هناك خطر انفجار بسبب تركيزات الغازات العالية. كما يمكن أن يتسرب حمض البطارية إذا كانت 
البطارية مقلوبة. ويمكن تجنب هذه المسائل باستخدام أنواع أخرى من البطاريات، مثل بطاريات الليثيوم. 

يمكن للسلطات المحلية أن تدير برنامجًا كفوءًا للتخلص من البطاريات وإعادة تدويرها لتجنب التلوث البيئي. كما أن إعادة تدوير 
األلواح الكهروضوئية في نهاية دورة حياتها )25 سنة أو أكثر( هي أيضًا مصدر قلق وينبغي معالجتها من خالل برنامج إلعادة 

التدوير أو برنامج إلعادة االستخدام حيث يمكن نقل األلواح إلى مستفيدين آخرين ذوي طلبات أقل للطاقة.

مع الشبكات الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، واستخدام األراضي والتدهور البيئي، ينبغي معالجة موضوع فقدان الموائل، 
والمواد الكيميائية السامة في مواد التنظيف.

الحظت بعض الدراسات أن األسطح العاكسة للطاقة الكهروضوئية تتسبب بتشويش الطيور، التي تواجه خطر االصطدام إذا 
خلطت الطيور بينها وبين المسطحات المائية. تنجذب بعض الحشرات إلى األسطح العاكسة بسبب الضوء المستقطب، وتضع 

بيضًا هناك من غير المرجح أن يبقى على قيد الحياة. يمكن استخدام نمط مماثل للشبكة على اللوح مع األفالم المضادة لالنعكاس 
للتخفيف من هذه الظروف. وينبغي أن تكون الخاليا الكهروضوئية بعيدة عن موائل الحشرات المائية الهامة أو الحساسة111. 

في المغرب، كان الناس ينظفون الخاليا الكهروضوئية بمياه الشرب، وهي حالة سلبية في الترابط بين المياه والطاقة.

الطاقة الشمسية المركزة

لوحظ أن الطاقة الشمسية المركزة تحرق أجنحة الطيور وتتسبب بوفيات في البيئات الصحراوية الحارة والناصعة112. 

التربينات الهوائية

يمكن أن تتسبب التربينات الهوائية بموت لدى الطيور والخفافيش من خالل االصطدام بالشفرات وتؤثر على موئلها بسبب 
االختالل الناتج عن ذلك. تختلف أنواع الطيور من حيث احتمال االصطدام ويعتمد ذلك على الموقع113. ويمكن استكشاف تصاميم 

بديلة لشفرة المروحة، مثل تربينات المحور العمودي.

إذا اقترنت بطاريات السيارات بتربينات هوائية صغيرة السعة، تنطبق عليها مخاوف مماثلة لتلك الخاصة باألنظمة الكهروضوئية.

الطاقة الكهرمائية

غالبًا ما تستتبع الطاقة الكهرمائية تغّيرات في التباين الطبيعي لتدفقات المياه. تتسبب محطات الطاقة الكهرمائية البيكو 
والصغيرة التي ال يوجد فيها خزانات للمياه بتغييرات صغيرة نسبيًا في تدفق المياه والُنُظم اإليكولوجية القريبة.



65

الوقود األحيائي

يؤدي احتراق الوقود األحيائي إلى انبعاثات غازات الدفيئة، مما يسهم في تغّير المناخ.

يمكن أن يؤدي وقود الكتلة األحيائية المستخدم في الطهي في األماكن المغلقة، عندما ال تتم التهوئة بشكل صحيح، إلى تلوث 
داخلي وما يرتبط به من مخاطر صحية.

نجد تأثيرًا سلبيًا على الترابط بين المياه والطاقة والغذاء عندما تعطى األفضلية للنباتات التي تزرع للحصول على الوقود 
األحيائي على حساب المحاصيل الغذائية، وتستخدم موارد المياه والطاقة التي كان من شأنها أن تدعم األمن الغذائي للمجتمع.

 
يمكن أن تؤدي زراعة نفس المحصول ألجل الوقود األحيائي كل عام إلى زراعة أحادية يمكن أن تحرم التربة من المغذيات التي 

كانت لتنجم عن تعاقب المحاصيل114. 

الطاقة الحرارية الجوفية

قد يحتوي البخار الحراري الجوفي على غاز كبريتيد الهيدروجين، الذي يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة والسالمة إذا لم 
تتم معالجته على نحو كاف. كما يشكل خطر اندالع حريق115. 

تساهم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة الحرارية الجوفية بتغّير المناخ ولو أقل بكثير مما هي عليه في محطة 
وقود أحفوري مكافئة. وترى بعض الدراسات أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من ُنُظم الطاقة الحرارية الجوفية ينبغي اعتبارها 

مماثلة لالنبعاثات الطبيعية من المناطق البركانية والحرارية الجوفية، وال تمثل عمومًا سوى جزء صغير من مجموع هذه 
االنبعاثات في المنطقة116. 

دال. األثر االجتماعي
ال بد من الحصول على التدريب المناسب على التركيب والصيانة والسالمة العامة لتجنب المخاطر الصحية المترتبة عن التعامل 

مع الكهرباء. يمكن أن تشكل األنظمة المرتجلة خطرًا على السالمة.

ال بد من إشراك المجتمع المحلي ورفع وعيه لمنع خيبة األمل أو التخلي عن المشروع، خاصة وأن العمل الذي ينطوي عليه تشغيل 
تكنولوجيات الطاقة المتجددة قد يتجاوز التوقعات.

قد يتطلب عدم وجود هيكل تنظيمي قائم داخل المجتمع المحلي تدخالت خارجية أو تدريب خارجي لتشغيل النظام وصيانته.
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دراسات حاالت لتكنولوجيات
الطاقة المتجددة صغيرة السعة المطبقة

يمكن القيام بمسح تكنولوجيات الطاقة المتجددة بصورة كلية من خالل شبكات صغيرة أو من خالل تكنولوجيات الطاقة 
المتجددة الفردية. وُتعرض دراسات الحاالت لكال النهجين وفقًا للمنهجية في القسم 3 باء، بما في ذلك التكاليف والدروس 

المستفادة.

ألف.	دراسة حالة الشبكة الصغيرة
يتم تضمين دراسة حالة من منشأة الطاقة الكهرمائية المتناهية الصغر يونغسو إيريان جايا في اندونيسيا كمثال على تطبيق 
الشبكة الصغيرة. وقد ُأخذت دراسة الحالة من برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

والبنك الدولي. يمكن الرجوع إلى دليل تصميم الشبكة الصغيرة لمزيد من التفاصيل117. 
 

1. الخلفية

إيريان جايا هي مقاطعة جزرية في إندونيسيا مع مراكز سكانية معزولة. إضافة إلى تضاريسها الوعرة، تواجه متساقطات سنوية 
عالية. يونغسو هي قرية ساحلية تقع في الجزء الشرقي من المقاطعة معزولة عن الشبكة الوطنية وال يمكن الوصول إليها إال عن 

طريق القوارب أو الدروب الخاصة. وتتألف القرية من 150 منزاًل وعيادة ومدرسة وكنيسة ومبنى حكومي.

يعتمد مجتمع القرية في المقام األول على زراعة الكفاف وصيد األسماك. وتشمل مصادر الدخل للقرية بيع األسماك وكذلك جوز 
الهند والمانجو وغيرها من المحاصيل. في المتوسط، تنفق األسرة النموذجية 4.50 دوالرًا شهريًا على الكيروسين واإلضاءة. ويقّدر 
متوسط دخل األسرة بنحو 300 دوالر سنويًا )25 دوالر شهريًا كمتوسط(. واالفتقار إلى وسائل الراحة يجعل من الصعب االحتفاظ 

بالمدرسين الحكوميين والعاملين في العيادات.

قد تم إمداد بعض القرى المجاورة بالكهرباء، وبالتالي هناك وعي بأهمية الكهرباء ومستوى عال من االهتمام بها في القرية. 
ونتيجة لذلك، قدم ممثلو القرية طلبًا للحصول على الكهرباء إلى الحكومة في عام 1993. وبعد ذلك، تلقت القرية مساعدة مالية 

في عام 1994.

6
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إن قرية يونغسو بعيدة إلى حد ما. ويجب نقل المواد التي ُتشترى في جايابورا، إيريان جايا، بالشاحنات على بعد أكثر من 100 
كيلومتر إلى أقرب رصيف ثم إرسالها بالقارب في رحلة تستغرق ثالث ساعات إلى القرية. كما أن المواد التي ُتشترى في جايابورا 

أغلى ثمنًا مما هي عليه في مصدرها في جافا.

تأسست في المقاطعة منذ عام 1987 منظمة غير حكومية محلية، هي ياياسان أوساها سيجاترا إندونيسيا )يوسي(، وهي منظمة 
ذات خبرة في تصميم وتركيب الطاقة الكهرمائية المتناهية الصغر. وقد أنشأتها المؤسسة العالمية لإلغاثة بتمويل من الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية. وقد تم تجهيز مرفقها لتصنيع تربينات المياه الصغيرة وتنفيذ ُنُظم الطاقة الكهرمائية المتناهية الصغر 
في القرية. كما توفر منظمة يوسي التدريب والدعم المباشر ألنظمة الطاقة الكهرمائية المتناهية الصغر المثبتة من خالل قطع 

الغيار وأعمال التصليح. وتعتبر منظمة “يوسي” حيوية لضمان استدامة أنظمة الطاقة الكهرمائية المتناهية الصغر على مستوى 
القرى في المقاطعة.

2. منهجية االختيار

)أ( تحديد نوع الطاقة المتجددة القابل لالستدامة

تم النظر في البداية في إنشاء مصنع للديزل ولكن تم استبعاده بسبب ارتفاع تكلفة شراء الوقود ونقله إلى جانب تكاليف الصيانة 
المتوقعة.

تم اعتماد الطاقة الكهرمائية المتناهية الصغر بسبب التضاريس الجبلية الوعرة وارتفاع المتساقطات والمنشآت الناجحة التي تم 
إنشاؤها في القرى المجاورة. وقد زودت المنشآت القائمة قادة القرى في يونغسو بفهم ووعي أساسيين ألهمية الطاقة الكهرمائية 
المتناهية الصغر. وقد شكل انحدار عن ارتفاع 30 مترًا على طول مجرى على بعد بضع مئات من األمتار عن القرية مصدرًا مناسبًا.

كما اعُتبرت الطاقة الشمسية الكهروضوئية حاًل ممكنًا للشبكات المتناهية الصغر في المنشآت الجزرية في إندونيسيا118. لكن الوعي 
الموجود من وقت سابق لدى المجتمع المحلي والخبرة المثبتة في مجال الطاقة الكهرمائية المتناهية الصغر من القرى المجاورة 

كان من شأنه أن يجعل منه الخيار المفضل.

)ب( تحديد التطبيقات ومتطلبات الطاقة

كان الطلب يتعلق بتأمين الكهرباء للقرية بأكملها. ويشمل ذلك 150 منزاًل ومدرسة وكنيسة وعيادة صحية ومبنى حكومي.
ألن القرية لم يكن لديها خبرة سابقة في مجال الكهرباء، كانت جميع األحمال االستهالكية المثبتة تقريبًا لإلضاءة. كان الضوء 

الفلوري 40 واط كاف إلضاءة منزل واحد. كانت العيادة الصحية والكنيسة والمبنى الحكومي ذات تصميم تقليدي أكثر مع العديد 
من التجهيزات الفلورية. كانت شبكة الطرق في القرية مضاءة بتجهيزات فلورية 10 واط مثبتة على أعمدة. وال بد من وجود 24 

مصباحًا تقريبًا في الشوارع.

توفر المحطة الطاقة على مدار 24 ساعة للمجتمع المحلي. لكن لم تكن المحطة تعمل عادة إال في ساعات المساء. كان يتم تشغيلها 
فقط خالل النهار إذا كان من حاجة للطاقة لتشغيل األدوات )على سبيل المثال، المنشار، مقشطة الخشب(.

يتم تحويل أي طاقة زائدة تنتجها المحطة إلى حرارة وتبدد في المياه التي تخرج من المحطة. يمكن للقرويين استخدام المياه 
الساخنة للغسيل، على سبيل المثال، بداًل من تركها تذهب سدى.
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)ج( تحديد نوع الطاقة المتجددة حسب التطبيق

في هذه الحالة، كان المسح واضحًا، حيث اسُتخدمت الطاقة الكهرمائية المتناهية الصغر لتشغيل شبكة صغيرة إلمداد القرية 
بالكهرباء.

3. تقييم خيارات تكنولوجيا الطاقة المتجددة

تم استخدام نظام بدائي إلى حد ما. تم بناء مخطط للطاقة الكهرمائية المتناهية الصغر بقدرة 12 كيلوواط، وذلك باستخدام 
تربين ذات تدفق تقاطعي تم تصنيعه داخل البالد، إلمداد الشبكة الصغيرة وتوفير الطاقة متعددة األطوار التي يتم نقلها وتوزيعها 

بمقدار 220 فولت/380 فولت. وتم إعداد صمام المولد لتوليد أي مستوى طاقة يصل إلى حدود تصميمه. وتطلبت كابالت التوزيع 
أحادية الطور ومتعددة األطوار التي تمتد على قرابة 1,100 مترًا 55 عمودًا متباعدة بمسافة 20 متر تقريبًا للشبكة الصغيرة.

)أ( التكاليف

قدمت الحكومة مساعدة مالية في تكاليف رأس المال في عام 1994 بعد تلقيها طلب من زعماء القرية. وذلك على أساس أن القرية 
ستوفر اليد العاملة الالزمة والمواد المحلية واألراضي الالزمة للمشروع.

بعد محطة توليد الطاقة، تكون األعمدة عادة من العناصر األعلى ثمنًا. لكن، لم يكن من تكاليف مرتبطة باألعمدة في هذه الحالة 
ألن القرية قدمتها. تم استخدام أشجار الخشب الحديدي المحلية التي تنمو بوفرة بالقرب من القرية ويتم الحفاظ عليها بشكل 

طبيعي. كما وفرت القرية الرمال والحصى واألحجار الالزمة للمنشآت. وقدمت القرية اليد العاملة من أجل البناء وكانت هذه 
األشغال على أساس الدفع بمبالغ عينية مما أدى إلى تخفيض التكاليف أكثر.

بلغ متوسط تكلفة الشبكة الصغيرة واألسالك المنزلية 60 دوالرًا لألسرة الواحدة، وبلغ متوسط تكلفة محطة توليد الطاقة 130 
دوالرًا إضافيًا لألسرة الواحدة.

غّطت حكومة المقاطعة التكاليف الرأسمالية للنظام الذي تم تركيبه )حوالي 19,000 دوالر(.

كان المستهلك مسؤواًل عن شراء وتركيب األسالك المنزلية، وتجهيزات اإلضاءة بقدرة 40 واط، والمنفذ الكهربائي إذا رغب 
في ذلك. وبلغت القيمة اإلجمالية 22 دوالرًا تقريبًا لألسرة الواحدة. قدمت منظمة يوسي الكهربائيين لإلشراف على المنشآت 

االستهالكية119. 

تم إعداد تعرفة شهرية لكل أسرة )حوالي 2.30 دوالر( لتغطية تكلفة الجهة المشّغلة واالحتفاظ بصندوق احتياطي لشراء المواد 
ألي أعمال صيانة120. وشكل ذلك نصف ما كانت ستنفقه األسرة على اإلضاءة بدون الكهرباء، وبالتالي سمح بتوفير المدخرات. 
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)ب( المنافع

استحدث عدد قليل من القرويين االبتكاريين دخاًل إضافيًا عن طريق إمداد بعض المصابيح المتوهجة بالطاقة لتوفير الدفء 
لتربية الفراخ في بيئة كانت لتكون خالف ذلك رطبة بغية دعم المشاريع الصغيرة لتربية الدواجن.

استخدمت بعض أدوات النجارة، وخاصة مقاشط الخشب اليدوية، للعمل على ألواح القطع الخشبية الخام لتوفير الوقت والجهد.

قامت العيادة الحكومية بتركيب ثالجة صغيرة للحفاظ على المستلزمات الطبية. ونتيجة لذلك، تحسنت الظروف الصحية 
للمجتمع المحلي من خالل حصول أفراد المجتمع على اللقاحات واألدوية.

تحسنت نسبة استبقاء الموظفين الحكوميين في العيادات والمدارس. وساهمت جودة اإلضاءة في المنزل في تحسين قدرة 
الطالب على الدراسة بشكل كاف في المنزل وبالتالي دعمت تحقيق نتائج تعليمية أفضل.

وفرت محطة توليد الطاقة مصدرًا للمياه الساخنة.

)ج( الدروس المستفادة

كانت السلطة الحكومية في القرية )كيباال ديسا( مسؤولة عن تحصيل التعريفات الشهرية. غير أن هذا النوع من المحاسبة ليس 
شفافًا وغالبًا ما كان يؤدي إلى اختفاء األموال أو استخدامها في أشياء أخرى. وفي يونغسو لم يكن من سلطة بديلة متاحة.

كان من المتوقع أن يمنع نظام الشرف األسرة الواحدة من سحب أكثر من 40 واط من الطاقة من الشبكة الصغيرة. لكن، في الواقع، 
تجاوزت العديد من المنازل هذا الحد وفي النهاية تمثلت النتيجة التراكمية في انغالق التربين كلما تم تجاوز حدها. ويحدث 

ذلك عادة خالل موسم الجفاف عندما يعمل التربين في حدوده الدنيا بسبب نقص المياه. ثم قامت سلطة كيباال ديس بالتصرف 
كالشرطة مع األسر وحاولت فرض قاعدة الـ 40 واط ما أدى مع مرور الوقت إلى قيام القرية بتكييف استخدامها للطاقة مع توافر 

الطاقة.

باء.	تكنولوجيات الطاقة المتجددة الفردية
على غرار الشبكات الصغيرة، تم اختيار دراسة حالة امتيازات نظام الطاقة الشمسية المنزلي لتطبيقات تكنولوجيا الطاقة 

المتجددة الفردية في جنوب أفريقيا لتسليط الضوء على التطبيقات والمنافع والدروس المستفادة. تدعم هذه التكنولوجيا 
الشمسية الكهروضوئية اإلضاءة المنزلية، وتسمح بتشغيل األجهزة. وتشمل مصادر دراسة الحالة تقريرًا ُقّدم إلى البنك الدولي121،  
وتقرير تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز، وتقرير صادر عن مركز الطاقة في جنوب أفريقيا122 

التي يمكن الرجوع إليها لمزيد من التفاصيل123. 

1. الخلفية

بعد انتهاء الفصل العنصري، ضافرت جنوب أفريقيا الجهود لتقديم الخدمات األساسية بالتساوي إلى السكان، وال سيما إلى 
المجتمعات الريفية التي ال تتوفر لها إمكانية النفاذ إلى شبكة الكهرباء. يقطن 35.7 في المائة تقريبًا )19.3 مليون نسمة( من سكان 

جنوب أفريقيا في المناطق الريفية. وال يحصل 33 في المائة من سكان الريف )أو نحو 1.5 مليون أسرة( على الكهرباء124. 
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تعتمد المجتمعات الريفية في المقام األول على زراعة الكفاف، واألنشطة االقتصادية غير الرسمية )مثل العمل اليومي(، والمشاريع 
الصغيرة. ويتنقل البعض إلى المدن المجاورة للعمل كل يوم ويعتمد الكثيرون على المعاشات التقاعدية والعمل الوقتي عندما 

يمكن العثور عليه. وعادة ما يترأس هذه المجتمعات رئيس تقليدي و/أو مجلس لممثلي المجتمع المحلي.

ماخيفيثيني هي قرية ريفية حيث تم تنفيذ المشروع التجريبي لنظام الطاقة الشمسية المنزلي في عام 1996. إن المنازل هي 
مجموعات من األكواخ المكونة من الطين والقش المتباعدة عن بعضها البعض والمتناثرة على التالل وفي الوديان. يجب أساسًا 

سلوك دروب المشاة للوصول إليها. كل منزل لديه قطعة أرض، وبعضها صالح للزراعة، ومعظم الناس لديهم ماشية )دجاج وماعز(. 
كما يتم الحفاظ على الحدائق العامة بالقرب من النهر. ويصعب الوصول إلى القرية بشكل استثنائي في موسم األمطار في الصيف 

عندما تصبح الطرق المتآكلة التي تسلكها اآلليات غير سالكة. وبالكاد تجد في معظم أيام السنة أي سيارة أجرة وحافلة محلية 
تؤمن النقل اليومي125. 

في عام 1999، أشارت التقديرات إلى المعلومات الديمغرافية األساسية الخاصة بماخيفيثيني استنادًا إلى عينة من 20 أسرة. 
وتراوحت المداخيل الشهرية على نطاق واسع بين 0 و333 دوالرًا، بمتوسط قدره 181 دوالرًا126. وترجم ذلك إلى نحو 33 دوالرًا 

للفرد الواحد، وهو ما يقل كثيرًا عن خط الفقر. وكان عدد أفراد األسرة ثمانية أشخاص كمتوسط127. وكانت الكتلة األحيائية مصدر 
الطاقة األساسية للطهي وتدفئة المنازل، إلى جانب البارافين والشموع لإلضاءة.

2. منهجية االختيار

)أ( تحديد نوع الطاقة المتجددة القابل لالستدامة

إن الطاقة المتجددة جذابة بشكل خاص حيث ال يكون إمداد الشبكة الكهربائية ممكنًا. وتعتقد حكومة جنوب أفريقيا أن الطاقة 
المتجددة توفر في معظم الحاالت خدمات الطاقة بأقل كلفة. إن الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرمائية، والكتلة 

األحيائية، والطاقة الحرارية الجوفية قابلة لالستدامة وتستخدم بدرجات متفاوتة في جميع أنحاء البالد.

تتغير الطاقة األكثر بروزًا من منطقة إلى أخرى، إال أن الطاقة الشمسية هي المصدر األكثر انتشارًا وثباتًا مع أفضل توزيع في جميع 
أنحاء البالد. ويتراوح متوسط اإلشعاع اليومي بين 4.5 إلى 6.5 كيلوواط ساعة في المتر المربع.

من أجل توحيد النهج الحكومي في مختلف المقاطعات ومع انتشار المجتمعات الريفية عمومًا في مناطق واسعة في المنازل 
المتناثرة، تقرر أن الطاقة الشمسية هي أفضل نهج لتلبية االحتياجات المحلية خارج نطاق الشبكة.

)ب( تحديد التطبيقات ومتطلبات الطاقة

إن الكهرباء هي األكثر شيوعًا لإلضاءة وتشغيل التلفزيون في المجتمعات الريفية؛ وتمثل حوالي 80 في المائة من االستهالك128.  
وعلى هذا النحو، فإن التطبيق الرئيسي لتكنولوجيا الطاقة المتجددة هو توفير االحتياجات الكهربائية األساسية للمنازل الريفية 

التي تشمل اإلضاءة المنزلية )1 إلى 3 تجهيزات( والطاقة لألجهزة األساسية )عادة التلفزيون واإلذاعة(.

كما أن الطهي مصدر استهالك رئيسي للطاقة في المنازل الريفية. غير أنه لم يكن جزءًا من نطاق تنفيذ هذا المشروع. وتجدر 
اإلشارة إلى أنه تم تقديم أجهزة الطهي بالطاقة الشمسية وسخانات المياه بالطاقة الشمسية ومضخات المياه في بعض مخازن 

الخدمات أو تم الترويج لها من خالل مخططات حكومية منفصلة.
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)ج( تحديد نوع الطاقة المتجددة حسب التطبيق

تكنولوجيا الطاقة المتجددة المختارة: أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية مع المواصفات التالية:

 لوح كهروضوئي 1 × 95 واط عند ذروة اإلنتاج؛	 
 جهاز تحكم بالشحن/لوحة توزيع × 1؛	 
 أسالك ومنافذ لألجهزة الصغيرة؛	 
 بطارية رصاص-أسيد 1 × 105 أمبير ساعة؛	 
 أضواء فلورية مدمجة × 4.	 

نظرًا لمتوسط سنوي قدره ست ساعات من أشعة الشمس الفعالة، يولد نظام الطاقة الشمسية المنزلية حوالي 400 إلى 500 واط 
ساعة يوميًا. مما يسمح باستخدام جهاز تلفزيون بسيط لمدة أربع ساعات، وأربع ساعات من اإلضاءة عالية الجودة باستخدام 

أضواء عالية الكفاءة، وراديو محمول لمدة 10 ساعات، وشحن الهواتف المحمولة.

)د( نهج الحكومة في التنفيذ

في عام 1999، استحدثت الحكومة مناطق امتيازات الطاقة الشمسية المنزلية للوصول إلى المناطق خارج نطاق الشبكة في معظم 
المناطق الريفية من البالد حيث لن يكون النفاذ إلى الشبكة متاحًا قبل خمس سنوات أخرى على األقل. واالمتيازات الريفية عبارة 

عن شراكة بين القطاعين العام والخاص يمنح فيها كيان خاص حقوقًا طويلة األجل في توفير خدمات الكهرباء؛ لتركيب نظام 
الطاقة الشمسية المنزلية في المناطق الريفية مع فترة صيانة مدتها 20 سنة في هذه الحالة. ولضمان التركيب والصيانة السليمين، 

ستقوم شركات بتركيب نظام الطاقة الشمسية المنزلية وصيانته وامتالكه وتبيع الكهرباء للمنازل من خالل برنامج “صاحب 
منطقة االمتياز” أو “دفع الرسوم مقابل الخدمة”. وقد قامت الحكومة بتوفير الدعم للتكاليف الرأسمالية )80 في المائة( والعمليات. 

وساهمت البلديات في تدفق اإليرادات من خالل دفع أجور الشركات نيابة عن السكان الذين ال يستطيعون تحمل تكاليفها وفقًا 
لبرنامج الطاقة األساسية المجاني في جنوب أفريقيا.

بعد تقديم عطاءات تنافسية، ُمنحت االمتيازات لست شركات خاصة. وقد منحت كل من هذه الشركات منطقة امتياز، تم 
اختيارها لكونها األكثر ريفية واألقل نموًا في البالد، بهدف تركيب 50,000 نظام طاقة شمسية منزلية في غضون خمس سنوات لما 

مجموعه 300,000 وحدة. وقد جعل هذا الحجم المشروع جذابًا. وكانت قد وصلت الشبكة إلى بعض المناطق. وفي هذه الحالة، 
عملت الشركات مع شركة إسكوم الوطنية لتوفير الطاقة على أساس سنوي لتحديد السكان الذين ال يمكنهم النفاذ إلى الشبكة.

كانت الشركات صاحبة االمتياز تقوم عمومًا بتشغيل متاجر الطاقة لتوفير الخدمة لشعاع نصف قطر من 50 كيلومترًا من المتجر. 
وتمكنت المتاجر من البيع على أساس االئتمان، وتنفيذ تطبيقات التركيب، والتعامل مع شكاوى العمالء وصيانة الخطة. كما كان 

لدى المتاجر فنيون متنقلون في الموقع للرد على المكالمات المتعلقة بالصيانة )حوالي فني واحد لكل 600 عميل(. وكانت بعض 
المتاجر صاحبة االمتياز تبيع مواد أخرى متعلقة بالطاقة مثل الفوانيس الشمسية وسخانات المياه الشمسية.

يقع نظام الطاقة الشمسية المنزلية خارج اللوائح التنظيمية التقليدية لنظام اإلمداد بالكهرباء. وتم وضع لوائح تنظيمية من خالل 
االتفاق المبرم بين وزارة الطاقة واالتفاقات المبرمة مع البلديات المحلية التي تدفع منحًا للحصول على الطاقة األساسية المجانية 

من الجهات صاحبة االمتياز. ويحق لصاحب االمتياز تغطية تكاليفه وكسب ربح معقول.
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)ھ( تقييم خيارات تكنولوجيا الطاقة المتجددة

عند تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية معًا، يتضح أنه كان لنظام الطاقة الشمسية المنزلية تأثير إيجابي عامة على 
المستخدمين. وكان ال بد من تعديل استراتيجية التنفيذ لتحقيق نتائج أفضل. وقد تفاوت النجاح باختالف مناطق االمتيازات129: 

النفاذ: عمومًا، كان العدد اإلجمالي لوحدات نظام الطاقة الشمسية المنزلية التي تم تثبيتها في كل منطقة من مناطق االمتياز أقل 
بكثير من الهدف البالغ 300,000. وحتى اآلن، تم بنجاح تركيب 100,000 وحدة من وحدات نظام الطاقة الشمسية المنزلية من خالل 

مخطط االمتياز، ولكن ال تزال 60,000 وحدة فقط قيد التشغيل.

جودة الخدمة: حقق نظام الطاقة الشمسية المنزلية تحسنًا كبيرًا في المنازل التي ال تتوفر فيها الكهرباء، لكن لم يرق إلى توقعات 
العمالء من حيث تأمين الكهرباء. وتوقع الناس الحصول على مستوى الخدمة التي تقدمها الشبكة، على الرغم من أن هذه المنازل 

غير قادرة على تحمل تكاليف الكهرباء من الشبكة لجميع التطبيقات التي يرغبون بها.

االستدامة: يعمل أصحاب االمتياز على نحو أشبه بـ “مؤسسة قائمة على حس النجاة” بداًل من مؤسسة تجارية. وال تزال ثالثة 
فقط من االمتيازات الستة التي أنشئت في عام 1999 تعمل بنفس الشكل الذي كانت عليه في البداية. وبعضها بالكاد يحقق أرباحًا 

على المستوى التشغيلي، وقد كانت عائدات االستثمار للشركات أقل مما كان متوقعًا. ويرجع ذلك إلى ما يلي:

لم تتمكن الحكومة من توفير التمويل الالزم للوحدات البالغ عددها 50,000 وحدة في كل منطقة من مناطق االمتياز، كما 	 
وعدت؛

كان طرح مناقصات المنازل لتركيب الوحدات بطيئًا. وبداًل من تنفيذ جميع المنشآت البالغ عددها 50,000 منشأة بسرعة، تم 	 
تقسيمها إلى مجموعات صغيرة )1,000-3,000 وحدة( مما وضع الشركات تحت الضغط؛

تباطأت العملية أكثر بتنفيذ المجموعات الصغيرة من خالل عملية مناقصات بداًل من منح االمتياز تلقائيًا. ومن الناحية 	 
العملية، فاز أصحاب االمتيازات بالمناقصات ألنهم عادة الكيان الوحيد الذي يتمتع بالقدرة والحجم الالزمين في المنطقة؛

كما أن مستويات عدم الدفع من المستهلكين مرتفعة نسبيًا، حيث تقدر بنحو 30 في المائة في أي وقت من األوقات130.	 

الكفاءة: نظام امتياز الطاقة الشمسية المنزلية هو نهج ذات تكلفة أقل من الربط بالشبكة. تصل التكاليف الرأسمالية لنظام الطاقة 
الشمسية المنزلية إلى 21 في المائة من تركيب الشبكة، وتوفير بنسبة 43 في المائة في تكاليف دورة حياة الشبكة. لكن نظام 

الطاقة الشمسية المنزلية يوفر ثلث الطاقة التي يحصل عليها المستهلك الريفي النموذجي من الشبكة، وبالتالي يوّفر قيمة أقل 
للمستهلك.

)و( التكاليف

التكاليف الرأسمالية: تم استيراد الخاليا الشمسية وتجميع بعض األنظمة داخل البالد. وبلغت التكلفة اإلجمالية لوحدة نظام الطاقة 
الشمسية المنزلية 538 دوالرًا تقريبًا، وتدعم الحكومة 80 في المائة من التكاليف. وفي الواقع تم التفاوض بشأن مستويات اإلعانة، 
وأصبح مستوى اإلعانة المتفق عليه هو السعر األدنى لما تكلف المنشأة صاحب االمتياز. وقد تشجع أصحاب االمتياز أساسًا على 

تضخيم التكاليف الرأسمالية للحصول على إعانة تعادل التكلفة الكاملة لنظام الطاقة الشمسية المنزلية. ومنذ أن بدأ هذا المشروع، 
انخفضت تكلفة األلواح الكهروضوئية انخفاضًا كبيرًا، غير أن التكاليف األخرى )مثل اليد العاملة( قد ارتفعت.

تكاليف التشغيل: تبلغ تكلفة بطارية الرصاص-األسيد والمواد االستهالكية األخرى حوالي ثلث التكاليف الرأسمالية األولية، ويلزم 
استبدال البطاريات كل سنتين. ولتمويل العمليات على المديين المتوسط والطويل وتأمين استدامتها، يتعين على المشغلين كسب 

دخل كاٍف الستبدال هذه البطاريات عند الحاجة.



74

رسوم الخدمة: كان من المقرر استرداد تكاليف التشغيل والصيانة من الرسوم المفروضة على العمالء والمنح المقدمة من البلدية 
مقابل خدمة الطاقة األساسية المجانية لألسر التي لم تتمكن من تحمل تكاليفها. وتراوحت هذه الرسوم بين 14 و18 دوالرًا في 
الشهر )2015(. وتم تصميم الطاقة األساسية المجانية لتكون عنصرًا هامًا من عناصر تدفق إيرادات أصحاب االمتياز، إال أنها لم 

تساهم بالمدفوعات كما كان ينبغي.

فك المنشآت وإعادة التدوير: استتبع التعدي على الشبكة أو عدم الدفع فك وحدات الطاقة الشمسية المنزلية، لكن ال يمكن إزالة 
سوى بعض أجزاء النظام. عمومًا، يمكن استرداد األلواح الشمسية فقط وبعض األجهزة اإللكترونية. ويمكن لصاحب االمتياز 

استرداد حوالي 20 في المائة من قيمة منشأة واحدة وإعادة بيعها. يمكن أن يعاد بيع بعض العناصر في أسواق المنتجات 
المستعملة. ُيضاف إلى ذلك االنكماش والضرر الكبيرين اللذين يلحقان بالعناصر القابلة لالسترداد.

)ز( المنافع

أجرت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز دراسة شاملة لتقييم الفوائد االجتماعية واالقتصادية إلمداد الريف بالكهرباء من خالل 
ُنُظم الطاقة الشمسية المنزلية131. 

الصحة والسالمة: شعر المستهلكون أن الحد من خطر الحريق والحوادث المرتبطة بالطاقة داخل المنازل هي من المنافع الرئيسية. 
ويرجع ذلك إلى استبدال البارافين والشموع لإلضاءة بالطاقة الشمسية. أبرز معظم المستهلكين منفعة أخرى أال وهي أن اإلضاءة 

الخارجية والقدرة على شحن هواتفهم المحمولة جعلهم يشعرون باألمان. غير أن بعض األسر ترى بأنها ليست في أمان من إمكانية 
سرقة ألواحها الشمسية.

النتائج التعليمية: يمكن لألطفال في األسر التي تصلها الكهرباء أن يدرسوا بشكل أفضل بفضل اإلضاءة الجيدة ويميلون إلى 
متابعة التعليم العالي مقارنة باألسر التي ال تصلها الكهرباء. ووجدت الدراسة أن ما يقرب من 70 في المائة من األطفال الطالب 

تمكنوا من الدراسة بما فيه الكفاية في المنزل مقارنة بنسبة 25 في المائة فقط من الذين ال تصلهم الكهرباء.

جودة الحياة: أتاحت الكهرباء لألسر درجة أعلى من الحصول على خدمات اإلذاعة والتلفزيون والهواتف المحمولة، وحتى 
اإلنترنت )عبر الهاتف المحمول(. وتميل األسر التي تحصل على الكهرباء إلى التحدث مع األصدقاء وأفراد العائلة في المساء مما 

يحسن من رفاههم االجتماعي والنفسي.

دخل األسرة: تميل األسر التي لديها نظام الطاقة الشمسية المنزلية إلى أن تنفق أكثر من األسر التي ال تتوفر لديها إمكانية 
الحصول على الكهرباء. وتنفق المزيد من الدخل على الكهرباء/الطاقة، والغذاء، والتعليم، واالتصاالت السلكية والالسلكية، ودفع 

الديون عمومًا. كما تبين أنها توفر المزيد )حوالي 34 دوالرًا مقارنة مع 18 دوالرًا بدون كهرباء(. وفي العادة، إذا كان من دخل 
إضافي، فإن األسر التي ال تتوفر لها كهرباء تستخدم 93 في المائة منه للغذاء، وهو أهم النفقات. وفي حالة المنازل التي لديها نظام 
الطاقة الشمسية المنزلية، أنفق 56 في المائة من الدخل اإلضافي على األغذية و34 في المائة على المزيد من الكهرباء. ومن المتوقع 
عادة حدوث زيادة كبيرة في الدخل مع إمكانية الحصول على الكهرباء، ولكن في جنوب أفريقيا لم يكن من أثر كبير. ويرجع ذلك 

إلى أن معظم الناس يعيشون على المنح الحكومية ولم تكن ثقافة ريادة األعمال قوية كما كان متوقعًا.
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)ح( الدروس المستفادة

منذ ذلك الحين، انتقل النهج المتبع في هذا المشروع من نموذج االمتياز القائم على المناطق إلى نموذج تعاوني )استراتيجية 
تأمين الكهرباء لألسر، 2013(. تقوم الجهات الخاصة بتركيب نظم الطاقة الشمسية المنزلية وتقوم تعاونية بصيانتها وجمع الرسوم 

المفروضة.

كان الخطر الرئيسي الذي تم تحديده هو أن وحدات الطاقة الشمسية المنزلية يمكن أن تكون عرضة لسوء االستخدام أو التخريب 
ألنها تحت سيطرة المستخدم بينما هي ملك المؤسسة. وكان من المتوقع أن يتم التخفيف من حدة هذا الخطر من خالل الرعاية 

المهنية المقدمة للعمالء.

كان من الممكن تشغيل نظام االمتياز بشكل أفضل لو أنشئت وكالة مستقلة تتمتع بالموارد الالزمة للتركيز على البرنامج خارج 
نطاق الشبكة. في حين أن وزارة الطاقة هي كيان لصنع السياسات وتفتقر إلى الخبرة التقنية والتجارية الالزمتين لتنفيذ البرنامج.

لو تم توسيع نطاق هذه المنشآت على النحو المتوخى بالوصول إلى 50,000 منشأة في غضون خمس سنوات من البرنامج، ألمكن 
تحقيق وفورات الحجم بالنسبة لألعمال التجارية والبرنامج.

أدى عدم السداد من قبل العمالء وتأمين الطاقة األساسية المجانية من البلديات إلى ضغط مالي على أصحاب االمتيازات. وكان 
ليكون مفيدًا وجود سجل أو قاعدة بيانات بالمستفيدين من الطاقة األساسية المجانية لتتبعهم وتوفير المعلومات المحّدثة للبلدية 

بشأن المدفوعات.

كانت االمتيازات القريبة من الشبكة أو مع التعدي على الشبكة أقل نجاحًا من االمتيازات في المناطق الريفية الداخلية. ومع 
توسيع الشبكة إلى المناطق التي تم فيها تركيب نظام الطاقة الشمسية المنزلية، انتقل العمالء إلى إمدادات الشبكة، مما قلل من 
القيمة القابلة لالسترداد ألنظمة الطاقة الشمسية المنزلية إلى حوالي 20 في المائة فقط من االستثمار األصلي. وكان من الممكن 

التعويض عن ذلك من خالل إدماج التخطيط الطويل األجل للتوسع على الشبكة وخارجها بطريقة منظمة.

في جميع الحاالت، كانت منشآت الطاقة الشمسية المنزلية تتلقى دعمًا كبيرًا من الحكومة. وربما كان من األفضل في المناطق 
التي فيها تعّديات على الشبكة أن تستخدم اإلعانة في توسيع الشبكة. تعتبر المنافع الفردية والجماعية إلمدادات الشبكة أكبر من 

خدمات الطاقة الشمسية المنزلية. ومع ذلك، فإن الطاقة الشمسية المنزلية حيوية للمناطق الريفية النائية جدًا التي ال يمكن أن 
تصلها الشبكة في األجل المتوسط أو البعيد.

جيم.	دراسات حاالت إضافية
أدرجت في الجدول أدناه قائمة بدراسات حاالت إضافية للرجوع إليها فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة المختلفة.
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الجدول 4. أمثلة على تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة التي تم نشرها بنجاح في جميع أنحاء العالم

القطاع لمحة عامة البلد المشاريع تكنولوجيات الطاقة 
المتجددة

السياحة البيئية

تركيب نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 40 

كيلوواط مجهز بسعة بطارية تبلغ 124 كيلوواط ساعة. 
ويسمح هذا النظام للمنتجع بتوليد الكثير من احتياجاته من 

الكهرباء في أوقات الذروة

الفلبين مشروع منتجع كي باالوان
شبكة الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية المتناهية 

الصغر

الزراعة،
األسرة

تيسير بيع المياه النظيفة والعذبة محليًا بأسعار معقولة من 
خالل إنشاء نظام لمعالجة المياه وتعبئتها.

كمبوديا نظام مياه الشرب النظيفة
فلتر المياه بالطاقة 

الشمسيةأ

 الزراعة، 
الصحة

تركيب مجموعة من الشبكات الصغيرة لتوليد الكهرباء تتكون 
من صفيفة طاقة كهروضوئية شمسية بقدرة 5 كيلوواط عند 

ذروة اإلنتاج، ومولد احتياطي على الديزل بقدرة 10 كيلو 

فولط أمبير، وبنك بطارية بقدرة 800 أمبير ساعة.

السنغال
برنامج ايرسين للطاقة الشمسية خارج 

نطاق الشبكة
نظام هجين من الطاقة 
الكهروضوئية/الديزل ب

 الزراعة، 
الصحة

معالجة 75,000 لتر/يوم من المياه من خالل نظام التناضح 

العكسي العامل على الطاقة الكهروضوئية بقدرة 50 كيلوواط 

وبطاريات تسال بقدرة 120 كيلوواط ساعة. تم إمداد نظامين 
اثنين للتناضح العكسي بقدرة منخفضة بالطاقة الكهروضوئية 

لتأمين التشغيل المستمر.

كيونغا، مومباسا، 
كينيا

شبكة غيف باور الصغيرة لتحلية المياه
تحلية بالطاقة الشمسية 

الكهروضوئيةج

األسرة

شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، نموذج قائم 

على المرافق، لتزويد 24,800 منزل ريفي بالكهرباء لتلبية 
االحتياجات األساسية.

المغرب تيماسول
أنظمة الطاقة الشمسية 

المنزليةد

الزراعة،
التجارة

بدأ المشروع الذي يمتد على سنتين في تموز/يوليو 2015 
لدعم تقييم أنظمة تبريد الحليب التي تعمل بالطاقة الشمسية 

والمصممة لتلبية احتياجات التبريد لدى المزارعين الصغار 
والمتوسطين داخل المنطقة الريفية.

تونس تبريد الحليب بالطاقة الشمسية المبتكرة
أنظمة التبريد الشمسيةھ 

التربينات الهوائيةو؛ز

الزراعة،
األسرة

إن هذا التربين الهوائي الصغير، بسعر هاتف ذكي ويرد ضمن 

قائمة أهم 20 تكنولوجيا نظيفة مبتكرة في الهند، ويمكنه أن 

يمد المنزل بأكمله بالطاقة )الناتج اليومي بمقدار 5 كيلوواط 
ساعة عند سرعة الرياح بمقدار 5.5 متر/الثانية(.

الهند  أفاتار-1

التربينات الهوائيةو؛ز

السياحة البيئية
تركيب تربين هوائي بسعة إجمالية تبلغ 80 كيلوواط لتغطية 
أكثر من احتياجات الطاقة الكاملة للمنتجع المؤلف من تسع 

فيالت.

جزيرة غرينادا منتجع خليج بارادايس

الزراعة،
األسرة

نظام بقدرة 1 كيلوواط يتطلب ضغطًا )حوالي 1.5 م( ومعدل 

تدفق قليل )حوالي 35 لترًا في الثانية(.
الوس

الشبكة المتناهية الصغر للطاقة الكهرمائية 
بيكو

مولد الطاقة الكهرمائيةح؛ط
تركيب محطة كهرمائية صغيرة السعة بقدرة 3 كيلوواط في 

القرية الصغيرة في مالي مع مولد تربيني متبرع به.
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إذكاء الوعي بأهمية نشر تكنولوجيات الطاقة 7
المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية

من أجل االستخدام األمثل لتكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المجتمعات الريفية، من األهمية بمكان أن تستكمل 
جميع الجهود المتصلة بالتمويل والتدريب وتنفيذ المشاريع بحملة توعية مصممة تصميمًا جيدًا إلعالم المجتمعات المحلية بفوائد 

هذه التكنولوجيات والقيود المتصلة بها فضاًل عما هو متوقع من المجتمعات المحلية لضمان األثر اإليجابي والدائم لمشاريع 
تكنولوجيات الطاقة المتجددة.

يمكن للحملة أن تتخذ أشكااًل عديدة وأن تستفيد من جميع األدوات المتاحة، الرقمية أو غير الرقمية، إليصال الرسائل الصحيحة 
إلى المجتمعات الريفية. وينبغي أن تتناول الرسائل التصورات التي تطال تكنولوجيات الطاقة المتجددة من أجل التحفيز وإدارة 
التوقعات في الوقت نفسه. وينبغي استكمال األدوات الرقمية المشتركة، مثل وسائط التواصل االجتماعي واإلعالنات المباشرة، 

بأشكال أخرى من التوعية، على النحو المبين أدناه.

ورش العمل المنظمة: ينبغي أن تنظم هذه الفعاليات باللغة المحلية. إذا كان الجمهور المستهدف هو الفتيات والنساء الريفيات، 
يمكن أن تدير النساء ورش العمل. وينبغي أن تشمل دراسات حاالت للمشاريع الناجحة القائمة على تكنولوجيا الطاقة المتجددة 

التي تقودها النساء لتعزيز الثقة والتحفيز، وأن تبين كيف تغيرت حياتهن بفضل األنشطة اإلنتاجية الجديدة التي شرعن فيها.

التدريب العملي: يمكن لتدليل األنظمة التي يتم الترويج لها في السياق الفعلي أن يساعد الناس على فهم التكنولوجيات الجديدة، 
ومعرفة كيف يمكن أن تتالءم مع األعمال التجارية الريفية الصغيرة القائمة أو الجديدة، وتعلم الممارسات الجيدة التي يجب 

االلتزام بها. ويمكن أن يقوم السكان المحليون بتنظيم دورات منتظمة للتذكير بالمعلومات باستخدام مفهوم “تدريب المدربين”، 
على سبيل المثال. ويمكن تدريب السكان المحليين، وال سيما النساء، كتقنيين على صيانة تكنولوجيات الطاقة المتجددة المثبتة 

وعلى تدريب المجتمع المحلي عليها.

الزيارات المنزلية: تدريب النساء المحليات كممثالت لزيارة المنازل الفردية في مجتمعهن المحلي لشرح الفرص واإلمكانات الكامنة 
في تكنولوجيات الطاقة المتجددة من خالل الكالم االيجابي والتفاعل المباشر لإلجابة على كل األسئلة. ومن شأن توظيف النساء 

المحليات أن يخلق فرص عمل، ويبني الثقة، وينشئ نماذج يحتذى بها للنساء والفتيات اللواتي يلتقين بهن.

المشاريع التجريبية التدليلية: ُتظهر المشاريع التي تمولها المنظمات والكيانات الوطنية أو الدولية كيفية تشغيل تكنولوجيات 
الطاقة المتجددة صغيرة السعة ومنافعها بطريقة عملية، وتمكن المجتمع المحلي من التفاعل مع التكنولوجيات المطروحة، 

وتشجع على اعتمادها والترويج لها. إن مشروع المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق 
الريفية في المنطقة العربية )REGEND(، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )سيدا(، بما في ذلك مجموعة 

األدوات هذه، خير مثال على ذلك.
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جوالت دراسية: تمكن هذه الجوالت أفراد المجتمع الريفي وواضعي السياسات من زيارة موقع ذي سياق اجتماعي واقتصادي 
قابل للمقارنة وسجل حافل لتعريفهم بالتجارب الناجحة في تطوير وتنفيذ تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة 

والممارسات الفضلى المرتبطة بها؛ سواء من منظور عملي أو من منظور السياسات. وتبين الجوالت أيضًا كيف يمكن إنشاء سالسل 
القيمة ونماذج األعمال التجارية لألنشطة اإلنتاجية حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية للحد من الفقر، 

وتحسين ُسُبل العيش، وتنمية روح المبادرة، والمساهمة في تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين.

المعارض: يمكن لسكان الريف رؤية ما حققه اآلخرون و/أو عرض إنجازاتهم ومنتجاتهم الخاصة في المعارض. مما يساعد على 
تشاطر النجاح، والتعلم المتبادل وبناء الثقة، فضاًل عن توليد مبيعات وإيرادات أعلى وتحسين التسويق والتواصل.

المسابقات: يمكن تغطية مواضيع مختلفة، مثل أفضل تكنولوجيات الطاقة المتجددة المعتمدة، في المسابقات، ومن شأنها أن توفر 
المزيد من الحوافز )ليس المالية فقط( لزيادة استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية.

ويمكن تيسير معظم ما سبق بمساعدة الجمعيات المحلية.

تسهم تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، وال سيما اإلنترنت والتطبيقات الالسلكية، في تحسين حياة سكان الريف بطرق عديدة، 
مثل نشر الممارسات الجيدة، وتيسير النفاذ إلى الخدمات المصرفية، وتقاسم موارد التدريب على تكنولوجيات الطاقة المتجددة، 

ورصد غلة المزارع، وتتبع السوق، وما إلى ذلك.

غير أن الكثير من هذه اإلمكانات ال تزال غير مستغّلة، وال سيما في حالة النساء، اللواتي تضطلعن بدور أساسي في اإلنتاج 
الزراعي، لكنهن تواجهن أيضًا فجوة ثالثية: الفجوة الرقمية والفجوة الريفية والفجوة بين الجنسين. وال يمكنهن الحصول على 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بقدر اآلخرين، مما يجعلهن وأسرهن أقل حظوة. وفيما يلي بعض العوامل الحاسمة للنجاح في 
إتاحة تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وجعلها بمتناول المجتمعات الريفية132.

الشكل 42. نساء صوماليات مع هواتفهن الذكية

 Internationa Fund for Agricultural Development (IFAD), “Radio and mobile phones bring life-changing solutions to rural women,” 6 March :المصدر
.2018. Available at www.ifad.org/en/web/latest/story/asset/40215656
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تكييف المحتوى بحيث يكون مجدي للمجتمعات الريفية

في حين أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن أن توفر كميات كبيرة من المعلومات، فإن ذلك ال يعني ضمنًا استخدامها 
الفعال. لذلك، ينبغي تكييف المحتوى مع اللغات المحلية وإعادة تنظيمه ليناسب النماذج التي تلبي االحتياجات المختلفة إلى 
المعلومات. إن تكييف المحتوى مع االحتياجات واللغات والسياقات المحلية يظل في كثير من األحيان تحديًا، ولكن يمكن أن 

تكون مقاطع الفيديو التعليمية، الصادرة بلغة بسيطة وواضحة، فعالة وكفوءة جدًا في نقل المعارف وتطوير المهارات لمجموعة 
واسعة من الجماهير ذات مستويات مختلفة من اإللمام بالقراءة والكتابة. وبالنسبة للنساء اللواتي لديهن أطفال، من المهم عرض 

أمثلة على نساء مع أطفال، وتبادل المعلومات عن كيفية تصديهن لتحديات معينة.

خلق بيئة آمنة للمشاركة والتعلم

إن األمية والمهارات المحدودة في استخدام األجهزة المعقدة للبحث عن المعلومات والقضايا الثقافية هي حواجز تمنع بعض 
سكان الريف من تلقي واستخدام المعلومات المقدمة عن طريق قنوات مثل وسائل التواصل االجتماعي بشكل فعال. فعلى سبيل 

المثال، غالبًا ما تكون المهارات الرقمية لدى المزارعين األميين وكبار السن أقل تطورًا، وبالتالي من األقل ترجيحًا أن يستخدموا 
التكنولوجيات الرقمية بشكل عام. ويمكن أن يساعد “أبطال” التكنولوجيا المحلية في سد الفجوة مع األميين بحيث يمكن أن 

تفيد الحلول البسيطة، مثل أشرطة الفيديو التعليمية المذكورة أعاله، األميين أيضًا بحيث ال ُيهمل أحد.

ينبغي تطوير وتعزيز مهارات اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية في المؤسسات والمجتمعات الريفية، مع مراعاة االحتياجات والقيود 
المحلية بتوفير فرص التعلم المناسبة للرجال والنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة، مما يعزز مهارات صنع القرار الفردية 

والجماعية. كما تثبت فعالية تدريب األبطال المحليين وتمكينهم في تحسين مهارات اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية في المجتمع، 
وبالتالي تيسير نقل المعارف والمهارات. وفي بعض الحاالت، يجدر النظر في إمكانية تشكيل مجموعات رقمية للنساء فقط، 

وتديرها امرأة، حتى يتسنى للمشاركات المشاركة ِبُحرية، ال سيما في السياقات التي قد تشعر فيها النساء بالخجل في حضور 
الذكور من أعضاء المجموعة.

توفير إمكانية النفاذ واألدوات للمشاركة

تتمتع المرأة الريفية بإمكانية أقل من سواها في الحصول على األجهزة والُنُظم مثل الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، 
وتكنولوجيا شبكات الهواتف المحمولة ذات النطاق العريض، وشبكة الواي فاي بسبب األعراف االجتماعية، إضافة إلى محدودية 

الحصول على مثل هذه األجهزة والُنُظم في المناطق الفقيرة وغير المتصلة بشبكات. ويمكن أن يكون سعر هذه األجهزة باهظًا 
في بعض البلدان بحيث يحظر الحصول عليها. ويشكل تسعير خدمات النطاق العريض أو خدمات الهاتف المحمول عائقًا كبيرًا 

أمام الفئات األكثر استضعافًا، مثل النساء والشباب والمزارعين المسنين واألشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية. وينبغي 
تشجيع سياسات اإلدماج الرقمي التي تراعي مبادئ المساواة بين الجنسين لتمكين الرجال والنساء من الحصول على تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت واستخدامها على قدم المساواة. ويمكن دعم الجمعيات المحلية إلنشاء شبكات واي فاي مجتمعية 
مفتوحة ألعضاء المجتمع المحلي المشاركين في المشاريع القائمة على تكنولوجيات الطاقة المتجددة. كما يمكنهم السعي إلى 

شراء أجهزة أرخص )مثل الهواتف المستعملة المجددة(.

توفير مزيج مناسب من التقنيات

إن تحديد المزيج الصحيح من التكنولوجيات التي تناسب االحتياجات والسياقات المحلية غالبًا ما يشكل تحديًا، على الرغم من 
الزيادة السريعة في معدل اختراق الهواتف المحمولة في المناطق الريفية أو بسببها. وينبغي اعتماد ُنُهج مختلطة، مثل الجمع بين 

اإلذاعة والهاتف، وتكنولوجيات ذات صلة بالمستوى المحلي يتم اختيارها على أساس تحليل متعمق لالحتياجات المحلية ونظم 
المعلومات القائمة، لزيادة كفاءة المبادرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال الزراعة، على سبيل المثال، 

وخدمة مختلف المستخدمين والسياقات على نحو أفضل.
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االستنتاجات والتوصيات

تهدف المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية )REGEND( إلى 
تحسين ُسُبل العيش، وتحقيق مزايا اقتصادية، واإلندماج االجتماعي، والمساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية العربية، 

وخاصة المجموعات المهمشة، من خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة المياه والتأثر بتغّير المناخ وغيره من تحديات الموارد 
الطبيعية.

إن مجموعة األدوات هذه هي نتاج هذه المبادرة اإلقليمية وتقدم الممارسات الفضلى المتعلقة بالحلول والتطبيقات التكنولوجية 
للطاقة المتجددة صغيرة السعة في المنطقة العربية. وتشدد على األنشطة اإلنتاجية التي تنطوي على إمكانية تمكين المرأة 

الريفية وتنمية ريادة األعمال في إطار الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتشجيع االستدامة. وتتضمن توصيفًا لجميع 
تكنولوجيات الطاقة المتجددة ذات الصلة، التي تم ربطها بالتطبيقات المناسبة. وتستكمل توصيفات التكنولوجيات والتطبيقات 

بدراسات الحاالت وقنوات نشر الوعي.

تتمتع المنطقة العربية عمومًا بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وتغطي جميع المصادر، أال وهي: الطاقة الشمسية، 
وطاقة الرياح، والطاقة البحرية )األمواج والمد والجزر(، والطاقة الكهرمائية، والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة األحيائية. 

ة بشكل جيد. وتتفاوت هذه الموارد من بلد إلى آخر، وهي عمومًا غير مستَغلَّ

أصبحت العديد من تكنولوجيات الطاقة المتجددة أكثر يسرًا في السنوات األخيرة، وفي بعض الحاالت أكثر تنافسية من حيث 
التكلفة من البدائل القائمة على الوقود األحفوري. ويعتمد اختيار تكنولوجيات الطاقة المتجددة في المقام األول على الموقع 

ومصادر الطاقة المتجددة المتاحة التي يمكن أن تلبي احتياجات الطاقة. كما يلزم تقييم الجدوى التقنية واالقتصادية والبيئية 
واالجتماعية.

يمكن أن تختلف التطبيقات المحتملة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية. ويمكن للشبكات الصغيرة توفير 
الكهرباء للمجتمع المحلي لتلبية االحتياجات األساسية. وبداًل من ذلك، يمكن استخدام تكنولوجيا محددة لألنشطة المستهدفة 

لتحسين اإلنتاجية )مثل الزراعة( و/أو جودة الحياة )مثل التدفئة والتبريد واإلضاءة(. وأخيرًا، يمكن أيضًا النظر في اعتماد 
تركيبات هجينة من الشبكات الصغيرة والتكنولوجيات المستهدفة عند تحديد أفضل الُسُبل لتلبية االحتياجات المحلية.

8
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تأتي تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة مع مجموعة واسعة من المنافع. وقد أدى نضج العديد من تكنولوجيات الطاقة 
المتجددة إلى انخفاض المخاطرة في االستثمارات الذي من شأنه أن يدعم بدوره االزدهار االقتصادي من خالل زيادة اإلنتاجية، 
فضاًل عن النمو في األسواق الثانوية وريادة األعمال. ويمكن السعي إلى تحقيق فوائد بيئية إضافية من خالل فرص الربط بين 
المياه والطاقة والغذاء، إلى جانب خفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتخفيف من آثار تغّير المناخ، والحد من التلوث، مما يدعم 

أيضًا الصحة العامة للمجتمع. وتنجم فوائد اجتماعية أخرى عن تحسن النتائج الصحية، وتتيح تطبيقات هذه التكنولوجيات 
الموفرة للوقت المزيد من فرص التعليم واألمن المالي، وال سيما بالنسبة للمرأة.

نجد أمثلة كثيرة على االستخدام الفّعال لتكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية، على الصعيد العالمي 
وفي المنطقة العربية على حد سواء. وتقدم دراسات الحاالت، مثل امتيازات الطاقة الشمسية المنزلية في جنوب أفريقيا، نظرة 

ثاقبة حول الواقع على األرض في تحديد المنافع التي تعود على المجتمع وإبراز فرص إدخال تحسينات على المساعي المستقبلية 
من خالل الدروس المستفادة.

يتزايد تقديم المعارف والتوعية لنشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة عبر القنوات الرقمية، مثل وسائل التواصل 
االجتماعي، التي تكملها ورش العمل المحلية، والدورات التدريبية العملية، والجوالت الدراسية، والمعارض.

من األهمية بمكان ضمان استدامة المشاريع المتصلة بتكنولوجيات الطاقة المتجددة خالل وبعد إنجاز المشاريع التجريبية أو 
المراحل الممولة من الخارج. ويتحقق ذلك أساسًا ببناء القدرات التقنية للمؤسسات المحلية )البلديات( والمجتمع الريفي، بما 

في ذلك النساء، في مجال تركيب وصيانة ُنُظم الطاقة المتجددة. ويسهم بناء القدرات هذا في تحسين الموثوقية ويؤدي إلى 
زيادة قبول تكنولوجيات الطاقة المتجددة واعتمادها عن طريق تخفيف اآلثار المحتملة لألعراف االجتماعية الريفية. وسيغدو 

األمر أكثر أهمية في المستقبل إذا تم استهداف النساء بوصفهن رائدات أعمال تعملن على أساس تكنولوجيات الطاقة المتجددة، 
وجرى تقديم كل الدعم الالزم لنجاحهن، مباشرة أو عن طريق الجمعيات المحلية. وينبغي أن يشمل الدعم الحصول على التمويل 

والسياسات التي تفي بالغرض.

كما أن التركيز على التعاون والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة في المشاريع عامل رئيسي آخر في دعم نشر تكنولوجيات 
الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية. ويمكن قيام المنظمات المحلية واإلقليمية والمنظمات دون اإلقليمية بتيسير 
التعاون، ما يسمح بتبادل الدروس، وخلق وفورات الحجم، وبناء شبكات تعود بالنفع على جميع األطراف. كما أن التنسيق يحسن 
التواصل بين مختلف الوزارات وأصحاب المصلحة المعنيين بالتنمية الريفية وقطاعات الطاقة المتجددة. ومن شأن إضفاء الطابع 

المؤسساتي على التنسيق أن يوائم الجهود ويعظم التكامل في تعزيز تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة واعتمادها.
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