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تهدف المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة الصغيرة 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 الطبيعية. وسيتم اتباع هذا 

من خالل استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة الصغيرة السعة المناسبة لألنشطة 
اإلنتاجية وريادة األعمال التنموية، وتمكين المرأة مع التركيز على خلق فرص العمل 

وتطوير سالسل قيمة قوية في إطار نهج الترابط لتشجيع االقتصاد المستدام.

المنطقة العربية هي منطقة كبيرة ومتنوعة وتغّطي جغرافيا غنّية معروفة بثرواتها 
الطبيعية فضاًل عن هشاشتها المناخية. 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.

مقدمة



تكنولوجيات الطاقة 1
المتجددة الصغيرة السعة 

للمناطق الريفية
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الشكل 1. فئات الطاقة المتجددة

تكنولوجيات الطاقة المتجددة 
الصغيرة السعة للمناطق الريفية

الطاقة المتجددة هي الطاقة المَوَلّدة من مصادر الطاقة المتجددة، غير األحفورية، التي ال تنضب نظريًا، 
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.
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ألف. الطاقة الشمسية
يمكن تحويل الطاقة التي يتم تسخيرها مباشرة من الشمس إلى طاقة كهربائية أو حرارية. وفئتا 
التكنولوجيات التي تسخر الطاقة الشمسية هما التكنولوجيا الكهروضوئية والتكنولوجيا الحرارية 

الشمسية.

1. 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، ما يجعلها ليس فقط 
ميسورة التكلفة ولكن في كثير من الحاالت أرخص شكل من أشكال الكهرباء.

وبدأت 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.

2. التكنولوجيا الحرارية الشمسية

التكنولوجيا الحرارية الشمسية هي التكنولوجيا التي تستخدم الطاقة الحرارية من أشعة الشمس للتدفئة 
أو إنتاج الكهرباء. يوجد نوعان من التكنولوجيات الشمسية الحرارية هما 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 الحرارة.

ومن 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 المياه الشمسية 

ع اللتقاط الحرارة من أشعة الشمس، وخزان  لالستخدام السكني والتجاري في المشاريع الصغيرة من ُمجمِّ
لتخزين الماء الساخن، ومكونات أخرى مثل التجهيزات والخراطيم والصمامات.
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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. 
أما تم استخدام الطاقة الميكانيكية لتشغيل اآلالت، مثل ضخ المياه أو طحن الحبوب، فيسمى الجهاز 
مضخة هوائية أو طاحونة هوائية، على التوالي. تتكون التربينات الهوائية عادة من شفرتين أو ثالث 

شفرات غزل معّلقة على رمح يشّغل موّلد الكهرباء. ويتم تركيب معظم التربينات على ارتفاع 30 مترًا 
على األقل فوق األرض لالستفادة من الرياح األقل اضطرابًا واألسرع من تلك األقرب إلى األرض.

جيم. الطاقة البحرية )المحيطات(
يمكن تسخير الطاقة التي تحملها حركة أمواج المحيطات والمد والجزر والتيارات وتحويلها إلى كهرباء. 

وتشمل التكنولوجيات الواعدة للمحيطات ما يلي:

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 متر.

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

التربينات. 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 المتحركة. تقوم محطات الطاقة 
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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 من دون 

التدخل في تدفقه. ولذلك، يعتبر ُكثر أن ُنُظم الطاقة الكهرمائية الصغيرة السعة خيار أكثر مراعاة للبيئة 
ويمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للمجتمعات المحلية في المناطق النائية.

الطاقة الحرارية الجوفية هاء. 
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 خصائصها. 

ولتوليد 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 ذلك.

الطاقة األحيائية واو. 
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. 
ويتم 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.

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 المخّلفات.
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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، التحسين والتطوير المستمر في تكنولوجيا 
الطاقة المتجّددة وتصنيعها على نطاق واسع يواصل خفض تكاليف انتاجها، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز 

القدرة التنافسية من حيث التكلفة لحلول الطاقة المتجددة للتطبيقات الريفية.

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

ألف. تقييم تكنولوجيات الطاقة المتجددة
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.
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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.

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. ويمكن 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 حياة 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.
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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.

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.
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باء. منهجية مسح أنواع وتكنولوجيات الطاقة 
المتجددة

يعتمد اختيار التكنولوجيا على وجه التحديد على موقع المشروع الفعلي قيد النظر وظروفه، وترد أدناه 
لمحة عامة عن اإلجراءات. وينبغي دعم عملية االختيار والتقييم عن طريق وضع معايير للمقارنة مع 

المشاريع المماثلة المنفذة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

أنواع وتكنولوجيات الطاقة المتجددة  جيم. 
لمختلف التطبيقات

يسلط هذا القسم الضوء على التكنولوجيات التي أثبتت جدواها وقدرتها على خدمة مختلف التطبيقات. 
ويرد في الجدول أدناه مسح لتكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها. كما يرد في التقرير وصف 

مفّصل لتكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة الموجودة والشائعة االستخدام في مختلف 
التطبيقات.

$ $ $3 $4 2 1

تحديد مصادر الطاقة
المتجددة واختيارها
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تق�يم الخيا�اتتحديد احتياجات المش�وع الربط �ين أنواع الطاقة 
المتجددة  وتكنولوجيا�ها

العملية الموصى بها الختيار تكنولوجيات الطاقة المتجددة الشكل 8. 
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الجدول 1.  مصادر الطاقة المتجددة، والتكنولوجيات الرئيسية، وأمثلة على التطبيقات

أنواع الطاقة 

المتجددة 

وتكنولوجياتها

التطبيق 
المياه اإلنارةالقطاع المنزلي الزراعة الطاقة 
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القطاع الشمسي
زة الطاقة الشمسية المركَّ

)PV( اللوحات الكهروضوئية

 المجففات الشمسية

التعقيم عن طريق الطاقة 
)SODIS( 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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1. توليد الكهرباء
أنواع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الجوفية، والطاقة 

الكهرمائية، والطاقة البحرية والتركيبات الهجينة منها.

وفي 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 التضاريس. 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 الشبكة.

ويعتمد 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.

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 الجوفية. وقد يكون 
اعتماد أكثر من تكنولوجيا للطاقة المتجددة في مشروع واحد أكثر جاذبية ألنها تجعل العرض أكثر 

موثوقية وقوة.

ومن 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 الطاقة. 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 قد تكون غير آمنة لهن في خالف ذلك.

تختلف التكاليف الرأسمالية اختالفًا كبيرًا تبعًا لنوع الطاقة المتجددة وظروف المشروع. وعادة ما 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 ذلك.
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يمكن نشر الشبكات الصغيرة بعدة طرق، على سبيل المثال:

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 اإلمداد بالكهرباء وسياساته.

وال بد من توعية المجتمع المحلي وإشراكه وتدريبه في جميع مراحل المشروع من أجل نجاح التنفيذ 
واالعتماد.

وينبغي أيضًا إيالء االعتبار للترويج لألجهزة العالية الكفاءة. ويمكن لألجهزة ذات الكفاءة الفائقة الحّد 
من تكلفة توفير الكهرباء خارج نطاق الشبكة بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

اإلطار 1.  وحدات مولدات حرارية جوفية في إندونيسيا

أقيمت محطة للطاقة الحرارية الجوفية الصغيرة السعة خصيصًا للمجتمعات النائية، وتسمى 
نظام ميني جيو، في هاروكو، وهي جزيرة صغيرة في الجزء الشرقي من إندونيسيا لتحّل مكان 

مولدات الديزل.

وميني جيو هي محطة صغيرة للطاقة الحرارية الجوفية مكونة من وحدات تجميعية في حجم 
حاوية الشحن، مصممة لتوليد ما بين 100 كيلوواط و 1 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 دوالر/كيلوواط ساعة لمولدات الديزل و 0.3 دوالر/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 :المصدر
www.utwente.nl/en/news/2016/5/314145/off-grid-renewable-electricity-production-with-minigeo

www.utwente.nl/en/news/2016/5/314145/off-grid-renewable-electricity-production-with-minigeo
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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.

)أ ( ضخ المياه للري

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، ما يزيد من دخلها.

وحسب 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.

هناك أيضًا حاجة إلى التوعية وإلى أنظمة إدارة ضخ لتفادي اإلفراط في الضخ من طبقات المياه 
الجوفية.

)i(. الضخ بالطاقة الشمسية

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية )الخاليا الكهروضوئية(.

عند اختيار الحجم المناسب من مضخات المياه الكهروضوئية وتركيبها 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. تتمتع مضخات التيار المستمر بكفاءة أعلى 
نظرًا لعدم وجود محّول في حين أّن مضخات التيار المتناوب مالئمة أكثر لتطبيقات الطاقة األعلى.

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.
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)ii(. الضخ بطاقة الرياح

نوع الطاقة المتجددة: الرياح )التربينات الهوائية(.

تتسم 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 المائة.

)iii(. الضخ الهوائي الميكانيكي

نوع الطاقة المتجددة: الرياح، طاحونة هوائية.

تعمل 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.

(أ) (ب)

الشكل 9 .  )أ( مضخة مياه مدمجة في الطاحونة الهوائية الكهروضوئية؛   )ب( ضخ المياه بالطاقة الكهروضوئية
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)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 الجيدة.

وتعتبر تطبيقات التجفيف الحديثة بدياًل أكثر كفاءة وصحية وذات إنتاجية اقتصادية أكبر. والتجفيف 
الكافي والذي يمكن التحكم به يحسن جودة الطعام من خالل الحفاظ على النكهة والملمس واللون بشكل 

أفضل. كما أن تجفيف األغذية بشكل نظيف وبثمن زهيد يزيد من مدة صالحيتها وبالتالي قيمتها، ما يفيد 
دخل األسرة واألمن الغذائي.

)i(. 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 المطلوب.

)ii(. المجففات الشمسية

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية 
)الحرارية(.

استنادًا إلى حمل الهواء الطبيعي، تستخدم 
المجففات الشمسية الطاقة الشمسية المجانية 
لتجفيف المنتجات الزراعية. وخزانة 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 
الشكل 10 .  مجفف شمسي مكون من وحدات تجميعية
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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.

)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.

وتستخدم 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 11 .  مشروع الزراعة المائية الشمسية المقترح في قطر
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)د( طحن الحبوب

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. والزيوت النباتية الصالحة لألكل لها 
قيمة غذائية عالية، وسعر عالي في األسواق المحلية.

وحسب التقاليد، كان يتم الطحن عن طريق الرياح والمياه أو المطاحن التي تجّرها الحيوانات. وفي 
اآلونة األخيرة، تم استخدام محركات الديزل والطاقة الكهربائية. 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.

واستخدام 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 التجريبية.

)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 موثوق.

وينبغي النظر في إمكانية اعتماد البرادات الحديثة الصديقة للبيئة لتجنب استنفاد األوزون من األنواع 
التقليدية.

)i(. التبريد بالطاقة الشمسية

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية؛ )الطاقة الكهروضوئية أو الحرارية(

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 العالمية.

وتختلف 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 
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التقليدية بين 650 و 1,300 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 يوميًا.

ثالجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية: على الرغم من أن بعض التصاميم متاحة تجاريًا، ال تزال 	   
الطاقة الشمسية الكهروضوئية مكلفة نسبيًا، وتستخدم في الغالب للتبريد الطبي.

ثالجات شمسية حرارية: تم تطوير واختبار مفاهيم تصميم مختلفة لمجمعات الطاقة الشمسية 	   
الحرارية لتشغيل دورات التبريد وعدد قليل منها فقط قابل لالستدامة تجاريًا. تأثير التبريد عن طريق 

التبخر هو وسيلة بسيطة وقد تم تطبيقها بنجاح للحد من خسائر المحاصيل في بعض المناطق. يتم 
استبدال الضاغط التقليدي بدورة التبريد االمتصاصية. وتكون المواد الكيميائية المستخدمة في كل 

من االمتصاص واالمتزاز أكثر مالءمة للبيئة. من الممكن فقط استخدام هذه التقنية في المناخات 
الجافة والحارة، وبالتالي قد يكون هناك فرصة الستخدام هذه التكنولوجيا في المنطقة العربية.

)ii(. 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 مصمم خصيصًا لتشغيله 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 يوميًا.
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اإلطار 2.  مصنع صغير السعة لغاز الكتلة األحيائية في مزرعة ألبان في السويد

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

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

وقاموا 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 و 100 كيلوواط 

من الحرارة.

ويشكل 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، ما يجعل من السهل استخدام الحرارة 

المنخفضة للتجفيف. ومن المتوقع أن يستغرق استرجاع التكلفة اإلجمالية لالستثمار األولي التي 
تم سدادها ما بين 8 و10 سنوات.

تم بناء المشروع وتدليله كجزء من مشروع توليد مشترك للحرارة والطاقة الصغيرة السعة 
  LIFE + )2014-2018(

 European Resource Efficiency Knowledge )EREK( Centre , “Good practice: Small-scale biomass gas plant in:المصدر
Swedish dairy,” European Union )EU(, 2018

www.resourceefficient.eu/en/good-practice/small-scale-biomass-gas-plant-swedish-dairy

http://www.resourceefficient.eu/en/good-practice/small-scale-biomass-gas-plant-swedish-dairy
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3. االستخدام المنزلي
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.

)i(. 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 بفعالية تامة.

)ii(. 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.

)ب( التبريد

يسمح الحصول على التبريد المنخفض التكلفة بزيادة النشاط اإلنتاجي داخل األسر خالل فصل الصيف 
الحار والجاف في المنطقة العربية. ومن شأن ذلك أن يساعد المجتمعات الزراعية، وال سيما النساء، على 
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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(.

)i(. 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 الكهروضوئية.

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. وتستخدم 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 الكهرباء.

)ii(. 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. وتسمح الحرارة بتبخر المياه المحفوظة حول غرفة التبريد. 
ويستمد 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 مئوية.

وليست 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 المنزلي. على سبيل 

المثال، يمكن تخزين الطماطم التي تصلح ليومين لمدة تصل إلى ثالثة أسابيع باستخدام البراد الذي 
يعمل عن طريق التبخر.

هذه البرادات منخفضة التكلفة، ويمكن تصنيعها على الصعيد المحلي، وتدعم الصناعة المحلية وريادة 
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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 دوالر للبراد الواحد.

)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. واحتراق هذا الوقود ذو كفاءة منخفضة، 

وهو مرتبط 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 الغابات. ويمكن لتكنولوجيات 

الطاقة المتجددة أن تساعد في معالجة هذه المسائل.

)i(. مواقد الطهي المحّسنة

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

مواقد الطهي المحسنة هي 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. وتتمتع مواقد 
الطهي المحسنة أيضًا بمزايا أفضل من حيث السالمة. ويتم تضمين المداخن لتوجيه الدخان إلى الخارج.

(ب)(أ) (ب)(أ)

الشكل 12 .  )أ( المخطط؛ )ب( صورة نظام التبريد بالتبخر الشمسي
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ويمكن باإلجمال استخدام أي مادة عضوية جافة كوقود، مثل األوراق واألغصان أو روث الحيوانات. 
يعتمد أداء الموقد على خصائص الوقود، مثل الخصائص الفيزيائية )محتوى الرطوبة، والحجم، 

والكثافة(، ومحتوى الطاقة والتركيب الكيميائي.

ويمكن أن تؤدي المعالجة المسبقة للوقود عن طريق التجفيف والقطع أو التقطيع إلى تعزيز كفاءته بينما 
يمكن أن يساعد استكمال إمدادات الوقود بالخيارات المستدامة في تخفيف الضغط على مصادر الحطب. 
ويمكن إنتاج قوالب الكتلة األحيائية من النفايات الزراعية ومخلفات الغابات وروث الحيوانات. كما توفر 

سلسلة قيمة أخرى يمكن تطويرها في المناطق الريفية كنشاط مدّر للدخل.

)ii(. 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 من دون إنتاج السخام. 

ويمكن تصنيع نموذج دائم من هذا الموقد محليًا مع متوسط عمر متوقع أكثر من 10 سنوات.

)iii(. مواقد الغاز األحيائي

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

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 الغاز.

)iv(. 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. لكن ال يمكن 
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استخدامه كنظام مستقل ألنه ال يمكن استخدامه إال عندما تشرق الشمس، ما ال يتزامن مع جميع أوقات 
الوجبات.

وتعتمد تكلفة أجهزة الطهي الشمسية على المواد المتاحة محليًا ومكان المشروع. يمكن أن تكون منخفضة 
بين 5-10 دوالر ألجهزة الطهي الشمسية البسيطة )مثل اللوح أو صندوق الورق المقوى(، 40 دوالر )ألجهزة 

الطهي الشمسية ذات الصندوق الصلب( و55 دوالر )ألجهزة الطهي الشمسية متكافئة القطع(.

وال تنتج أجهزة الطهي الشمسية بمفردها أي تلوث 
بيئي، كما أنها تخفف من األضرار الناجمة عن 

حرق الوقود التقليدي. كما تخفف من إزالة الغابات 
والتصحر المرتبطين بذلك من خالل الحد من 

االعتماد على الحطب في الوقود.

ويمكن 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.

)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.

ويمكن 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، ما 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(.

ومن شأن األجهزة التي تعمل بالطاقة المتجددة أن تجعل األعمال المنزلية أكثر كفاءة وأقل استهالكًا 
للوقت، ما يتيح لألفراد متابعة أنشطة أخرى مدّرة للدخل، والتعليم، والراحة، والتنشئة االجتماعية. 

ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا بشكل خاص للنساء واألطفال. ويمكن 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.

الشكل 13 .  جهاز الطهي الشمسي المكافئ
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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 الصغيرة. تعمل الحلول 

خارج نطاق الشبكة بشكل أفضل مع األجهزة عالية الكفاءة لتحسين األداء وتكلفة تكنولوجيات الطاقة 
المتجددة. وتشمل هذه التقنيات الُنُظم المنزلية الشمسية، والتربينات الهوائية الصغيرة، والطاقة 

الكهرمائية بيكو، والنسخ الهجينة منها.

ويمكن أيضًا النظر في إمكانية اعتماد برامج التدريب والتلمذة الصناعية لتركيب هذه الُنُظم وصيانتها، ما 
يزيد من احتمال التوظيف وهو أمر حيوي أيضًا للحفاظ على تشغيلها.

)i(. 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. وتتألف األجهزة األخرى الالزمة لدعم الخاليا الكهروضوئية، وتسمى توازن النظام، 

من محول التيار المستمر والتيار المتناوب، ووحدة التحكم، والبطاريات وجهاز التحكم بالشحن إلى جانب 
ع الشمس. األسالك والعناصر الهيكلية ألنظمة التركيب وتتبُّ

ويمكن أن تشّغل وحدة النظام المنزلي الشمسي الصغير عادة عدة أجهزة تقليدية مثل مصابيح قليلة، 
وجهاز الراديو، وجهاز التلفزيون البسيط ومروحة صغيرة. ويحدد حجم النظام المنزلي الشمسي عدد 

ساعات اإلنارة أو عدد ساعات تشغيل 
التلفزيون المتاحة.

ويمكن 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.
الشكل 14 .  مخطط األنظمة المنزلية الشمسية
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في المناطق الريفية، يمكن أن تؤثر كفاءة األجهزة التي تعمل على النظام المنزلي الشمسي بشكل كبير 
على الجدوى االقتصادية للمشروع.

)ii(. 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(.

ويمكن أن تتراوح التكاليف 
الرأسمالية للُنُظم خارج نطاق 
الشبكة، بما في ذلك بطاريات 

التخزين، بين 4,160 دوالر            
و5,430 دوالر للكيلوواط الواحد. 

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، ما يدعم ريادة 
األعمال المحلية.

)iii(. 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.

الشكل 15 .  مخطط لنظام منزلي قائم على طاقة الرياح
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)iv(. 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 المائية. وتدفقات المياه الصغيرة وحدها مطلوبة للطاقة الكهرمائية بيكو والجداول 

أو الينابيع الصغيرة كافية، واألفضل أن تكون ضمن نصف قطر 1 كم من الموقع. ويمكن أن يكون إنتاج 
الكهرباء عشوائيًا اعتمادًا على األمطار الموسمية، وقد تجعل األمطار الغزيرة العمل صعبًا.

ومعدات الطاقة الكهرمائية بيكو صغيرة ومضغوطة ويمكن نقلها بسهولة إلى المواقع النائية.

ويتكون تربين بيكو من تربين أو مروحة 
هيدروليكية ومولد التيار المتناوب أحادي الطور 
220 فولت مع مغنطيس دائم. 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.	 

ويمكن أن يكون مخطط تربين بيكو المصمم بعناية أقل تكلفة للكيلوواط الواحد مقارنة بالطاقة الشمسية 
أو طاقة الرياح. وتدريب المجتمع على التركيب والتشغيل وكذلك الوعي للسالمة الكهربائية والمخاطر 

ذات الصلة هو مفتاح التنفيذ الناجح.

الشكل 16 .  1 كيلوواط تربين بيكو
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اإلطار 3.  دراسة حالة صغيرة للطاقة الكهرمائية – برنامج سرهاد لدعم الريف – 
محفظة كاملة للطاقة الكهرمائية الصغيرة 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 الصغيرة 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 الصغيرة السعة التي تنتج مجتمعة 33 ميغاواط من 
الكهرباء لصالح 928,000 شخص في مناطق مختارة.

بالنسبة لـ90 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 

ر واضح وفوري في العديد من المنازل وهو أن  نوعية الحياة بشكل عام تحسنًا كبيرًا. وطرأ تغيُّ
الضوء الكهربائي حل محل مصباح الكيروسين الخافت والقذر أو الشعلة، ما سمح للنساء بالعمل 

من المنزل. ويدرس األطفال بشكل أفضل في الليل، ما يحسن بدوره حضورهم وأداءهم في 
المدرسة. وفي الوقت نفسه، تم اعتماد األجهزة الكهربائية الموفرة للعمالة، مثل الغساالت، ما 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.

ومن الناحية البيئية، أسهم المشروع إسهامًا ملحوظًا في توفير الطاقة المتجددة والنظيفة 
والمستدامة للسكان المحليين في مناطق البرنامج، ما 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,:المصدر
Report 19, Case Studies,” 2019

www.unido.org/sites/default/files/files/2020-02/WSHPDR%202019%20Case%20Studies.pdf

http://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-02/WSHPDR%202019%20Case%20Studies.pdf
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4. اإلنارة
تعتمد أسر ريفية عدة على الكيروسين إلضاءة الفوانيس، وهي عملية ال تتسم بالكفاءة وتسبب مشاكل 

صحية وتلوثًا داخليًا ومخاطر على السالمة، وال توفر إضاءة كافية لألنشطة الليلية كما أنها مكلفة نسبيًا.

وال 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، ما يوفر لهن دخاًل إضافيًا.

)أ( االستخدام المنزلي

يمكن استخدام الكهرباء المولدة على نطاق صغير من مصادر الطاقة المعروضة سابقًا 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 
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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.

وتتوفر مصابيح الشوارع العاملة على الطاقة الشمسية و/أو الهوائية بأحجام مختلفة تتراوح من 6 واط 
إلى أكثر من 120 واط.

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 من 

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.

الشكل 17 .  مصابيح الشوارع العاملة على الطاقة الشمسية أو الهوائية أو الشمسية الهوائية الهجينة
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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 الزمن. وتتكون 
من مجمعات الطاقة الشمسية الحرارية، وخزان المياه المعزول وحلقة دوران. تسمح أنظمة الترموسيفون 

بدوران المياه عن طريق الجاذبية والحمل الحراري. ما يسمح بتجنب استخدام المضخات والتكاليف 
المرتبطة بها والصيانة.

وُيستخدم نوعان من أنظمة الترموسيفون في ُنُظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية، ومجمعات الصفائح 
المسطحة، ومجمعات األنابيب المفّرغة، على النحو المبين أدناه. وعادة ما يتم تركيب النظامين على 

سطح المنزل أو المبنى للحصول على أقصى قدر من التعرض ألشعة الشمس.

نظام مجّمع الصفائح المسطحة أكثر مالءمة عمومًا لتسخين المياه المنزلية في البلدان العربية. فهو ليس 
فقط أقل كلفة بل يمكنه أيضًا أن يوفر الطاقة الحرارية على درجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، 
ما يكفي لتسخين المياه. واعتمادًا على كيفية بنائه، يمكن لمجّمع الطاقة الشمسية أيضًا توفير الهواء 

الساخن للتدفئة المنزلية.

ومجمعات الطاقة الشمسية مع أنظمة الترموسيفون بسيطة، وذات كفاءة عالية وتتمتع بالتحكم الذاتي. 
وال تحتاج إلى الكهرباء أو المضخة أو أجهزة التحكم. ويعتبر تطبيقها مناسبًا تمامًا للمنطقة العربية 

بسبب ارتفاع معدالت اإلشعاع الشمسي. وتتوقف التكلفة على الطلب، وتوافر أحجام مختلفة من النظام، 
والقدرة على تحمل تكاليفها.

الشكل 18 .  )أ( مخطط لمجّمع صفائح مسطحة نموذجي؛ )ب( ومجّمع أنابيب مفّرغة من الهواء
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)ب( التطهير

تطهير المياه بالطاقة الشمسية

نوع الطاقة المتجددة: الطاقة 
الشمسية، الحرارية مع التعرض 

لألشعة فوق البنفسجية »أ«.

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 
والطفيليات. ويجب أال تكون المياه الملوثة عكرة جدًا وإال ال بد من تصفيتها من خالل قطعة من القماش 

النظيف قبل أن تصب في زجاجة تطهير المياه بالطاقة الشمسية.

الشكل 19 .  تطبيق تطهير المياه بالطاقة الشمسية في أندونيسيا
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تكنولوجيات 
القطاعلمحة عامةالبلدالمشاريعالطاقة المتجددة

شبكة الطاقة 
الشمسية 

الكهروضوئية 
المتناهية الصغر

الفلبينمشروع منتجع كي باالوان

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.

السياحة البيئية

فلتر المياه بالطاقة 
تيسير بيع المياه النظيفة والعذبة محليًا بأسعار معقولة كمبوديانظام مياه الشرب النظيفةالشمسية

 الزراعة، األسرةمن خالل إنشاء نظام لمعالجة المياه وتعبئتها.

نظام هجين من 
الطاقة الكهروضوئية/

الديزل

برنامج ايرسين للطاقة 
الشمسية خارج نطاق 

الشبكة
السنغال

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.

الزراعة والصحة

تحلية بالطاقة 
الشمسية 

الكهروضوئية

شبكة غيف باور الصغيرة 
لتحلية المياه

كيونغا، 
مومباسا، كينيا

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.

الزراعة والصحة

أنظمة الطاقة 
المغربتيماسولالشمسية المنزلية

شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، نموذج 
قائم على المرافق، لتزويد 24,800 منزل ريفي 

بالكهرباء لتلبية االحتياجات األساسية.
األسرة

أنظمة التبريد 
الشمسية

تبريد الحليب بالطاقة 
الشمسية المبتكرة

تونس

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.

الزراعة، تجاري

التربينات الهوائية

الهندأفاتار

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(.

الزراعة، األسرة

جزيرة غرينادامنتجع خليج بارادايس 
تركيب تربين هوائي بسعة إجمالية تبلغ 80 كيلوواط 
لتغطية أكثر من احتياجات الطاقة الكاملة للمنتجع 

المؤلف من تسع فيالت.
السياحة البيئية

 مولد الطاقة
الكهرمائية

 الشبكة المتناهية الصغر
للطاقة الكهرمائية بيكو

نظام بقدرة 1 كيلوواط يتطلب ضغطًا )حوالي 1.5 الوس
الزراعة, األسرةم( ومعدل تدفق قليل )حوالي 35 لترًا في الثانية(.

مالي
تركيب محطة كهرمائية صغيرة السعة بقدرة 3 

كيلوواط في القرية الصغيرة في مالي مع مولد 
تربيني متبرع به.

الزراعة، األسرة

الجدول 2.  أمثلة على تكنولوجيات الطاقة المتجددة الصغيرة السعة التي تم نشرها بنجاح في جميع أنحاء العالم
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التوصيات3
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التوصيات

السعي وراء 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.

توجيه وفر الوقت الناتج عن استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة نحو المزيد من فرص التعليم، األمر 
الذي ينجم عنه فوائد اجتماعية، وال سيما بالنسبة للمرأة.

استخدام القنوات الرقمية، مثل وسائل التواصل االجتماعي، التي تكملها ورش العمل المحلية، والدورات 
التدريبية العملية، والجوالت الدراسية، والمعارض لزيادة المعرفة والوعي في المجتمعات الريفية.

ضمان استدامة المشاريع المتصلة بتكنولوجيات الطاقة المتجددة خالل وبعد إنجاز المشاريع التجريبية 
يتطلب بناء القدرات التقنية للمؤسسات المحلية )البلديات(، في مجال تركيب وصيانة ُنُظم الطاقة 

المتجددة.

يجب استهداف النساء بوصفهن رائدات أعمال تعملن على أساس تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتقديم 
كل الدعم الالزم لنجاحهن، مباشرة أو عن طريق الجمعيات المحلية. وينبغي أن يشمل الدعم الحصول 

على التمويل والسياسات التي تفي بالغرض.

التركيز على التعاون والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة في المشاريع، بتيسير من قبل المنظمات 
المحلية واإلقليمية والمنظمات دون اإلقليمية، هو عامل رئيسي في دعم نشر تكنولوجيات الطاقة 

المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية.
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