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المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة 
المتجددة الصغيرة السعة في المناطق 

الريفية في المنطقة العربية

حلول تكنولوجية للطاقة المتجددة الصغيرة السعة في المنطقة 
العربية: مجموعة األدوات التشغيلية: كتّيب



رؤيتنا
طاقاٌت وابتكار، ومنطقُتنا استقراٌر وعدٌل وازدهار

رسالتنا
ُم المشورة،  بشَغف وعْزم وَعَمل: نبتِكر، ننتج المعرفة، نقدِّ

نبني التوافق، نواكب المنطقَة العربية على مسار خطة عام 2030.
يدًا بيد، نبني غدًا مشرقًا لكلِّ إنسان.
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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.

المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة الصغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة 
العربية مشروع ممول من وكالة التنمية الدولية السويدية )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.

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«. 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 ومحاربة تغّير المناخ وآثاره.

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

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

اعتمد هذا التقرير التعاريف التالية:

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 الصغيرة 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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حلول تكنولوجية للطاقة المتجددة الصغيرة السعة في المنطقة العربية: مجموعة األدوات التشغيلية: كتّيب

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. 

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 
 )DC( التكنولوجيا الكهروضوئية مع محّول، الذي يحول التيار المستمر
إلى تيار متناوب )AC(، يمكن أيضًا استخدامها لتأمين الطاقة للمنازل/

المزارع والشركات التجارية الكبيرة.

التكنولوجيا الحرارية الشمسية هي التكنولوجيا التي تستخدم الطاقة 
الحرارية من أشعة الشمس للتدفئة أو إنتاج الكهرباء.

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.

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 شفرتين أو ثالث 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 األرض.

)أ( التكنولوجيا الكهروضوئية

زة )ب( الطاقة الشمسية المركَّ

الشكل 3. تربين هوائي صغير السعة

الشكل 2. أمثلة على الُنُظم الشمسية
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حلول تكنولوجية للطاقة المتجددة الصغيرة السعة في المنطقة العربية: مجموعة األدوات التشغيلية: كتّيب

الطاقة البحرية  جيم. 
)المحيطات(

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

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

الشكل 5. االبتكار الدوامي في مجال الطاقة الكهرمائية
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حلول تكنولوجية للطاقة المتجددة الصغيرة السعة في المنطقة العربية: مجموعة األدوات التشغيلية: كتّيب

الطاقة الحرارية  هاء. 
الجوفية

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.

لتوليد الكهرباء، ال بد من موارد متوسطة أو عالية الحرارة، 
والتي تقع عادة بالقرب من المناطق الناشطة تكتونيًا.

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.

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.

الشكل 6.  مصنع كليمون للطاقة الحرارية الجوفية

الشكل 7.  ُنُظم الغاز األحيائي المكونة من وحدات تجميعية بقدرة 15 كيلوواط 
من ِقبل مؤسسة الطاقة المجتمعية
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حلول تكنولوجية للطاقة المتجددة الصغيرة السعة في المنطقة العربية: مجموعة األدوات التشغيلية: كتّيب
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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. قلة من البلدان تستأثر بكل استهالك الطاقة المتجددة في المنطقة تقريبًا، ما 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.

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

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

ألف. الطاقة الشمسية
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. واألطالس الشمسية مفيدة في 
تحديد المناطق التي توجد فيها موارد 

عالية من الطاقة المتجددة ألغراض التنمية. 
وغالبية البلدان لديها اآلن هذه األطالس 

ويستخدمها المطوّرون لحسن اختيار موقع 
المشاريع وتصميمها.

الشكل 8.  إمكانات الموارد الشمسية في المنطقة العربية
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WIND R ESOURCE MAP

MEAN W IND SPEED

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.

جيم. طاقة المحيطات
تعتبر التكنولوجيا التي أثبتت جدواها تجاريًا اليوم والتي تستغل طاقة المد والجزر باهظة الثمن، مع أن أسعارها قد تكون 

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

من االستثناءات المحتملة هي 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.

الشكل 9.  إمكانات موارد الرياح في المنطقة العربية



15

حلول تكنولوجية للطاقة المتجددة الصغيرة السعة في المنطقة العربية: مجموعة األدوات التشغيلية: كتّيب

دال. الطاقة الكهرمائية
استنفدت معظم إمكانات الطاقة الكهرمائية في المنطقة 

العربية، وبلغ مجموع القدرات المرّكبة من الطاقة الكهرمائية 
9,855 ميغاواط. 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 كبيرة لتطوير األنشطة التي ترّكز على السياحة.

هاء. الطاقة الحرارية 
الجوفية

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. 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.

يمكن العثور على الينابيع الساخنة والمياه الساخنة الناشئة عن 
الجبال في بعض البلدان العربية، ويمكن استخدام المبادالت 
الحرارية اللتقاط هذه الطاقة. توفر عشرات الينابيع الساخنة 
المياه والحرارة للحمامات العامة التي تحظى بشعبية واسعة 

زة للصحة. ويمكن تطوير هذه  بسبب خصائص المياه المعزِّ
المواقع أكثر لتعزيز األنشطة المدّرة 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.

الشكل 10.  شالالت جزين في لبنان

الشكل 11.  دفيئة »ميزون دو لوازيس« القائمة على الطاقة الحرارية الجوفية 
في تونس

الشكل 12.  شالالت جزين في لبنان
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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 واليمن. وبما أن غالبية المنطقة قاحلة أو شبه قاحلة، تسهم أساسًا المخّلفات الزراعية 
والنفايات الصلبة البلدية والنفايات الصناعية في إمكانات طاقة الكتلة األحيائية.

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 األحيائية.

الشكل 13.  مخلفات زراعة الموز في مصر
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مطابقة تكنولوجيات الطاقة 
المتجددة الصغيرة 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. 

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.

يقدم 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

ينبغي تقييم جدوى تكنولوجيا معينة على أساس مالءمتها التقنية، واعتباراتها االقتصادية  والبيئية، وأثرها االجتماعي.

األثر االجتماعياالعتبارات البيئيةاالعتبارات االقتصاديةالمالءمة التقنية

الوفاء بالغرض	 

قابلية االستخدام	 

االمتثال	 

اإلنفاق الرأسمالي	 

النفقات التشغيلية	 

التكلفة اإلجمالية 	 
لدورة حياة المشروع

الفوائد البيئية	 

اآلثار السلبية	 

الترابط بين المياه 	 
والطاقة والغذاء

 الموارد المحلية	 

 السياسة الثقافة	 

 الصحة	 
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تق�يم الخيا�اتتحديد احتياجات المش�وع الربط �ين أنواع الطاقة 
المتجددة وتكنولوجيا�ها 

الشكل 14.  العملية الموصى بها الختيار تكنولوجيات الطاقة المتجددة

باء.  منهجية مسح أنواع الطاقة المتجددة 
وتكنولوجياتها

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.

جيم. أنواع الطاقة المتجددة وتكنولوجياتها 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 الصغيرة 

السعة الموجودة والشائعة االستخدام في مختلف التطبيقات.
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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 الشمسية 
)SODIS(

)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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اإلطار 5.  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 30 في المائة. وكان المشروع التجريبي، 

لته منظمات عديدة، يقع في المجتمع المحلي  »األلومبري« في كاخاماركا. الذي موَّ

تم تركيب طاحونة هوائية بقدرة 100 واط في كل بيت، ما مجموعه 33 طاحونة 
هوائية بمعدل شهري قدره 3 دوالر. وكانت األسر المعيشية، التي يتراوح دخلها 
الشهري بين 28 دوالر و142 دوالر، 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 ومساعدًا 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.

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.

 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

https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/7803_32704_WISIONS%20PRESENTATION.pdf

Ecobyte, “Adoption of green energy in tourism accommodation facilities,” EcoTourism Kenya, 2020. Available at  :المصدر
https://ecotourismkenya.org/blog/adoption-of-green-energy-in-tourism-accommodation-facilities 

https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/7803_32704_WISIONS%20PRESENTATION.pdf
https://ecotourismkenya.org/blog/adoption-of-green-energy-in-tourism-accommodation-facilities
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الفوائد المحتملة لتكنولوجيات 
الطاقة المتجددة الصغيرة السعة

ترد هنا الفوائد المشتركة العتماد تطبيقات تكنولوجيات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية.

تحقيق استثمار وتقدم ونضج تقني كبير في تكنولوجيات الطاقة المتجددة.	 

الحد من تكاليف االستثمار ومخاطر المساعي الجديدة نتيجة الدروس المستفادة من تنفيذ 	 
تكنولوجيات الطاقة المتجددة في المنطقة العربية وفي جميع أنحاء العالم.

تحسين األمن الغذائي وأمن الطاقة مع زيادة الغالت من المحاصيل عن طريق تعزيز الكفاءة.	 

مواصلة خفض تكاليف تكنولوجيات الطاقة المتجددة من خالل الجمع بين التكنولوجيا 	 
المحسنة ووفورات الحجم والتطور المستمر لقطاع الطاقة المتجددة، ما يؤدي إلى زيادة 

القدرة التنافسية من حيث التكلفة للحلول المتجددة للتطبيقات الريفية.

تعزيز األمن المائي والغذائي من خالل تحسين إمكانية الحصول على تكنولوجيات الطاقة 	 
المتجددة، وتوافرها بتكلفة ميسورة، وسالمتها.

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

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

تحسين كفاءة األعمال اليدوية التي خالف ذلك تستغرق وقتًا طوياًل )نقل األغذية 	 
وحصادها وطحنها ومعالجتها(. واستخدام الوقت الذي يتم توفيره في التعليم، واألنشطة 

المدرة للدخل، والتنظيم والمشاركة االجتماعيين والسياسيين البناءين، فضاًل عن إدخال 
تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت الحديثة والحصول عليها.

استفادة ريادة األعمال وتطوير األعمال من فرص العمل المرتبطة مباشرة أو غير مباشرة 	 
بتطبيقات الطاقة المتجددة.

استفادة النساء تحديدًا من فرص العمل والجوانب األمنية المتأتية عن تطبيقات الطاقة 	 
المتجددة.

االعتبارات 
التقنية

االعتبارات 
االقتصادية

االعتبارات 
البيئية

األثر 
االجتماعي

2

3



الجوانب الحرجة واآلثار السلبية 5
المحتملة لتكنولوجيات 

الطاقة المتجددة الصغيرة السعة



5

27

الجوانب الحرجة واآلثار السلبية 
المحتملة لتكنولوجيات 
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اعتبارات
 تقنية

اعتبارات 
اقتصادية

اعتبارات 
بيئية

األثر 
االجتماعي

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

 تحسين النضج التقني لتطبيقات عدة لزيادة فعاليتها من حيث التكلفة.	 

تطوير التكنولوجيات ذات الكفاءة المنخفضة.	 

 اعتبار التدريب التقني الفّعال والتعاون بين المجتمعات المحلية أو نظام الدعم الريفي لتشغيل وصيانة المرافق 	 
أمر حيوي الستدامة المشروع على المدى الطويل.

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

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

الحصول على التدريب المناسب على التركيب والصيانة والسالمة العامة لتجنب المخاطر الصحية المترتبة عن 	 
التعامل مع الكهرباء.

إشراك المجتمع المحلي ورفع وعيه لمنع خيبة األمل أو التخلي عن المشروع.	 

الخاليا الشمسية الكهروضوئية: بعض الشؤون المرتبطة بالبطاريات مثل إمكانية االنفجارات وتسّرب الحمض. 	 
مع الشبكات الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، واستخدام األراضي والتدهور البيئي، ينبغي معالجة موضوع 

فقدان الموائل، والمواد الكيميائية السامة في مواد التنظيف. أثر انعكاس أشعة الشمس على نظر وتوازن الطيور 
والحشرات. أثر استخدام مياه الشرب لتنظيف األلواح.

الطاقة الشمسية المرّكزة: لوحظ أن الطاقة الشمسية المركزة تحرق أجنحة الطيور وتتسبب بوفيات في البيئات 	 
الصحراوية الحارة والناصعة.

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

على الموقع. ويمكن استكشاف تصاميم بديلة لشفرة المروحة، مثل تربينات المحور العمودي.

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.

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 حريق. تساهم 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة الحرارية الجوفية بتغّير المناخ ولو أقل بكثير مما هي عليه في 
محطة وقود أحفوري مكافئة.

الوقود األحيائي: يؤدي احتراق الوقود األحيائي إلى انبعاثات الغازات الدفيئة. 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.
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إذكاء الوعي بأهمية نشر 
تكنولوجيات الطاقة المتجددة 

الصغيرة السعة في المناطق الريفية

من أجل االستخدام األمثل لتكنولوجيات الطاقة المتجددة الصغيرة السعة في المجتمعات الريفية، ال بد من استكمال 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.

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 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 الصغيرة السعة ومنافعها بطريقة عملية، وتمكن المجتمع المحلي من التفاعل مع التكنولوجيات 

المطروحة، وتشجع على اعتمادها والترويج لها.

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 الصغيرة السعة 

والممارسات الفضلى المرتبطة بها؛ سواء من منظور عملي أو من منظور السياسات.

المعارض: يمكن لسكان الريف رؤية ما حققه اآلخرون و/أو عرض إنجازاتهم ومنتجاتهم الخاصة في المعارض.
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.
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تسهم تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، 
وال سيما اإلنترنت والتطبيقات الالسلكية، في 

تحسين حياة سكان الريف بطرق عديدة غير أن 
الكثير من هذه اإلمكانات ال تزال غير مستغّلة، 

وال سيما في حالة النساء. وفي ما يلي بعض 
العوامل الحاسمة للنجاح في إتاحة تكنولوجيات 

المعلومات واالتصاالت وجعلها بمتناول 
المجتمعات الريفية: تكييف المحتوى بحيث 

يكون مجدي للمجتمعات الريفية، خلق بيئة آمنة 
للمشاركة والتعلم، توفير إمكانية النفاذ واألدوات 

للمشاركة، توفير مزيج مناسب من التقنيات.
الشكل 15.  نساء صوماليات مع هواتفهن الذكية
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