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صندوق البيئة العاملية )GEF( هو شراكة فريدة فيما بني 178 بلداً ومؤسسة 
دولية ومنظمة غير حكومية والقطاع اخلاص. وبوصفه اآللية املالية التفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ )UNFCCC(، يضطلع الصندوق مبعاجلة 

القضايا البيئية العاملية، مع القيام في الوقت نفسه مبساندة مبادرات 
التنمية املستدامة في البلدان. 

بدأ صندوق البيئة العاملية عمله في عام 1991، وتطور منذئذ ليصبح أكبر ممول 
للمشاريع التي تهدف إلى حتسني البيئة العاملية. وعلى مدى تاريخه، قدم 

الصندوق منحاً بقيمة 7.6 مليار دوالر أمريكي، وقام باستقطاب 30.6 مليار دوالر 
من التمويل املشترك لصالح أكثر من 2000 مشروع في أكثر من 165 بلداً. وفي 
إطار رسالته التي تستهدف العمل على الصعيد احمللي من أجل حتقيق أثر على 

الصعيد العاملي، أصبح الصندوق أيضاً إحدى أكبر آليات نقل تكنولوجيا 
القطاع العام في العالم. 

وتنص املادة 4.5 من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ على 
تشجيع نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والدراية الفنية إلى البلدان 

النامية. وبوصفه اآللية املالية لهذه االتفاقية، يضطلع الصندوق بوالية تقدمي 
املوارد املالية الالزمة ملساندة عمليات نقل التكنولوجيا حتت توجيه مؤمتر 

األطراف. 

ومت تكريس جانب كبير من عمل الصندوق ملساندة نشر وتعميم عمليات نقل 
التكنولوجيات السليمة بيئياً التي تعالج قضايا التخفيف من حدة تغّير 

املناخ والتكيف مع آثاره. وتعرض هذه املطبوعة تقريراً مرحلياً عن التقدم احملرز 
بشأن جتارب الصندوق على مّر السنني في هذه اجملاالت. 

مونيك باربو 



منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، متحورت أنشطة الصندوق املعنية 
بتغّير املناخ حول إزالة احلواجز التي تقف حجر عثرة أمام االعتماد الواسع 

النطاق للتكنولوجيات واملمارسات املتعلقة بتحقيق كفاءة استخدام 
الطاقة، والطاقة املتجددة، والنقل املستدام. ولعب الصندوق دوراً محفزاً في 

مساندة نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً غير املضرة باملناخ والتي تتولى 
البلدان املعنية زمامها بغرض تلبية مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من 

أولويات التنمية. وعلى مدى 17 عاماً منذ إنشائه، خصص الصندوق أكثر من 
2.5 مليار دوالر ملساندة أكثر من 30 نوعاً من التكنولوجيات غير املضرة 

بالبيئة في أكثر من 50 بلداً نامياً. واستقطب هذا التمويل مبالغ إضافية 
تُُقدر بحوالي 15 مليار دوالر من التمويل املشترك من الوكاالت الشريكة 

للصندوق، واحلكومات الوطنية واحمللية، واملنظمات غير احلكومية، والقطاع 
اخلاص. 

باإلضافة إلى ذلك، أتاح الصندوق موارد متويلية من أجل عمليات تقدير 
االحتياجات الوطنية من التكنولوجيا وغير ذلك من األنشطة املواتية 

وأنشطة بناء القدرات في أكثر من 100 بلٍد في جميع أنحاء العالم. 

واليوم، يقف الصندوق عند مفترق طرق بالغة األهمية، حيث متّس احلاجة 
لبناء توافق في اآلراء فيما بني األطراف الدولية صاحبة املصلحة احلقيقية 

للمضي قدماً إلى األمام مع خارطة طريق استراتيجية جديدة. وبعبارات 
أبسط، علينا العمل في الوقت احلقيقي، وفي األماكن احلقيقية، لتحقيق 

نتائج حقيقية. 

ومن األهمية مبكان أال يغيب عن بالنا أن بلوغ هذا الهدف ال يقتصر على مجرد 
إتاحة أدوات جديدة إلى مكان جديد. إذ يتعني على كافة األطراف املعنية أن 
تدرك أن النجاح يقتضي توافر بيئة مالئمة من السياسات، وحرية األسواق، 

وكفاية املوارد التمويلية، وبناء القدرات. 

وهذه الوثيقة تعرض بعضاً من قصص النجاح والدروس املستفادة التي مر 
بها الصندوق على مدى تاريخه؛ ولعل أبرزها هو التنوع العريض القاعدة لهذه 

التجارب. 

ففي املغرب، على سبيل املثال، وجد الصندوق أن إخفاق اجليل األول من 
سخانات املياه التي تعمل بالطاقة الشمسية في ترسيخ أقدامه في السوق 

احمللي كان ببساطة شديدة ناجتاً عن رداءة املواد املستخدمة في التصنيع 
وسوء التركيب. وفي بوتان، ساهم الصندوق في جهود شديدة التعقيد للحد 

من اخملاطر الناجمة عن الذوبان الهائل للبحيرات نتيجة النحسار األنهار 
اجلليدية. وفي الصني، ساعد الصندوق على زيادة تصنيع مبردات أكثر كفاءة 

في استخدام الطاقة، وذلك من 360 ألفاً إلى 4.8 مليون وحدة خالل فترة 
السنوات 2003-1999. 

ومما ال شك فيه أن كافة الزمالء بالصندوق واملؤسسات الشريكة يشاركونني 
الرأي في أن هناك أعماالً مهمة للغاية يجري تنفيذها في الوقت الراهن ـ وأنه 

مازال أمامنا الكثير مما ينبغي القيام به. ويحدونا األمل في أن تكون األمثلة 
الواردة في الصفحات التالية مصدر إشعاع وإلهام لتجديد احلماس وروح 

االبتكار، وحتقيق املزيد من النجاحات. 

مونيك باربو 
املدير التنفيذي والرئيس
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مقدمة 



يضطلع نقل التكنولوجيا بدورٍ حاسم األهمية في االستجابة العاملية 
للتصدي للتحديات املتعلقة بتغّير املناخ. وواقع األمر أن نقل التكنولوجيا 

السليمة بيئياً هو مبدأ مكرس في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير 
املناخ، حيث تنص املادة 4.5 من االتفاقية على: 

“تتخذ البلدان املتقدمة النمو األطراف واألطراف املتقدمة النمو األخرى 
املدرجة في املرفق الثاني جميع اخلطوات املمكنة عملياً، حسبما يكون 

مالئماً، بتعزيز وتيسير ومتويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والدراية 
الفنية إلى األطراف األخرى، وبخاصة البلدان النامية األطراف، أو إتاحة 

الوصول إليها، لتمكينها من تنفيذ أحكام االتفاقية.” 

وسعياً لبلوغ هذه األهداف، اقترحت االتفاقية إنشاء آلية مالية من أجلها، 
حيث تنص املادة 11 من االتفاقية على: 

أساس  على  أو  املالية، كمنحة  املوارد  لتوفير  آلية  هذا  “حتدد مبوجب 
اآللية  وتعمل  التكنولوجيا.  لنقل  الالزمة  املوارد  ذلك  في  مبا  تساهلي، 
املالية حتت إرشاد مؤمتر األطراف وتكون مسؤولة أمام هذا املؤمتر الذي 

بهذه  املتعلقة  األهلية  ومعايير  البرنامجية  وأولوياتها  سياساتها  يقرر 
الكيانات  أو أكثر من  إلى كيان واحد  االتفاقية. ويعهد بتشغيلها 

القائمة”.  الدولية 

ومنذ تاريخ عقد الدورة األولى ملؤمتر األطراف، اضطلع صندوق البيئة 
العاملية، وال يزال، بدور اجلهة املشغلة لآللية املالية لالتفاقية. وهو 

يستجيب لإلرشادات الصادرة بانتظام عن مؤمتر األطراف بشأن أولويات 
السياسات والبرامج، ويرفع تقريراً سنوياً إليه في هذا الصدد، علماً بأن 

جانباً كبيراً من إرشادات مؤمتر األطراف يتناول التمويل املتعلق بنقل 
بيئياً. السليمة  التكنولوجيات 

ويعرض هذا الكتّيب موجزاً عن استراتيجيات الصندوق وسياساته التي تطورت 
مع مرور الوقت فيما يتعلق بنقل التكنولوجيات السليمة بيئياً، كما يتيح 
أمثلة عن جتاربه في دعم نقل تكنولوجيات التخفيف من حدة آثار تغّير املناخ 

والتكيف معها. 

55

مقدمة 



اإلطار 1 . تعاريف نقل التكنولوجيا

1 Metz, Gert, O. Davidson, J.W. Martens, S.N.M. Van Rooijen, and L.V.W. McGrory, Methodological and Technological Issues in Technology Transfer, Cambridge, UK: Cambridge University Press for the 
IPCC, 2001.

في التقرير اخلاص الذي أعدته مجموعة العمل الثالثة التابعة للفريق احلكومي 
الدولي املعنى بتغّير املناخ التابع لألمم املتحدة )IPCC( الذي صدر بعنوان: القضايا 

املنهجية والفنيةفي نقل التكنولوجيا، عرف الفريق عملية نقل التكنولوجيا على 
النحو التالي:

.... مجموعة عريضة من العمليات التي تغطي تدفقات الدراية الفنية، واخلبرات، 
والتجهيزات املستخدمة في التخفيف من حدة آثار تغّير املناخ والتكيف معها فيما 

بني مختلف األطراف صاحبة املصلحة احلقيقية، كاحلكومات، ومؤسسات القطاع 
اخلاص، واملؤسسات املالية، واملنظمات غير احلكومية، ومؤسسات البحث والتعليم. 
ولذلك، فإن معاجلة نقل التكنولوجيا في هذا التقرير أوسع بكثير من املعاجلة الواردة 

في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ أو في أي بند بعينه من هذه 
االتفاقية. وتتضمن كلمة “نقل”، وهي كلمة واسعة النطاق وشاملة، نشر 

التكنولوجيات والتعاون التكنولوجي عبر البلدان وداخلها. وهي تغطي عمليات نقل 
التكنولوجيا بني البلدان املتقدمة، والبلدان النامية، وتلك السائرة على طريق 

التحول إلى اقتصاد السوق، فيما بني البلدان املتقدمة، وفيما بني البلدان النامية، 
وفيما بني البلدان السائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق. وتتضمن كذلك 
عملية التعّلم الالزمة لفهم التكنولوجيا وسبل االنتفاع بها ومحاكاتها، مبا في 

ذلك القدرة على اختيار التكنولوجيات املالئمة وتكييفها مع األوضاع احمللية، 
ودمجها مع التكنولوجيات احمللية.1 

ويشمل هذا التعريف مجموعة واسعة النطاق من األنشطة، ويتسع ليشمل 
مجموعة عريضة من املؤسسات، ويتيح األساس جلانب كبير من الفهم احلالي 

لنقل التكنولوجيا. ويصف الفريق احلكومي الدولي املعنى بتغّير املناخ التابع لألمم 
املتحدة ثالثة أبعاد رئيسية ضرورية لعملية نقل التكنولوجيا بفعالية، وهي: بناء 

القدرات، وتوافر بيئات مواتية، وآليات النقل. ولكن من شأن احلواجز املعوقة 

لسالسة عمل السوق بالنسبة ألية تكنولوجيا بعينها ـ كمحدودية القدرات، 
وعدم مالءمة بيئة السياسات، أو االفتقار إلى آلية للتمويل ـ أن تقيد انتشارها. 

وقام مؤمتر األطراف بإنشاء فريق اخلبراء املعني بنقل التكنولوجيا )EGTT( في إطار 
الهيئة الفرعية املعنية باملشورة العلمية والتكنولوجية )SBSTA(. وحدد قرار مؤمتر 

األطراف هذا إطاراً ينص على خمسة متطلبات أساسية لزيادة عمليات نقل 
التكنولوجيا السليمة بيئياً وحتسينها، وإتاحة إمكانية احلصول على الدراية الفنية، 

وهي: )1( األنشطة املدفوعة باعتبارات البلدان بغرض حتديد احتياجاتها وأولوياتها 
من التكنولوجيا من خالل عملية تشاور واسعة النطاق مع األطراف املعنية صاحبة 

املصلحة احلقيقية؛ )2( توافر معلومات دقيقه وميكن تطبيقها تتعلق 
بالتكنولوجيات؛ )3( بيئات مواتية حتددها اإلجراءات احلكومية، وتشمل: إزالة احلواجز 
الفنية والقانونية واإلدارية أمام نقل التكنولوجيا؛ وسياسة اقتصادية سليمة؛ وأطر 
تنظيمية وإجرائية من شأنها تسهيل استثمارات القطاعني العام واخلاص في نقل 
التكنولوجيا؛ )4( بناء القدرات ـ وهي عبارة عن عملية بناء وتنمية وتطوير وتدعيم 

املهارات واإلمكانات واملؤسسات الفنية في البلدان النامية األطراف حتى ميكنها 
تقييم عمليات نقل التكنولوجيا السليمة بيئياً، وتكييفها، وتطويرها، وإدارتها؛ و)5( 

مجموعة من اآلليات التي تساند األنشطة املالية واملؤسسية واملنهجية، وتعزز 
أوجه التنسيق فيما بني األطراف املعنية صاحبة املصلحة. ويجب أن تشرك هذه 
اآلليات األطراف املعنية صاحبة املصلحة احلقيقية في اجلهود التعاونية بغرض 

تسريع عجلة تطوير ونشر التكنولوجيا السليمة بيئياً مع العمل في الوقت نفسه 
على تسهيل إعداد املشاريع والبرامج. 
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تطور سياسات صندوق البيئة 
العاملية واستراتيجياته 
فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا 



وخالل املرحلة التجريبية لصندوق البيئة العاملية )1994-1991(، ركزت 
مشاريعه بدرجة كبيرة على جتربة مجموعة واسعة النطاق من 

التكنولوجيات التي ستكون مفيدة في تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في 
الغالف اجلوي. 

بعد إعادة هيكلته في عام 1994، وافق مجلس صندوق البيئة العاملية على 
استراتيجية في مجال التركيز املعني بتغّير املناخ بغرض “مساندة اإلجراءات 
املستدامة التي تقلل إلى أدنى حد األضرار التي يحدثها تغّير املناخ، وذلك عن 
طريق احلد من مخاطر تغّير املناخ أو اآلثار السلبية الناشئة عنه”. ونصت هذه 
االستراتيجية أيضاً على أن “صندوق البيئة العاملية سيمول األنشطة املواتية 

والتخفيفية والتكييفية املؤهلة املتفق عليها في البلدان املؤهلة املتلقية 
للمساعدات”. 1

وحددت استراتيجية العمليات التي وافق عليها اجمللس في عام 1995 ثالثة 
برامج عمليات طويلة األمد ملساندة جهود التخفيف من حدة تغّير املناخ، 

وإتاحة نافذة من أجل تدابير االستجابة القصيرة املدى املتسمة بفعالية 
التكلفة )STRMs(. 2 واستهدفت هذه البرامج الطويلة األمد مساندة اإلجراءات 

التدخلية األقل فعالية من حيث التكلفة، والتمييز بني التكنولوجيات على 
أساس درجة نضجها وتوافرها التجاري. وركزت نُُهج البرامج الطويلة األمد 

واملشاريع القصيرة األمد بصورة رئيسية على حد سواء على تدابير التخفيف 
من خالل استخدام تكنولوجيات جتارية أو شبه جتارية لم يتم نشرها بعد على 
نطاق واسع في البلدان النامية أو تلك السائرة على طريق التحول إلى اقتصاد 

السوق. 

كما ركزت برامج عمليات الصندوق الالحقة على تكنولوجيات حتقيق كفاءة 
استخدام الطاقة والطاقة املتجددة املتسمة بالنضج والربحية واملتاحة في 

األسواق الدولية، ولكن حالت دون انتشارها حواجز بشرية، ومؤسسية، 
وتكنولوجية، ومالية أو حواجز تتعلق بالسياسات. وأُطلق على هذه املشاريع 

اسم مشاريع “إزالة احلواجز”، إذ أنها سعت إلى إزالة هذه احلواجز لتشجيع 
تسريع اعتماد التكنولوجيات واملمارسات اجلديدة. 

وعلى النقيض من هذه املشاريع، ركز برنامج آخر للعمليات على احلد من 
التكاليف الطويلة األمد للتكنولوجيات املعنية بتوليد الكهرباء التي تصدر 

عنها انبعاثات منخفضة من غازات الدفيئة. إال أن هذه التكنولوجيات 
املشمولة في هذا البرنامج لم تكن متاحة بعد على نطاق جتاري، وكانت 

باهظة التكلفة مقارنة بالبدائل األساسية أو التقليدية. وفي حاالت، 
كمحطات تركيز الطاقة الشمسية )CSP(، واألتوبيسات التي تعمل بنظام 
خاليا الوقود )FCBs(، واألنظمة املتكاملة لتحويل الكتلة احليوية إلى طاقة 

كهربائية باستخدام الدورة املركبة )BIG/GT(، وخاليا الوقود الثابتة، 
والتوربينات البالغة الصغر، ظلت هناك تكلفة إضافية كبيرة ـ وكانت هذه 

التكنولوجيا وتكاليف احلصول عليها في حد ذاتها حاجزاً أمام زيادة انتشارها. 

وأخيراً، وافق مجلس الصندوق في عام 2000 على برنامج للنقل املستدام 
ضم مزيجاً من الُنُهج، ركز أحدها على التكنولوجيات واملمارسات املتسمة 

بفعالية التكاليف والتي لم تتم االستفادة منها بعد بشكل كامل، في 
حني ركز آخر على التكنولوجيات التي لم يتم تطويرها بعد. 

وفي عام 2004، وفي ضوء االستفادة من سنوات عديدة في مجالي التنفيذ 
والرصد، اُعتبرت استراتيجية عمليات الصندوق التي تركز على إزالة احلواجز 
وعلى تكنولوجيات الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة استراتيجية 

ناجحة، ولكنها في حاجة إلى التقنني. وجرى حتديد خمسة حواجز أساسية 
محتملة تقتضي معاجلتها للمضي قدماً نحو نشر التكنولوجيات في 

البلدان النامية بصورة أكثر كفاءة ومدفوعة باعتبارات السوق، وهي: 

أ. أطر السياسات: يجب على احلكومات االضطالع بدور أساسي في وضع 
سياسات مالئمة العتماد عمليات نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً. 

1 سكرتارية صندوق البيئة العاملية، 1995، استراتيجية عمليات صندوق البيئة العاملية، الصفحة 31.
2 تُعتبر املشاريع القصيرة األجل فعالة للغاية من حيث التكلفة، حيث تقل تكلفة خفض االنبعاثات للوحدة عن 10 دوالرات لكل طن من الكربون الذي يتم جتنبها، أو جتنب نحو 2.7 دوالر/طن من معادل ثاني أكسيد 

 .CO
2
الكربون 

9



ب. التكنولوجيا: يجب أن تتسم بالقوة واجلاهزية التشغيلية. فكلما 
اتسمت أية تكنولوجيا بالنضج، كلما سهل نقلها. 

	. التوعية واإلعالم: يجب أن تكون األطراف الوطنية املعنية صاحبة 
املصلحة احلقيقية، وخاصة األطراف املشاركة في األسواق، على دراية 

بهذه التكنولوجيات، وأن تتوافر لديها معلومات عن تكاليفها 
واستخداماتها وأسواقها. 

د. مناذ	 العمل والتقدمي: يُحبذ استخدام نُُهج مستندة إلى األسواق؛ 
ويجب توافر منشآت أعمال ومؤسسات ميكنها تقدمي هذه التكنولوجيات 

إلى األسواق وتوفير ما يلزمها من خدمات. 

توافر التمويل: يجب توافر التمويل الالزم لنشر التكنولوجيات،ه.  رغم أن 
ذلك ليس كافياً في حد ذاته لضمان استيعاب عمليات نقل التكنولوجيات 

السليمة بيئياً. 

وفي إطار العملية الرابعة لتجديد موارد صندوق البيئة العاملية )GEF-4(، مت 
تنقيح االستراتيجية املعنية بتغّير املناخ اخلاصة بالتخفيف من حدة آثاره 
بغرض التركيز بصورة رئيسية على ستة برامج استراتيجية لتشجيع: )1( 
كفاءة استخدام الطاقة في املباني واألجهزة املنزلية؛ )2( كفاءة استخدام 

الطاقة في الصناعات؛ )3( الُنُهج املستندة إلى األسواق اخلاصة بالطاقة 
املتجددة؛ )4( اإلنتا	 املستدام للطاقة من الكتلة احليوية؛ )5( األنظمة 

االبتكارية املستدامة اخلاصة بالنقل في املناطق احلضرية؛ و)6( إدارة استخدام 
األراضي، وتغيير استخدام األراضي، واحلراجة كوسيلة حلماية مخزونات 

الكربون وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة.

من الناحية التاريخية، كانت استراتيجية الصندوق وتطوره يشيران إلى تركيز 
عمله في مجال تغّير املناخ دوماً على نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً. كما 
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ارتبطت نُُهج الصندوق بشكل وثيق مع إطار نقل التكنولوجيا اخلاص 
باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ.

وتشير جتارب الصندوق إلى عدد من االستنتاجات املتعلقة بنقل التكنولوجيا 
التي ميكن تطبيقها على العمليات في املستقبل، وهي: )1( نقل التكنولوجيا 

بصورة رئيسية من خالل األسواق: إذ يتعني بانتظام إزالة احلواجز املاثلة أمام 
كفاءة عمل هذه األسواق؛ )2( نقل التكنولوجيا ليس حدثاً أو نشاطاً منفرداً 
ولكنه جهد طويل األمد يتوجب خالله بناء شراكات وتعزيز أواصر التعاون ـ 

تقتضي في الغالب وقتاً للتطور والنضج ـ لنجاح تطوير التكنولوجيات 
ونقلها ونشرها؛ و)3( نقل التكنولوجيا يقتضي نهجاً شامالً، ودمج بناء 

القدرات على كافة املستويات ذات الصلة. 
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جتارب صندوق البيئة العاملية مع نقل 
التكنولوجيا:

التخفيف من حدة تغّير 
املناخ 



خصص صندوق البيئة العاملية، منذ إنشائه، نحو 2.5 مليار دوالر لصالح 
املشاريع املعنية بتغّير املناخ. واستقطبت هذه املوارد مبالغ إضافية تقدر 

بنحو 15 مليار دوالر من التمويل، وأدت إلى تفادي أكثر من مليار طن من 
انبعاثات غازات الدفيئة. وإجماالً، ساند الصندوق أكثر من 30 نوعاً من 

التكنولوجيات على مدى تاريخه. وتوضح األقسام التالية مجموعة متنوعة 
من هذه التكنولوجيات، وكذلك بعضاً من الدروس املستفادة. 

التخفيف من حدة تغّير املناخ: تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة

يلخص اجلدول )1( تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة وقطاعات 
التكنولوجيا التي يساندها الصندوق في بلدان عدة. وال يعني ذلك القول 

بنجاح نقل جميع هذه التكنولوجيات، بل يعني أن البلدان الواردة أسماؤها 
قد أعربت عن اهتمامها بتنمية األسواق بالنسبة لهذه التكنولوجيات. وفي 

بعض احلاالت، جنحت عملية نقل التكنولوجيا، وفي حاالت أخرى مازالت هناك 
حواجز أمام نضج األسواق. 

اإلنارة املتسمة بكفاءة استخدام الطاقة

منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، ساند صندوق البيئة العاملية نشر 
تكنولوجيات اإلنارة املتسمة بكفاءة استخدام الطاقة في أكثر من 24 بلداً. 
وشملت أنواع اإلجراءات التدخلية مبادرات لإلنارة اخلاصة بقطاعات محددة، 

وبرامج إدارة جانب الطلب على خدمات املرافق، وإعداد معايير كفاءة 
استخدام الطاقة وبطاقات كفاءة الطاقة لألجهزة الكهربائية املنزلية 

)labeling(، وقوانني ومعايير البناء. 

وتشمل إجنازات املشاريع التي مولها الصندوق ما يلي: )1( حتقيق حتّول كبير 
في سوق اإلنارة املتسمة بكفاءة استخدام الطاقة في قطاع اإلسكان؛ )2( 

زيادة محاكاة املشاريع وتوسيع نطاقها في البلدان املعنية نفسها وفي 
البلدان احمليطة بها؛ )3( حتقيق منافع كبيرة بالنسبة للمستهلكني من حيث 
وفورات التكلفة وحتسني نوعية املنتجات؛ و)4( تنمية وتطوير القدرات اخلاصة 

ببرامج إدارة جانب الطلب وكفاءة استخدام الطاقة داخل املؤسسات 
احلكومية. 

كما أطلق الصندوق مبادرة عاملية لإلنارة املتسمة بكفاءة استخدام الطاقة، 
حظيت مبوافقة مجلس الصندوق في عام 2007، بغرض تسريع اإلقالع 

التدريجي عن أساليب اإلنارة املفتقرة إلى الكفاءة من خالل برنامج األمم 
املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، في الوقت الذي يقوم فيه 

بتوسيع املساندة إلى عدد أكبر من البلدان والبرامج على الصعيد الوطني. 

األجهزة املنزلية املتسمة بكفاءة استخدام الطاقة

أنشأ صندوق البيئة العاملية حافظة لتشجيع استخدام األجهزة املنزلية 
والتكنولوجيات املتسمة بكفاءة استخدام الطاقة في البلدان النامية. وتركز 

اإلجراءات التدخلية التي يساندها الصندوق في العادة على إعداد املعايير 
والبطاقات املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، وتوعية املستهلكني، واختبار 
األجهزة املنزلية وإصدار شهادات اعتماد لها. وفي البلدان التي لديها قدرات 

تصنيعية كبيرة، يقوم الصندوق أيضاً مبساندة منشآت األعمال العاملة في 
وضع مناذ	 جديدة ألجهزة منزلية تتسم بكفاءة استخدام الطاقة، وفي 
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البلدان التي يساندها الصندوق تكنولوجيا كفاءة استخدام الطاقة

اإلنارة املتسمة بكفاءة استخدام الطاقة )مصابيح فلوريسنت صغيرة، وإنارة الشوارع 
على نحو يتسم بالكفاءة، واإلنارة باستخدام الدايودات الضوئية، إلخ.(

األرجنتني، وبنغالديش، والبرازيل، والصني، واجلمهورية التشيكية، ومصر، وغانا، وهنغاريا، وإندونيسيا، وجامايكا، وكينيا، والتفيا، وماليزيا، 
واملكسيك، واملغرب، وباكستان، وبيرو، والفلبني، وبولندا، وروسيا، وسلوفاكيا، وجنوب أفريقيا، وتايلند، وأوروغواي، وفييتنام 

األجهزة املنزلية التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة )املبردات، ومكيفات الهواء، 
والغساالت، واجملففات، وأفران الطبخ، واملواقد، إلخ.(

األرجنتني، وبنغالديش، والبرازيل، والصني، وكوبا، والهند، وإندونيسيا، وكينيا، ومنغوليا، وباكستان، وروسيا، وتايلند، وتونس، وفييتنام 

تصميم املباني التي تستخدم الطاقة بكفاءة
بيالروس، والبوسنة والهرسك، والبرازيل، وبلغاريا، والصني، وكوت ديفوار، واجلمهورية التشيكية، وقيرغيز، ولبنان، وموريشيوس، واملغرب، 

والسنغال، وتونس 

مواد البناء املتسمة بكفاءة استخدام الطاقة )النوافذ، واألبواب، والطوب املثقوب، 
وحزم القش، إلخ.(

بنغالديش، والبوسنة والهرسك، والصني، ومنغوليا، وباكستان، وبولندا 

التكنولوجيات الصناعية املتسمة بكفاءة استخدام الطاقة )الصلب، وصناعة 
الطوب، واألسمنت، والسيراميك، والنسيج، واملسابك، واملطاط، واألخشاب، وصناعة 
الفحم، ومعاجلة الشاي، وجتهيز األطعمة، ولباب الورق والورق، وإنتا	 الفحم النباتي، 

إلخ.(

 بنغالديش، وبيالروس، وبلغاريا، والصني، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، والسلفادور، وهندوراس، وهنغاريا، والهند، وإيران، وجمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة، وماليزيا، واملغرب، ونيكاراغوا، وبنما، والفلبني، وبولندا، وتونس، وفييتنام 

أنظمة تدفئة األحياء السكنية 
أرمينيا، وبيالروس، وبلغاريا، والصني، وكرواتيا، واجلمهورية التشيكية، وجورجيا، وهنغاريا، وكازاخستان، والتفيا، وليتوانيا، ومولدوفا، 

ومنغوليا، وسلوفينيا، واجلمهورية السلوفاكية، وأوكرانيا، وبولندا، وتركمانستان، ورومانيا، وروسيا، وأوزبكستان 

توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها )إعادة تأهيل(
البرازيل، والصني، وإكوادور، وغينيا، والهند، والفلبني، وسري النكا، وسوريا 

التوليد املشترك للطاقة الكهربائية )شامالً استرداد احلرارة ألغراض توليد الكهرباء من 
الصني، واجلمهورية التشيكية، وإثيوبيا، وكينيا، ومالوي، وسوازيلند، وتنزانيا، وأوغندا، والسودان، وروسيا العمليات الصناعية(

محركات تتسم بكفاءة استخدام الطاقة
 بنغالديش، والصني، والهند، وإندونيسيا، وبولندا، وتايلند، وباكستان، وفييتنام 

مراجل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة
الصني، وبولندا، وروسيا 

مبردات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وخالية من املركبات الكلوروفلوروكربونية 
البرازيل، وكولومبيا، والهند، وتايلند

اجلدول 1. تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة والبلدان التي يساندها صندوق البيئة العاملية في هذا الصدد
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احلصول على املعلومات واملعارف التقنية من البلدان األكثر تقدماً. 

ففي تونس، على سبيل املثال، يتيح 10 من بني 12 شركة محلية لصناعة 
األجهزة املنزلية مناذ	 أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وفي الصني، تبنى 

مشروع الصندوق الذي يهدف إلى تشجيع املبردات املتسمة بكفاءة استخدام 
الطاقة نهجاً ذا شقني ـ دفع التكنولوجيا وجاذبية السوق. ويتحقق دفع 

التكنولوجيا )technology push( من خالل تقدمي املساعدة الفنية إلى 
شركات تصنيع املبردات واملكابس الضاغطة، وترقية التكنولوجيات، وبرامج 

تدريب املصممني، في حني تتحقق جاذبية السوق )market pull( من خالل 
تعميم معايير كفاءة استخدام الطاقة. واستطاعت شركات تصنيع املبردات 
املشاركة أن حتسن متوسط كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 23 في املائة بني 

عامي 1999-2003. وساعدت استجابة السوق على زيادة الطاقة اإلنتاجية ـ 
حيث ارتفع حجم املبيعات من املبردات األكثر كفاءة في استخدام الطاقة من 

360 ألفاً إلى 4.8 مليون وحدة.

التكنولوجيات الصناعية املتسمة بكفاءة استخدام الطاقة 

مول صندوق البيئة العاملية أكثر من 30 مشروعاً في القطاع الصناعي 
لتشجيع االرتقاء بالتكنولوجيات، وتبني تكنولوجيات كفاءة استخدام 

الطاقة ونشرها. ويركز بعض هذه املشاريع على تطوير آليات السوق مثل 
شركات تقدمي خدمات حتقيق كفاءة استخدام الطاقة )ESCOs(، وإنشاء 

أدوات متويل ُمخّصصة، وتقدمي مساعدات فنية بغرض حفز االستثمارات في 
التكنولوجيات اجلديدة. وحتدد مشاريع أخرى واحداً أو أكثر من القطاعات 

الفرعية ومن تكنولوجيات محددة بغرض تشجيعها. ويشمل نطاق 
الصناعات املشمولة: صناعات مواد البناء )الطوب، واألسمنت، والزجا	(، 

والصلب وإنتا	 الفحم النباتي، واملسابك، والورق، والسيراميك، واألنسجة، 
واألطعمة واملشروبات، والشاي، واملطاط، واألخشاب. كما يشجع عدد من 

املشاريع املعدات املتسمة بكفاءة استخدام الطاقة، مثل املراجل، واحملركات، 

واملضخات، باإلضافة إلى التوليد املشترك للطاقة في القطاع الصناعي. 

وفي بعض املشاريع، شجع الصندوق نقل التكنولوجيا فيما بني بلدان اجلنوب، 
كما هو احلال بالنسبة لنقل تكنولوجيا صناعة الطوب املتسمة بكفاءة 

استخدام الطاقة من الصني إلى بنغالديش. وكان قد جرى تطوير هذه 
التكنولوجيا، واعتمادها، ونشرها في الصني، ويجري حالياً نقلها إلى 

بنغالديش. 

أنظمة تدفئة األحياء السكنية 

ميول صندوق البيئة العاملية مشاريع تستهدف تشجيع أنظمة تدفئة األحياء 
السكنية املتسمة بكفاءة استخدام الطاقة في أكثر من 20 بلداً، يقع 

معظمها في منطقة أوروبا الشرقية واالحتاد السوفيتي السابق، باإلضافة 
إلى الصني ومنغوليا. ويشمل معظم هذه املشاريع بيان التكنولوجيات 

واملمارسات التي حتسن الكفاءة الفنية والتشغيلية ألنظمة التدفئة 
وإمدادات املياه الساخنة؛ ووضع سياسات ولوائح تنظيمية مواتية؛ وتسهيل 
إمكانية احلصول على التمويل واالستثمار. كما أدى بعض هذه املشاريع في 

منطقة أوروبا الشرقية إلى التحول من استخدام الوقود املستخر	 من 
الفحم إلى استخدام الكتلة احليوية. 

 مراجل أعلى كفاءة في استخدام الطاقة

تلقى مشروع املراجل الصناعية املتسمة بكفاءة استخدام الطاقة في 
الصني منحة بقيمة 32.8 مليون دوالر من صندوق البيئة العاملية بغرض )1( 

حتديث مناذ	 املراجل احلالية عن طريق إدخال أنظمة احتراق متقدمة ومعدات 
مساعدة من البلدان املتقدمة؛ )2( تبني مناذ	 جديدة ملراجل ذات كفاءة أعلى 

في استخدام الطاقة عن طريق إدخال أساليب تصنيعية وتصاميم حديثة 
للمراجل؛ و)3( تقدمي املساعدة الفنية والتدريب إلى منتجي املراجل 
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ومستهلكيها. وجنح هذا املشروع، الذي مت إجنازه في عام 2004، في مساندة 
عملية نقل التكنولوجيا الدولية اخلاصة بتكنولوجيات املراجل التي عادت 

بالنفع على تسع شركات لتصنيع املراجل وتسع من شركات تصنيع املعدات 
املساعدة للمراجل. وحصلت شركات التصنيع الصينية، بفضل املساندة 

املقدمة من الصندوق، على تكنولوجيات متقدمة أكثر كفاءة في مجال 
تصنيع املراجل، وقامت ببناء مناذ	 أولية، وبدأت اإلنتا	 على نطاق جتاري. ومن 

خالل املساعدة الفنية، أدى هذا املشروع أيضاً إلى تنقيح ووضع معايير وطنية 
وقطاعية، في الوقت الذي دعم فيه القدرات الفنية لقطاع تصنيع املراجل 

الصينية. 

مبردات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وخالية من املركبات 
الكلوروفلوروكربونية 

استهدفت املساندة التي يقدمها الصندوق، في الكثير من البلدان ـ منها 
تايلند، والبرازيل، والهند، تسريع عجلة استبدال املبردات القدمية العاملة 

باملركبات الكلوروفلوروكربونية بنماذ	 حديثة أكثر كفاءة في استخدام 
الطاقة وخالية من املركبات الكلوروفلوروكربونية. وأدت هذه املشاريع أيضاً 

إلى إيجاد التناغم والتآزر فيما بني صندوق البيئة العاملية والصندوق املتعدد 
األطراف املنشأ مبوجب بروتوكول مونتريال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة 

األوزون، وتعبئة مواردهما. 

وفي تايلند، جنح مشروع للصندوق في بيان اجلدوى الفنية، واالستمرارية 
املالية، واملزايا الناشئة عن استبدال املبردات. وجتاوز العائد املالي املتحقق من 

وفورات الطاقة، واحلد من املواد املستنفدة لألوزون وغازات الدفيئة كل 
التوقعات، ومتت محاكاة املشروع، ومن ثم جرى حتويل طبيعة السوق بسرعة 

بعد إجناز املشروع. 

التخفيف من حدة تغّير املناخ: تكنولوجيات الطاقة املتجددة

خالل فترة السنوات 2007-1991، وافق الصندوق على منح يزيد مجموع 
قيمتها على 800 مليون دوالر لصالح 150 مشروعاً تقريباً شجعت نقل 

تكنولوجيات الطاقة املتجددة في البلدان النامية وتلك السائرة على طريق 
التحول إلى اقتصاد السوق )اجلدول 2(.

الطاقة الكهروضوئية خارج نطاق الشبكة 

منذ إنشائه، ساعد صندوق البيئة العاملية على نشر تكنولوجيات الطاقة 
املتجددة بني صفوف من يفتقرون إلى الكهرباء ـ وبني من يؤدي استخدامهم 

للكيروسني ألغراض اإلنارة، واألخشاب ألغراض الطهي إلى إنتا	 انبعاثات 
غازات الدفيئة. وملا كان هؤالء األشخاص يعيشون في الغالب في مناطق 

نائية، فمن املتعذر ـ في ضوء اعتبارات التكلفة وفعاليتها ـ أن تقوم 
حكومات بلدانهم مبد شبكات الكهرباء إليهم. واستجابة لهذه احلاجة، قام 

الصندوق بتمويل عدد من املشاريع التي أتاحت إمكانية احلصول على 
الكهرباء من خالل استخدام أنظمة الطاقة الشمسية املنزلية. 

وخر	 الصندوق بعدة دروس مستفادة من هذه املشاريع، نذكر منها على 
سبيل املثال ال احلصر: أهمية اجلودة الفنية ألنظمة الطاقة الشمسية 
املنزلية؛ وضرورة رفع مستوى الوعي بهذه التكنولوجيا؛ وأهمية صيانة 

األنظمة والبنية األساسية لهذا النشاط؛ واحلاجة إلى توافر متويل مستدام 
في أدوات مناسبة. ورغم أن خيارات استخدام الطاقة الكهروضوئية وأنظمة 
الطاقة الشمسية املنزلية هي األقل تكلفة بالنسبة إلمدادات الكهرباء في 

املناطق النائية، فإنها ليست بالضرورة ميسورة التكلفة ملن يحتا	 إليها. 
وفي هذه احلالة، يلزم إتاحة التمويل حسب مقدرة العمالء ورغبتهم في 

الدفع مقابل اخلدمات التي يحصلون عليها. 

استهدف مشروع “حتويل سوق الطاقة الكهروضوئية في املناطق الريفية في 
تنزانيا” إدما	 الدروس املستفادة من مشاريع الطاقة الكهروضوئية السابقة 
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في املناطق الريفية. وتشير التقارير إلى أن هذا املشروع قد ساهم في إلغاء 
الضرائب وضريبة القيمة املضافة املستحقة على كافة مكونات الطاقة 

الكهروضوئية. ويجري حالياً تطبيق املعايير وقواعد املمارسات التي متت 
املوافقة عليها. وجرى إنشاء هيئة للطاقة الريفية وإعداد خطة رئيسية 
للطاقة الريفية. عالوة على ذلك، مت إجراء سلسلة من احللقات الدراسية 

بغرض رفع مستوى الوعي بالطاقة الكهروضوئية فيما بني متخذي القرارات 
األساسيني في احلكومة على مستوى املناطق. واألهم من ذلك أن القطاع 

اخلاص اتسم باالستجابة لهذا املشروع، واعتمدت هيئة التعليم والتدريب 
املهني في تنزانيا منهجاً دراسياً عن الطاقة الكهروضوئية. وحصل فنيون 

على التدريب في مجال أخذ مقاسات األنظمة، وتركيبها، وإصالحها، 
وصيانتها، ويعمل 60 في املائة منها في الوقت احلالي. ويجري أيضاً إعداد 

مناذ	 مالية من أجل متويل سالسل التوريد واملستهلكني، حتى ميكن زيادة عدد 
املستهلكني والشركات التي تطلب التمويل من أجل استثماراتها في مجال 

الطاقة الكهروضوئية.
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اجلدول 2. تكنولوجيات الطاقة املتجددة والبلدان التي يساندها صندوق البيئة العاملية في هذا الصدد

البلدان التي يساندها الصندوقتكنولوجيا الطاقة املتجددة 

الطاقة الكهروضوئية خار	 نطاق الشبكة
 بنغالديش، وبوليفيا، وبوتسوانا، وبوركينا فاصو، والصني، وكوستاريكا، وإثيوبيا، وإريتريا، وغانا، والهند، وكينيا، وليسوتو، واملغرب، ومالوي، وناميبيا، ونيبال، وبيرو، 

وجنوب أفريقيا، وسري النكا، والسودان، وسوازيلند، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، وزمبابوي

الطاقة الكهروضوئية املتصلة بالشبكة 
)OP7 الهند، واملكسيك، والفلبني )تُعتبر أيضاً ضمن برنامج العمليات السابع

تسخني املياه بالطاقة الشمسية
ألبانيا، واجلزائر، وشيلي، والهند، ولبنان ، واملكسيك، واملغرب، وجنوب أفريقيا، وتونس

توربينات الرياح 
أذربيجان، وبنغالديش، والبرازيل، والصني، وكوستاريكا، وكوبا، والسلفادور، وإريتريا، وإثيوبيا، وغانا، وغواتيماال، وهندوراس، وإيران، واألردن، وكازاخستان، وكينيا، وكوريا 

الدميقراطية الشعبية، ومدغشقر، وموريتانيا، واملكسيك، ونيبال، ونيكاراغوا، وباكستان، واالحتاد الروسي، وجنوب أفريقيا، وسري النكا، وتونس، وأوروغواي 

الطاقة احلرارية األرضية 
 أرمينيا، وبلغاريا، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وهنغاريا، وكينيا، وليتوانيا، والفلبني، وبولندا، ورومانيا، واالحتاد الروسي، وطاجيكستان، وتركيا، وأوكرانيا، 

وتنزانيا، وأوغندا

جتميع غاز امليثان من اخمللفات )مزيج من اخمللفات البلدية و/أو 
 الصني، واجلمهورية التشيكية، واألردن، والتفيا، واملكسيك، وأوروغواي )بعضها مؤهل أيضاً في إطار تدابير االستجابة على املدى القصير املتسمة بفعالية التكلفة البيولوجية السائلة(

STRM؛ انظر أدناه(

أنظمة توليد طاقة كهرومائية صغيرة
بنن، وبوتان، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكنغو، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، وغابون، وهايتي، وهنغاريا، وإندونيسيا، ومقدونيا، ومالي، 

واجلبل األسود، ونيكاراغوا، ورواندا، وتوغو

التوليد املشترك للكهرباء من الكتلة احليوية
هنغاريا، وماليزيا، وتايلند

مراجل تعمل باستخدام الكتلة احليوية )إنتا	 احلرارة(
 بيالروس، والصني، ومصر، والهند، وكينيا، والتفيا، وبولندا، واجلمهورية السلوفاكية، وسلوفينيا، وسري النكا

حتويل الكتلة احليوية إلى غاز ألغراض توليد الكهرباء 
شيلي، والهند، وأوروغواي
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سخانات املياه التي تعمل بالطاقة الشمسية

رغم أن تكنولوجيا سخانات املياه التي تعمل بالطاقة الشمسية تُعتبر 
أحياناً بسيطة، فإن هذا التصور ميكن أن يكون مضلالً. فلجودة التركيبات، 

وألواح جتميع الطاقة الشمسية، والتركيب تأثير بالغ على سالمة التشغيل 
وجودته. وعلى ذلك، فإن استخدام مواد رخيصة، وسوء عملية التركيب 

ورداءتها يسفر في أحوال كثيرة عن تعطل الوحدات، ومن ثم التخلي عن 
التجهيزات. وتوضح جتارب الصندوق أن لتوافر فنيني على درجة من املعرفة 

وااللتزام بأعلى املعايير أهمية حاسمة في جناح نشر هذه التكنولوجيا 
وتعميمها. 

وفي املغرب، على سبيل املثال، كانت سخانات املياه التي تعمل بالطاقة 
الشمسية في البداية ذات جودة منخفضة. ونتيجة لذلك، بطل استعمالها، 

وحل الضعف بأسواقها. ومن خالل أحد مشاريع الصندوق، مت: إصالح 
التجهيزات األقدم املتعطلة؛ واعتماد معايير جديدة أعلى للجودة النوعية؛ 
وتدريب الفنيني وجهاز العاملني لضمان أن تكون التجهيزات في املستقبل 

ذات نوعية مرضية. باإلضافة إلى ذلك، لتشجيع إنتا	 وبيع وحدات ذات نوعية 
أعلى، مت تقدمي دعم مالي ألوائل الساعني إلى تركيب سخانات املياه التي 

تستوفي املعايير اجلديدة. وأدت هذه املبادرة إلى تنشيط األسواق التي تشهد 
حالياً منواً سريعاً، جنباً إلى جنب مع هذه الصناعة ككل. 

الطاقة الكهروضوئية املتصلة بالشبكة

 CEPALCO استهدفت محطة توليد الطاقة الكهروضوئية التابعة لشركة
لتوزيع الكهرباء التي يساندها الصندوق في الفلبني بيان فعالية الطاقة 

الكهروضوئية في معاجلة التحديات التي تواجه قدرات أنظمة التوزيع. وجرى 
بناء محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية بطاقة واحد ميغاواط ودمجها في 
شبكة التوزيع التابعة لشركة CEPALCO بطاقة 80 ميغاواط، وهي شركة 

تابعة للقطاع اخلاص تعمل في جزيرة مينداناو بالفلبني. ويعمل نظام توليد 
الطاقة الكهروضوئية هذا بالتزامن مع محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية 

بطاقة 7 ميغاواط مزودة بوحدة ديناميكية ملراقبة األحمال، مما ميّكن املورد 
املشترك للطاقة الكهروضوئية والكهرومائية من تخفيض الطلب بفعالية 

على مستوى التوزيع وعلى مستوى النظام، مما يتيح قدرات توليدية ميكن 
التعويل عليها. وساعدت محطة توليد الطاقة الكهروضوئية على تأجيل 
احلاجة إلى إقامة جتهيزات إضافية حملطات فرعية في شبكة التوزيع لنحو 
ثالث سنوات، مما قلص حاجة شركة CEPALCO إلى شراء طاقة كهربائية 
إضافية من إحدى محطات التوليد احلرارية، وأدى إلى خفض انبعاثاتها من 

غازات الدفيئة. واألهّم من ذلك أن هذه احملطة أتاحت أول بيان عملي كامل عن 
املزايا البيئية وكذلك االقتصادية لالستخدام املتزامن للطاقة الكهرومائية 

والطاقة الكهروضوئية، كما مثلت أول استخدام مهم للطاقة 
الكهروضوئية املتصلة بالشبكة في أحد البلدان النامية. 

ويشكل هذا املشروع تقدماً كبيراً إزاء حل مشكلة تخزين الطاقة التي 
يواجهها الكثير من تكنولوجيات الطاقة املتجددة. فإذا ما أتاح االستخدام 

املتزامن إمكانية استخدام مرافق توليد الطاقة الكهرومائية احلالية ألغراض 
التخزين، ميكن حينئذ النظر في اجلمع بني الكثير من أنواع الطاقة املتجددة، 

شاملة الطاقة الكهروضوئية والطاقة الريحية، بوصفها “مصدراً هجيناً 
مستقراً” ـ وهو مصدر متجدد متاماً للطاقة الكهربائية. 

الطاقة الريحية 

يساند صندوق البيئة العاملية مجموعة متنوعة من مشاريع الطاقة الريحية 
في مختلف أنحاء العالم. وتظهر جتارب الصندوق أن توافر املوارد باإلضافة إلى 

املعرفة بهذه التكنولوجيا هما اعتباران على درجة كبيرة من األهمية. إال أن 
أكبر العوائق أمام جناح منو سوق الطاقة الريحية يكمن في اللوائح 

التنظيمية املتعلقة بإمكانية ربط مولدي الطاقة املتجددة بالشبكة، 
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والتكاليف اإلضافية التي يتحملها موزعو الطاقة الكهربائية من األنظمة 
العاملة بالتوربينات. 

وتظهر التجارب العاملية وجود عدة نهج ناجحة ملعاجلة هذه املشكلة، مبا في 
ذلك وضع معيار حلافظة الطاقة املتجددة وضمان فرض تعريفة على إمدادات 

الطاقة املتجددة. وساعد الصندوق البلدان على فهم هذه اللوائح التنظيمية 
واعتمادها. ففي املكسيك، على سبيل املثال، أتاحت الهيئات التابعة 

للصندوق: )1( املساندة للمساعدة في حتسني قياسات سرعة الرياح؛ )2( 
التدريب وبناء القدرات؛ و)3( التغييرات التنظيمية واإلجرائية التي تتيح إقامة 

صندوق “للطاقة الصديقة للبيئة” بغرض املساعدة في دفع التكاليف 
اإلضافية لتوليد الطاقة املتجددة. 

وأحد أبرز مشاريع الصندوق وأكثرها جناحاً في دعم السوق احلديثة العهد 
للطاقة الريحية في البلدان النامية هو “برنامج تصعيد الطاقة املتجددة في 
الصني )CRESP(”. وقد تبني هذا البرنامج نهجاً برامجياً لتأمني إدخال تغيير 
هيكلي طويل األمد، وأتاح مساندة لوضع قانون الطاقة املتجددة في الصني 

لعام 2007، الذي اشتمل على بند هام بشأن حافظة ملشاريع الطاقة 
املتجددة. 

وتشمل املنافع العاملية الرئيسية لهذا املشروع: )1( إزالة احلواجز املتعددة 
التي تقف حجر عثرة أمام إدخال مشاريع للطاقة املتجددة تتسم بفعالية 

التكاليف، وخاصة الطاقة الريحية، في الصني؛ )2( تخفيض التكلفة 
وحتسني األداء في تكنولوجيات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام املصادر 
املائية والريحية ومصادر الكتلة احليوية على نطاق محدود؛ و)3( زيادة حصة 
الطاقة املتجددة في األسواق، األمر الذي يعني الحقاً خفض انبعاثات غازات 
الدفيئة الناشئة عن توليد الكهرباء. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 

2010، فإن هذا التوسع سيحقق زيادة في إنتا	 الكهرباء سنوياً من مصادر 
الطاقة املتجددة بواقع 38 تيراواط ساعة من الكهرباء )Twh(، أو ما يعادل 7.9 
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جيجاواط )GW( من الطاقة املركبة. وتُقدر وفورات الكربون نتيجة لهذا 
املشروع بحوالي 187 مليون طن متري )MtC(. وتضم الصني اآلن سادس أكبر 

سوق للطاقة الريحية في العالم، بطاقة تقديرية مركبة مقدارها 2.6 
جيجاواط، أي ما يزيد بواقع الضعف عن مستواها في عام 2006. 

الطاقة احلرارية األرضية 

يساند صندوق البيئة العاملية عدداً من املشاريع بغرض مساعدة البلدان على 
استغالل إمكانات الطاقة احلرارية األرضية لديها. وتبني هذه التجربة أنه ـ 

باإلضافة إلى احلواجز التي تقف حجر عثرة أمام ربط مولدي الطاقة املتجددة 
بالشبكة، ثمة حاجز آخر بالغ الصعوبة بوجه خاص يكمن في تكلفة تأكيد 

وجود موارد طاقة حرارية أرضية قابلة لالستغالل وأماكن وجودها. وجرت 
العادة أن يتم تأكيد قابلية استغالل كل موقع عن طريق احلفر ـ بتكلفة 

تصل إلى عدة ماليني من الدوالرات األمريكية. وللتغلب على هذا احلاجز، أنشأ 
الصندوق العديد من آليات التمويل الطارئة لرد تكاليف احلفر واآلبار غير 

املنتجة. 

ولعل أحد أحدث الُنُهج املستخدمة في جتاوز هذا احلاجز يتمثل في مشروع 
التصوير اجليوفيزيائي املشترك من أجل تقييم مستودعات احلرارة اجلوفية في 

كينيا. ففي هذا املشروع، جرى استخدام أساليب التصوير اجليوفيزيائي 
املتقدمة لتحديد أماكن الطاقة احلرارية األرضية التي ميكن استغاللها جتارياً 

في كل من كينيا وشرق أفريقيا. وتساعد أساليب االستشعار االهتزازي 
اجملهري، واالستشعار مبوجات الطاقة الكهرمغنطيسية التي يطلقها البرق، 
واجملال املغناطيسي لألرض في حتديد األبخرة احملصورة في الصدوع والشقوق 

اجلوفية. 

وتشير النتائج التي حتققت حتى اآلن إلى أن اآلبار املستهدفة التي تستخدم 
هذا النهج تنتج ـ عند اقترانها بأسلوب احلفر االجتاهي ـ ما بني 4 إلى 6 

ميغاواط لكل بئر مقابل 2 ميغاواط لكل بئر في السابق. وقد حتسن أيضاً 
معدل جناح اختبار اآلبار، وكذلك احلال بالنسبة لعملية استهداف اآلبار إلعادة 
حقنها بالسوائل املستخدمة في توليد الطاقة احلرارية األرضية ـ مما يساعد 
على حتقيق استدامة مردود آبار الطاقة احلرارية األرضية مع مرور الوقت. ومن 

شأن ذلك حتقيق وفورات كبيرة بالنسبة خلطط تطوير الطاقة املولدة من 
موارد الطاقة احلرارية األرضية إلى 512 ميغاواط في كينيا. وساعد هذا 
املشروع على إقامة قدرات مستدامة من الطراز العاملي باستخدام هذه 

األساليب املتقدمة في مرفق KenGen’s Olkaria؛ وميكن اآلن لشركة 
KenGen إتاحة هذه اخلدمات إلى بلدان أخرى في املنطقة. 

حتويل النفايات إلى طاقة

ساند عدد من املشاريع استغالل غاز امليثان املنبعث من النفايات البلدية، 
وذلك من اخمللفات الصلبة في املدافن الصحية أو من النفايات البيولوجية 

السائلة. وقد تأهل الكثير من هذه املشاريع للحصول على مساندة من 
صندوق البيئة العاملية، بوصفها مشاريع للطاقة املتجددة وكذلك بوصفها 

تدابير لالستجابة على املدى القصير بسبب فعاليتها من حيث التكلفة. 
ولعب الصندوق دوراً في املساعدة على زيادة استيعاب هذه التكنولوجيات؛ 

واآلن، لم تعد ثمة حاجة إلى املساندة التي يقدمها في هذا الصدد نظراً ألن 
هذه املشاريع باتت مؤهلة وذات ربحية عالية عند تطبيقها في إطار آلية 

الطاقة النظيفة. 

تناول مشروع توليد غاز امليثان من املواد البيولوجية في الهند، الذي مت 
اقتراحه في أوائل تسعينيات القرن العشرين، القدرات احمللية في الهند 

لتكييف تكنولوجيا الغاز احليوي ومحاكاتها فيما يتعلق بالنفايات 
الصناعية. ومتثل أحد التحديات املوجودة مسبقاً في أن النفايات البيولوجية 

الناشئة عن عمليات جتهيز املنتجات الزراعية والصناعات ذات الصلة أدت إلى 
ترسيب كميات كبيرة من غاز امليثان وامللوثات األخرى في اجملاري املائية القريبة. 
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ويهدف هذا املشروع بشكل عام إلى إنتا	 غاز امليثان في بيئة متحكم بها، 
وجتميعه، واستخدامه في إنتا	 الطاقة. 

وساند مشروع الصندوق بناء القدرات في خمسة معامل وطنية للبحث 
والتطوير ومؤسسات أخرى كانت مشاركة في هذا املشروع كشبكة 

مشتركة. باإلضافة إلى ذلك، شارك الصندوق في متويل أكثر من 12 وحدة 
جتريبية في مجموعة متنوعة من الصناعات، شاملة: صناعة جتهيز املنتجات 

الزراعية، ولباب الورق والورق، واملدابغ، واملذابح، ومضارب األرز، واملعامل 
التجارية ملنتجات األلبان. 

اتسمت أنشطة بناء القدرات بالنجاح واالستدامة، وأوضحت الوحدات 
التجريبية بصورة جلية الصناعات التي ميكنها بلوغ أعلى مستويات في 
تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. كما أظهر هذا املشروع بوضوح ضرورة 
االستمرار بعد مرحلة التطوير األولي أو التكييف احمللي ألية تكنولوجيا. 
فعندما يتم حتديد تكنولوجيات مناسبة واختبارها، من األهمية البالغة 

االستمرار في مرحلة االنتشار. ويؤدي إدما	 اعتبارات التكنولوجيا بانتظام في 
السياسات الوطنية، واقتران ذلك ببناء صناعة وطنية، إلى توفير املعدات 

والتجهيزات واخلدمات الالزمة لتحقيق استدامة اإلنتا	 واالنتشار. 

األنظمة الصغيرة والبالغة الصغر لتوليد الطاقة الكهرومائية 

تكنولوجيا توليد الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير هي تكنولوجيا 
متقدمة وناضجة، إال أنها ال حتظى بقدر كاف من االنتشار. وقد ساند صندوق 
البيئة العاملية هذه التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم في مرحلة مبكرة، 
وحدد العديد من احلواجز التي حتول دون اعتمادها، مبا في ذلك نقص املعلومات 
عنها وعن املوارد املتاحة؛ وعدم مالءمة األطر املؤسسية؛ والعوائق التنظيمية 

واإلجرائية؛ واالفتقار إلى التمويل أو عدم كفايته. 

وأحد املشاريع الواعدة في هذا الصدد البرنامج املتكامل لتطوير وتنفيذ 
تكنولوجيا الطاقة الكهرومائية البالغة الصغر في إندونيسيا، الذي يهدف 
إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الناجتة من توليد الكهرباء القائم على 

استخدام أنواع الوقود األحفوري. وسيتطلب ذلك تسريع تطوير موارد الطاقة 
الكهرومائية البالغة الصغر، وحتقيق االستخدام األمثل لها عن طريق 

تخفيض أو إلغاء احلواجز احلالية. 

ومن املتوقع أن يحقق هذا املشروع أربع نتائج رئيسية، وهي: تعزيز اهتمام 
القطاع اخلاص ومشاركته في بناء القدرات في أوساط شركات تكنولوجيا 

الطاقة الكهرومائية البالغة الصغر؛ وبناء القدرات في التجمعات السكانية 
احمللية الصغيرة بغرض زيادة استخدام أنظمة الطاقة الكهرومائية البالغة 

الصغر؛ وحتسني املعرفة احمللية بهذه التكنولوجيا وتطبيقاتها ومدى توافرها؛ 
وزيادة تنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهرومائية البالغة الصغر ألغراض 

توليد الكهرباء ولألغراض اإلنتاجية. 

ويستهدف هذا املشروع تخفيض تراكم انبعاثات غازات الدفيئة بواقع 304 
CO؛ وإقامة 40 مشروعاً لوحدات توليد 

2
كيلو أطنان من ثاني أكسيد الكربون 

الطاقة الكهرومائية البالغة الصغر في اجملتمعات احمللية ألغراض 
االستخدامات اإلنتاجية سنوياً؛ وإنتا	 ما مجموعه 130 جيجاواط ساعة 

)GWh( خالل 3 سنوات، وبيع 100 جيجاواط ساعة منها. 

التوليد املشترك للطاقة باستخدام الكتلة احليوية

ميكن الستخدام مخلفات الكتلة احليوية الناشئة عن اإلنتا	 الزراعي 
واحلراجي أن ينتج كميات كبيرة من الطاقة ألغراض التدفئة وتوليد الكهرباء. 

وميكن للكتلة احليوية، التي تتألف في العادة من بقايا احملاصيل أو مخلفات 
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ورش ومصانع قطع األخشاب أن تتيح الفرص إلنتا	 طاقة معادلة للكربون، 
CO( الذي يتم إطالقه من خالل عملية 

2
وذلك أن ثاني أكسيد الكربون )

االحتراق قد مت إنتاجه في إطار دائرة مقفلة. وإذا ما جرى استخدام هذا املصدر 
للطاقة هذا بدالً من أنواع الوقود األحفوري، فإن املنافع املتأتية ستكون أكبر 

بكثير. 

ومن بني احلواجز الشائعة أمام االستفادة من مخلفات الكتلة احليوية عدم 
إقرار اإلطار التنظيمي مبولدي الطاقة املتجددة الصغيرة احلجم أو عدم 
تقبلهم كما ينبغي، ونقص التمويل والتكنولوجيا واملعلومات. وساند 

الصندوق عدداً من املشاريع التي ساهمت في أنشطة التوليد املشترك 
للحرارة والكهرباء باستخدام بقايا الكتلة احليوية. 

ومن بني األمثلة في هذا الصدد مشروع إزالة احلواجز التي تعترض سبيل 
توليد الطاقة الكهربائية والتوليد املشترك باستخدام الكتلة احليوية في 

تايلند، الذي يساعد حالياً شركاء جتاريني محليني على تخفيض 4 ماليني طن 
من غازات الدفيئة )معادل الكربون( عن طريق تسريع وتيرة تطوير 

تكنولوجيات التوليد املشترك وتوليد الكهرباء باستخدام الكتلة احليوية 
حتى حتل محل توليد الطاقة باستخدام الوقود األحفوري. 

ويهدف هذا املشروع إلى: )1( بناء القدرات إلتاحة املعلومات واخلدمات إلى 
املستثمرين احملتملني في مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الكتلة احليوية؛ 
)2( حتسني اإلطار التنظيمي واإلجرائي لتقدمي حوافز مالية إلى مشاريع توليد 

الطاقة الكهربائية والتوليد املشترك باستخدام الكتلة احليوية؛ )3( زيادة 
إمكانية حصول هذه املشاريع على التمويل على أسس جتارية؛ و)4( تسهيل 

تنفيذ إنشاء محطتني جتريبيتني لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام 
الكتلة احليوية بصورة مبدئية عن طريق مساندة حصولها على ضمانات 
جتارية. ويولد هذا املشروع 65520 ميغاواط ساعة من الكهرباء سنوياً من 

الطاقة املتجددة. 

توليد احلرارة من الكتلة احليوية

تتشابه القضايا املتعلقة باستخدام اخمللفات الزراعية واحلراجية في توليد 
احلرارة بتلك املتعلقة بالتوليد املشترك للطاقة باستخدام الكتلة احليوية. 

ففي كلتا احلالتني، يلزم إدخال تغييرات على اللوائح التنظيمية احلاكمة 
لشبكات التدفئة، كما ميكن لهذه املشاريع حتسني الكفاءة الكلية 

الستخدام املوارد وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة.

ويضطلع مشروع “االستخدام االقتصادي واملتسم بفعالية التكاليف خمللفات 
األخشاب في أنظمة التدفئة البلدية في التفيا” مبعاجلة العديد من هذه 

القضايا. ويهدف هذا املشروع إلى: )1( تشجيع استخدام نفايات األخشاب عن 
طريق إزالة احلواجز أو احلد منها بغرض إحالل نفايات األخشاب املنتجة محلياً 

بطريقة مستدامة محل زيت الوقود الثقيل )املازوت( املستورد في أنظمة 
التدفئة البلدية؛ )2( تشجيع تطوير وتطبيق نظام تدفئة بلدي تتم إدارته على 

أسس اقتصادية وجتارية يقوم بوظائف التوليد والنقل والتوزيع في بلدية 
لودذا؛ و)3( املساعدة في إزالة احلواجز الفنية والتشريعية واملؤسسية 

والتنظيمية واالقتصادية واملتعلقة باملعلومات واملالية أو احلد منها فيما 
يتعلق مبحاكاة أحد املشاريع التجريبية في هذه البلدية. 

ومنذ بدء هذا املشروع، يجري سنوياً تفادي إنتا	 11200 طن من انبعاثات ثاني 
CO( في بلدية لودزا، ويشكل ذلك حوالي 80 في املائة من 

2
أكسيد الكربون )

حجم االنبعاثات الناجتة عن استخدام زيت التدفئة في السابق. وشجع هذا 
املشروع والبرنامج املالي الذي جرى إعداده عبر هذا املشروع أكثر من 12 بلدية 

أخرى على االستفادة من النفايات احلراجية في شبكات تدفئة األحياء 
السكنية لديها، مما يسفر عن تفادي إنتا	 أكثر 100 ألف طن من ثاني 

CO( سنوياً. وبلغت املوارد التمويلية التي قدمها الصندوق 
2
أكسيد الكربون )

0.75 مليون دوالر أمريكي، باإلضافة إلى 2.73 مليون دوالر من التمويل 
املشترك. 
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حتويل الكتلة احليوية إلى غاز )التغوير( لتوليد الكهرباء

عملية حتويل الكتلة احليوية إلى غاز هي أسلوب معروف منذ سنوات عديدة. 
ومن الناحية التاريخية، واجهت هذه التكنولوجيا حتدياً هندسياً يتمثل في 

ضرورة تنظيف الغازات بهدف احليلولة دون تكون عوائق في هذا النظام. 
وأصبحت األجهزة اجلديدة للتحويل إلى غاز في الوقت الراهن أكثر فعالية في 

حل هذه املشكلة. ويتيح ذلك الوضع، خاصة في املناطق الريفية حيث تكثر 
بقايا الكتلة احليوية، فرصة جديدة واعدة لتوليد الكهرباء. 

وهناك مؤشرات على جناح مشروع “الكتلة احليوية من أجل الريف الهندي”، 
الذي يهدف إلى وضع وتنفيذ حزمة من تكنولوجيات الطاقة احليوية ـ 

اخملفضة النبعاثات غازات الدفيئة ـ التي ستتيح نهجاً مستداماً يقوم على 
املشاركة ويلبي احتياجات القرى من الطاقة. ويجري حالياً تنفيذ هذا املشروع 

بصفة رئيسية في 24 قرية في مقاطعة متكور التابعة لوالية كارناتاكا. 

وتشمل أهداف هذا املشروع: )1( بيان اجلدوى الفنية لتكنولوجيات الطاقة 
احليوية وسالمتها املالية ـ شاملة حتويل الكتلة احليوية إلى غاز ألغراض توليد 

الكهرباء ـ على نطاق واسع؛ )2( بناء القدرات وإنشاء آليات لتنفيذ املشاريع، 
وإدارتها ورصدها؛ )3( وضع استراتيجيات مالية ومؤسسية واستراتيجيات 
لألسواق بغرض التغلب على احلواجز التي تعترض سبيل احملاكاة الواسعة 

النطاق لتدابير الطاقة احليوية للتطبيقات غير املركزية؛ و)4( تعميم 
تكنولوجيا الطاقة احليوية واملعلومات ذات الصلة على نطاق واسع. 

وقد حفز هذا املشروع املزارعني على التوسع في زراعة الغابات في شكل 
مزارع ألغراض الطاقة )2965 هكتاراً(، وإعادة حتريج الغابات )2100 هكتار(، 

وزراعة األشجار )حوالي 2471 هكتاراً(. ويجري حالياً استخدام األخشاب 
لتوليد الكهرباء في أجهزة التغوير املصنعة محلياً. وتُباع الطاقة الكهربائية 

املولدة إلى شركة إقليمية لتوزيع الكهرباء لتزويد السكان احملليني بالطاقة 
الكهربائية. كما أسفر هذا املشروع عن قيام 171 أسرة بإحالل الغاز احليوي 

محل خشب الوقود ـ مما أدى إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. بواقع 256 
طناً سنوياً على مدى السنوات الثالث األخيرة. 

التخفيف من حدة تغّير املناخ: تكنولوجيات الطاقة اجلديدة التي تصدر عنها 
انبعاثات منخفضة من غازات الدفيئة

يهدف صندوق البيئة العاملية في هذا اجملال إلى إتاحة املساندة للتجارب 
املبكرة للتكنولوجيات في بلدان العالم النامية )اجلدول 3(. ومن شأن زيادة 

اخلبرة في هذه التكنولوجيات أن يسرع تخفيض تكاليف التجهيزات الالحقة. 
والتكنولوجيا األهم واألبرز ـ من حيث تلقي املساندة ـ كانت ومازالت 

 .)CSP( تكنولوجيا تركيز الطاقة الشمسية

تركيز الطاقة الشمسية

قام صندوق البيئة العاملية، بالتعاون مع كل من الهند واملكسيك واملغرب 
ومصر، بإنشاء حافظة تضم أربع محطات جتريبية لتركيز الطاقة الشمسية. 

وقامت هذه املشاريع ببناء حقول شمسية )منوذجياً بطاقة 30 ميغاواط( 
كجزء من محطات هجينة تعمل بالتوربينات الغازية. ومن شأن جناح 

التهجني بني احملطات التي تعمل بالتوربينات الغازية والطاقة الشمسية أن 
مُيّكن هذه املشاريع من إتاحة الطاقة الكهربائية بقدر أكبر من املرونة، مما يزيد 

من جاذبيتها االقتصادية. 
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إال أن هذه املشاريع تتقدم ببطء شديد، مما يشير إلى عدم استيعاب هذه 
التكنولوجيا بحماس كما كان متوقعاً أصالً. وفي اآلونة األخيرة فقط، جرى 

تخطيط وإنشاء محطات جديدة في بلدان متقدمة، ولعل أبرزها في إسبانيا، 
حيث جرت إتاحة حوافز سخية من خالل فرض تعريفة عالية على إمدادات 

الطاقة املتجددة بالنسبة للطاقة الشمسية. واآلن، فإن هذه املشاريع متضي 
إلى األمام في كل من مصر، واملكسيك، واملغرب مدفوعة باألنشطة اجلارية 

في البلدان املتقدمة. 

ومن بني الدروس املستفادة من هذه التجارب أن من الصعوبة مبكان قيام 
البلدان النامية بتبني تكنولوجيات من البلدان املتقدمة غير مستغلة بعد 
على أسس جتارية. ومن شأن عدم حتقيق القدرة على االستمرار في األسواق 
في البلدان املتقدمة أن يلحق الضرر مبصداقية هذه التكنولوجيا في أماكن 

أخرى. أما في حالة محطات تركيز الطاقة الشمسية، فقد ارتفعت تكاليف 
اإلنشاء أثناء تقدم سير العمل في هذه املشاريع. وحتملت البلدان املضيفة 

أعباء كل من التكاليف اإلضافية ومخاطر احتمال أال تستطيع هذه املشاريع 
توليد الطاقة الكهربائية املُقدرة على أساس ثابت. والواقع أن التكاليف 

اإلضافية جتاوزت في هاتني احلالتني التمويل الذي قدمه الصندوق. واضطر 
هذان البلدان إلى تقدمي دعم نقدي كبير حتى تتمكن هذه احملطات من املضي 

قدماً إلى األمام. 

وفي املستقبل، ينبغي أن ينظر هذا النوع من املشاريع في إمكانية بناء 
شراكات متعددة البلدان لتبادل املعلومات واخلبرات. 

تكنولوجيات الطاقة التي تصدر عنها 
بلدان يساندها الصندوقانبعاثات منخفضة من غازات الدفيئة

تكنولوجيا متكاملة لتحويل الكتلة احليوية إلى طاقة 
بنظام الدورة املركبة

البرازيل

ماليزياأنظمة متكاملة إلنتا	 الطاقة الكهروضوئية ـ املباني

 تركيز إنتا	 الطاقة الشمسية
مصر، واملغرب، واملكسيك

أنظمة توليد الطاقة الكهربائية ذات إشعال خارجي 
باستخدام الدورة املركبة

البرازيل

التوليد املشترك للطاقة باستخدام التوربينات البالغة 
الصغر

إندونيسيا

املكسيك والفلبنيأنظمة إنتا	 الطاقة الكهروضوئية املتصلة بالشبكة

أنظمة إنتا	 الطاقة الكهربائية باستخدام نظام خاليا 
الوقود الثابتة

جنوب أفريقيا

اجلدول 3. تكنولوجيات توليد الطاقة التي تصدر عنها انبعاثات 

منخفضة من غازات الدفيئة والبلدان التي يساندها صندوق 
البيئة العاملية في هذا الصدد
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البلدان التي يساندها الصندوقتكنولوجيا النقل

ممرات مخصصة للدراجات، ووسائل النقل غير 
اآللية 

بوتسوانا، وشيلي، ونيكاراغوا، وبيرو، والفلبني، 
وبولندا، وفييتنام

شبكات النقل السريع باألتوبيسات
األرجنتني، والبرازيل، وغانا، والسنغال، وجنوب 

أفريقيا، وتنزانيا 

ممرات مخصصة لألتوبيسات
األرجنتني، والبرازيل، وشيلي، والصني، وغانا، 

والهند، وإندونيسيا، وإيران، واملكسيك، وبيرو، 
وجنوب أفريقيا 

الهندمركبات كهربائية ذات ثالث عجالت

مصرأتوبيسات هجينة

البرازيل والصنيأتوبيسات تعمل بنظام خاليا الوقود الهيدروجيني 

إدارة الطلب على حركة املرور
األرجنتني، والبرازيل، والصني، واملكسيك

اجلدول 4. تكنولوجيات قطاع النقل والبلدان التي يساندها صندوق 

البيئة العاملية في هذا الصدد
التخفيف من حدة تغّير املناخ: تكنولوجيات قطاع النقل

في عام 2000، وافق مجلس الصندوق على برنامج الصندوق املعني بالنقل 
املستدام. ويدمج هذا البرنامج املساندة املقدمة إلى التكنولوجيات اجلديدة 

مع اجلهود الرامية إلى إزالة احلواجز التي تعترض سبيل التكنولوجيات 
الراسخة التي لم حتظ بقدر كاف من االنتشار. ويضم اجلدول )4( أنواع 

التكنولوجيات والبلدان التي ساند الصندوق أنشطة فيها. 

أتوبيسات تعمل بنظام خاليا الوقود

عندما متت املوافقة على برنامج العمليات املعني بالنقل املستدام في عام 
2000، جرى إدرا	 األتوبيسات التي تعمل بنظام خاليا الوقود كأحد العناصر 
املؤهلة في إطار هذا البرنامج. ومت بناء حافظة من مشاريع األتوبيسات التي 

تعمل بنظام خاليا الوقود في كل من البرازيل، والصني، ومصر، والهند، 
واملكسيك، ووافق مجلس الصندوق على جميع املشاريع اخلمسة، بيد أن 

ثالثة منها لم تلق سوى اهتمام محدود من جانب الصناعة حيث كانت هناك 
استجابة محدودة أو شبه منعدمة في مرحلة “إبداء االهتمام” في عملية 

التوريد. وفي نهاية املطاف، مت إلغاء املشاريع املقامة في مصر والهند 
واملكسيك. 

ومن بني املشروعني اللذين دخال مرحلة التنفيذ، كانت الصني أول من حصل 
على هذه األتوبيسات؛ ودخل هذان املشروعان حيز التشغيل منذ عام 2004. 
وحصلت البرازيل عليها أيضاً، ويبدو أنها تعمل بصورة طيبة. إال أنه من غير 

الواضح ما إذا كان أي من هذين املشروعني سيؤدي إلى صناعة مستدامة 
لألتوبيسات التي تعمل بنظام خاليا الوقود دون إحراز تقدم سريع في هذا 
النوع من التكنولوجيا وحتقيق تخفيضات في تكاليف إنتا	 الهيدروجني. 

التخفيف من حدة تغّير املناخ: النافذة القصيرة األمد

جرى إنشاء النافذة القصيرة األمد في مجال التخفيف من حدة تغير املناخ 
بغرض مساندة الفرص التي “يتعذر رفضها” )اجلدول 5(. واعتبرت املشاريع 

مؤهلة لالستفادة إذا أسفرت عن تفادي انبعاثات بقيمة 10 دوالرات أمريكية 
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 .)CO
2
لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )

غاز امليثان املنبعث من طبقات الفحم احلجري ومناجم الفحم

تنتج رواسب الفحم كميات كبيرة من غاز امليثان الذي يُطلق في الهواء عند 
CH( هو أحد غازات 

4
استخرا	 الفحم من املناجم. وبالنظر إلى أن غاز امليثان )

الدفيئة وتزيد قدرته على إحداث االحترار العاملي بأكثر من 20 مثالً مقارنة 
CO(، فإن الستخدامه كوقود بدالً من إطالقه في 

2
بثاني أكسيد الكربون )

CH( إلى غاز ثاني أكسيد 
4
الهواء العديد من املزايا: )1( حتويل غاز امليثان )

CH( في الغالف 
4
CO( األقل ضرراً؛ )2( تخفيض وجود غاز امليثان )

2
الكربون )

اجلوي؛ و)3( تخفيض االعتماد على األنواع األخرى من الوقود األحفوري. 

وقد ساند صندوق البيئة العاملية املشاريع اخلاصة بغاز امليثان املنبعث من 
طبقات الفحم احلجري ومناجم الفحم في كل من الصني، وروسيا، والهند. 

ففي الصني، أدى هذا املشروع إلى إنشاء هيئة وطنية معنية بالتعدين عن 
الفحم احلجري، شجعت على االستفادة من غاز امليثان، وتقوم حالياً 

باستثمارات في مشاريع مشتركة في العديد من املناطق الغنية برواسب 
كبيرة من الفحم. وتتشابه هذه العملية مع تلك اخلاصة باالستفادة من 

الغاز الطبيعي واالنتفاع به، وهي تبشر باخلير بالنسبة لتحسني احتياطيات 
الغاز في الصني. 

تكنولوجيا االستجابة قصيرة 
البلدان التي يساندها الصندوقاألمد

غاز امليثان املنبعث من طبقات الفحم احلجري 
الصني، والهند، وروسيا ومناجم الفحم

بولنداحتويل الفحم إلى غاز 

استغالل الغاز املنبعث من املدافن الصحية 
الصني، والهند، واألردن، والتفيا، وأوروغواي )أيضاً 
)OP6 مشمولة أعاله في جدول برنامج العمليات

اليمنإحالل الغاز الطبيعي املسال 

الصني وفنزويالإصالح التسريب في شبكة نظام الغاز الطبيعي

اجلدول 5. التكنولوجيات كتدابير لالستجابة على املدى القصير 

)STRM( والبلدان التي يساندها صندوق البيئة العاملية في هذا 
الصدد
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جتارب صندوق البيئة العاملية مع نقل التكنولوجيا:

التكيف



29

منذ وضع األولوية االستراتيجية بشأن التكيف مع تغير املناخ )SPA( في 
الصندوق االستئماني لصندوق البيئة العاملية، وإنشاء الصندوق اخلاص بأقل 

البلدان منواً )LDCF(، والصندوق اخلاص لتغّير املناخ )SCCF(، بلغ إجمالي 
األموال التي يديرها صندوق البيئة العاملية لصالح أنشطة التكيف مع تغير 
املناخ حوالي 130 مليون دوالر. وكان نقل التكنولوجيا أحد املكونات الرئيسية 

في معظم مشاريع التكيف التي مت متويلها في إطار األولوية االستراتيجية 
بشأن التكيف، والصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً، والصندوق اخلاص لتغّير 

املناخ، والتي يقوم صندوق البيئة العاملية بتشغيلها جميعاً في إطار 
توجيهات مؤمتر األطراف. 

وبالنظر إلى احلداثة النسبية حلافظة مشاريع التكيف مع تغير املناخ، فإن 
اخلبرة بعمليات نقل التكنولوجيا الناجحة في إطارها مازالت محدودة مقارنة 
بحافظة مشاريع الصندوق اخلاصة بالتخفيف من حدة تغّير املناخ. وإذ تسلم 
مشاريع التكيف مع تغير املناخ بوجود اختالفات أساسية بني التكنولوجيات 
املالئمة للتكيف وتلك املالئمة ألغراض التخفيف من حدة تغير املناخ، فإنها 

ستتطلب إيالء مزيد من االهتمام بنشر التكنولوجيات. ومع تطور حافظة 
مشاريع التكيف مع تغير املناخ ونضجها، سيكون من املهم بالنسبة 

لصندوق البيئة العاملية القيام بتقييم جتاربه ودروسه املستفادة استناداً إلى 
عمله السابق، باإلضافة إلى عمل اآلخرين. 

قدم صندوق البيئة العاملية األموال التي يديرها في مجال عمليات نقل 
تكنولوجيا التكيف مع تغير املناخ إلى مشاريع التكنولوجيات “املادية” و “غير 

املادية” على حد سواء. وتشمل التكنولوجيات غير املادية على سبيل املثال: 
تقدمي املساعدة الفنية إلى األنشطة التجريبية اإليضاحية؛ واستعادة أوضاع 

األراضي الرطبة و/أو مناطق املنغروف إلى حالتها الطبيعية؛ وإصالح 
الشواطئ؛ واملساندة املؤسسية ألغراض نقل املعارف إلى متخذي القرارات 

بشأن كيفية مراعاة الشواغل املتعلقة بالتكيف مع تغير املناخ في تخطيط 
التنمية القطاعية. أما التكنولوجيات املادية فتشمل على سبيل املثال: 

شبكات الري املبتكرة؛ واحملاصيل املقاومة للجفاف؛ واالستثمارات املراعية 
لألحوال املناخية في مرافق البنية األساسية؛ والنقل املادي لإللكترونيات 

الرفيعة التقنية فيما يتعلق بتسجيل البيانات واإلنذار. 

وتسعى مشاريع التكيف مع تغير املناخ أيضاً إلى بناء قدرات إضافية بغرض 
زيادة املشاركة وااللتزام على الصعيد احمللي، مما يؤدي في نهاية املطاف إلى 

زيادة قدرة أية إجراءات تدخلية على االستمرار. ويتمحور الكثير من األنشطة 
التجريبية املتعلقة بالتكيف مع تغير املناخ أيضاً حول حتسني إدارة املعارف 

والتكنولوجيات احلالية احمللية أو التقليدية، أو حول حتسني إمكانية احلصول 
على املعلومات ذات الصلة بالتكيف مع تغير املناخ التي تؤدي إلى زيادة كفاءة 
اإلدارة احلالية. ويشكل بناء القدرات وزيادة الوعي العام مكونني في الكثير من 

مشاريع التكيف مع تغير املناخ التي يديرها صندوق البيئة العاملية. 

وفي ضوء أوجه االختالف بني التخفيف من حدة تغير املناخ من جهة والتكيف 
معها من جهة أخرى، وكذلك بالنظر إلى اختالف االستخدامات املعنية 

للتكنولوجيات املادية وغير املادية، مت تنظيم األقسام التالية حسب أنشطة 
املشاريع. ويوضح اجلدول )6( مجموعة متنوعة واسعة النطاق من أنشطة نقل 

تكنولوجيا التكيف مع تغير املناخ، شاملة األنشطة اخلاصة بكل من: إدارة النظم 
اإليكولوجية؛ والزراعة؛ وإدارة املوارد املائية؛ وإدارة مخاطر الكوارث؛ وإدارة املناطق 

الساحلية؛ والرعاية الصحية. 

نقل املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا

ساند صندوق البيئة العاملية، من خالل مصادره الثالثة للتمويل املعني 
بالتكيف مع تغير املناخ، العديد من أنشطة التكيف ذات الصلة بنقل 
املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا. ففي كولومبيا، تتيح مناذ	 مناخية 

وإحصائية متقدمة إجراء تقييم مستمر لآلثار الناشئة عن تغير املناخ في 
العالم على انتقال حمى الدنغ واملالريا. وستساعد هذه النماذ	 في توجيه 



التدابير الوقائية املالئمة. وفي الرأس األخضر، وهو بلد يُتوقع أن يتعرض ألزمة 
مائية نتيجة للتغير الشديد في املناخ، سيتم تنفيذ مشروع جتريبي إيضاحي 
لألساليب املرنة املراعية للظروف املناخية فيما يتعلق بتجميع املياه وتخزينها 

واحلفاظ عليها وتوزيعها. ويشمل هذا املشروع عدة تكنولوجيات مبتكرة، 
كمصدات الرياح، واحلواجز اجلوفية التي حتول دون تسرب امللوثات إلى املياه 

اجلوفية، وأساليب جديدة ملعاجلة املياه. 

ومن شأن أنشطة جتريبية كهذه أن تساعد على خلق الوعي والتجارب الالزمة 
للنجاح في توسيع نطاق األنشطة على الصعيد الوطني. 

البنية األساسية ونقل التكنولوجيا املادية

تشمل مجموعة أخرى من األنشطة االستثمارات املباشرة )مثالً، في البنية 
األساسية املادية احلديثة( التي تستهدف ـ على وجه التحديد ـ معاجلة 

مواطن الضعف املتعلقة بتغير املناخ. وفي غرب أفريقيا، ساند الصندوق نشر 
تكنولوجيا الطاقة البديلة في اجملتمعات احمللية التي اعتادت جمع حطب 

الوقود من غابات املنغروف الساحلية احلساسة. ومن شأن تزويد هذه 
اجملتمعات مبصادر بديلة للطاقة أن يحد بشدة من الضغوط البشرية على 

غابات املنغروف ـ التي تشكل حاجزاً طبيعياً ضد اآلثار الناجمة عن تغير 
املناخ واملتمثلة في ارتفاع منسوب مياه البحار وعرام العواصف. 

وفي بوتان، يقوم صندوق البيئة العاملية )من خالل صندوق أقل البلدان منواً( 
بتمويل تدابير تهدف إلى تخفيض مخاطر حدوث الفيضانات في البحيرات 

اجلليدية الضخمة )GLOFs( نتيجة النحسار األنهار اجلليدية. ويؤدي هذا 
اإلجراء التدخلي مباشرة إلى تخفيض مخاطر حدوث الفيضانات في 

البحيرات اجلليدية الضخمة من خالل تركيب مضخات لتخفيض مستويات 
املياه في البحيرات بشكل اصطناعي دون احلدود اخلطرة، وعن طريق تركيب 

نظام رصد وإنذار آلي يقوم على استخدام تكنولوجيات جديدة. 

بناء القدرات، والتنسيق، والسياسات العامة

ميكن جتميع الكثير من أنشطة نقل التكنولوجيا حتت هذا البند. وهذه 
األنشطة ال تشمل النقل املوجه ملعلومات محددة أو استثمارات مادية، 

ولكنها تشمل إنتا	 معارف عامة، وتبادل اخلبرات، وبناء القدرات ـ التي تتيح 
أساساً ضرورياً جلعلها جزءاً ال يتجزأ من السياسات، وتنفيذ املشاريع، 

والتوسيع املمكن لألنشطة التجريبية. ففي إريتريا، على سبيل املثال، سيتم 
استخدام املوارد التي يديرها الصندوق لتدريب موظفي اإلرشاد الزراعي على 

أساليب إدارة املراعي على نحو يتسم باملرونة إزاء املناخ. وسيتيح جناح تنفيذ 
هذه األنشطة لهذا البلد مجموعة مرنة ومستدامة من املعارف، وكذلك 

األفراد الذين بوسعهم إسداء املشورة إلى اجملتمعات احمللية بشأن اإلدارة 
املستدامة للثروة احليوانية واملراعي في ظل تغّير األمناط املناخية لعقود 

قادمة. 
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الصحةإدارة أخطار الكوارثإدارة املناطق الساحليةإدارة املياهالزراعةالنظم اإليكولوجية

نقل املعلومات املتعلقة 
بالتكنولوجيا

تكنولوجيات إدارة اآلفات 
املطبقة في اإلدارة 

املستدامة للغابات ملكافحة 
مشاكل اآلفات احلادة 

الناجمة عن قلة هطول 
األمطار )أرمينيا(

حتسني التنبؤات املوسمية 
وإمكانية حصول املزارعني 

على املعلومات املناخية 
املوسمية من خالل خدمات 

اإلرشاد الزراعي )النيجر(

جتربة أساليب مبتكرة صغيرة 
عن جتميع املياه، وتخزينها، 

وحفظها، وتوزيعها على نحو 
يتسم باملرونة إزاء املناخ )الرأس 

األخضر( 

زراعة أشجار املنغروف التي توفر 
احلماية واحلفاظ عليها )سري 

النكا(

حتسني نظام اإلنذار املبكر اخلاص 
باجلفاف والتنسيق بني بنوك احملاصيل 

الغذائية واألعالف )بوركينا فاصو(

مناذ	 مناخية وإحصائية مت 
وضعها بغرض رصد التأثيرات 

املناخية على انتشار املالريا 
وحمى الدنغ وتتبعهما. 

)كولومبيا(

البنية األساسية 
والتكنولوجيات املادية

نشر تكنولوجيا الطاقة 
البديلة للحد من الضغوط 

البشرية على النظم 
اإليكولوجية ألشجار 

املنغروف الهامة 
املستخدمة سابقاً في جمع 

حطب الوقود )غرب أفريقيا(

تشجيع استخدام كل من 
سالالت احملاصيل احمُلّسنة 

التي تتحّمل اجلفاف 
والتكنولوجيات ذات الصلة 

ونشرها؛ واملعارف اخلاصة 
بتحسني أساليب زراعة 

األراضي اجلافة )مثل البذر 
على اجلاف، واحلد األدنى من 

احلرث، إلخ.( )الصني(

حتديث مرافق الري لتشجيع 
كفاءة استخدام املوارد املائية 

املتاحة )مالوي(

تركيب حواجز بحرية/مصدات 
في األماكن الساحلية احليوية 

املعرضة للخطر )جزر احمليط 
الهادئ(

احلد من مخاطر حدوث الفيضانات 
في البحيرات اجلليدية من خالل 

اخلفض االصطناعي ملستويات مياه 
البحيرات واألنظمة اآللية للرصد 

واإلنذار )بوتان( 

بناء القدرات، والتنسيق، 
والسياسات العامة 

حتديث إدارة املناطق ومصائد 
األسماك البحرية على 
أساس حتليل تفصيلي 

للتغيرات التي تطرأ على 
ملوحة املناطق الساحلية 

نتيجة لتغير املناخ 
)أوروغواي( 

تدريب خبراء التكيف في 
مجال خدمات اإلرشاد 

الزراعي )إريتريا( 

وضع أطر لإلدارة املتكاملة 
للمياه وتنفيذها بالنسبة 

لترشيد ترتيب أولويات املوارد 
احملدودة )إكوادور(

إدخال حتسينات في القدرات 
البشرية والفنية )مثل 

تكنولوجيا نظم املعلومات 
اجلغرافية( لرصد تآكل املناطق 
الساحلية ومكافحتها )غرب 

أفريقيا(

زيادة تغطية نظام اإلنذار املبكر 
احلالي، وحتسني تدفقات معلومات 

اإلنذار املبكر إلى اجملتمعات الساحلية 
املعرضة للمخاطر )بنغالديش( 

زيادة القدرات والفهم فيما 
بني املهنيني العاملني في 

القطاع الصحي من خالل 
التنفيذ التجريبي لبرامج 
الرعاية الصحية العامة 

املستجيبة التي تستهدف 
على وجه التحديد األمراض 

الناشئة عن تغير املناخ 
)ساموا( 

اجلدول 6. عناصر نقل تكنولوجيا التكيف مع تغير املناخ في األنظمة اإليكولوجية، والزراعة، وإدارة املياه، وإدارة املناطق الساحلية، وإدارة 

مخاطر الكوارث، والصحة البشرية

31



اخلالصة



اكتسب صندوق البيئة العاملية، على مدى تاريخه املمتد لسبعة عشر عاماً، 
خبرات واسعة في مجال نقل تكنولوجيات التخفيف من حدة تغير املناخ 
والتكيف معها. وخالل هذه املدة، مت تخصيص ما مجموعه 2.5 مليار دوالر 
ملساندة مشاريع ذات صلة بتغير املناخ في أكثر من 100 بلٍد. وتناولت هذه 
املشاريع احملفزة أكثر من 30 نوعاً من التكنولوجيات، واستقطبت 15 مليار 

دوالر من التمويل املشترك. 

يلعب نقل التكنولوجيا السليمة بيئياً دوراً حاسم األهمية في االستجابة 
العاملية للتصدي للتحديات املتعلقة بتغير املناخ. وستساعد الدروس 

املستفادة في صندوق البيئة العاملية على حتسني كفاءة وفعالية اجلهود 
املستقبلية لنقل التكنولوجيا السليمة بيئياً إلى البلدان النامية. 
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تكنولوجيا متكاملة لتحويل الكتلة احليوية إلى طاقة بنظام الدورة املركبة   BIG/GT

آلية التنمية النظيفة  CDM

مصابيح الفلورسنت الصغيرة  CFL

صندوق االستثمار في األنشطة املناخية  CIF

مؤمتر أطراف   COP

تركيز الطاقة الشمسية  CSP

إدارة جانب الطلب  DSM

فريق اخلبراء املعني بنقل التكنولوجيا  EGTT

التكنولوجيات السليمة بيئياً  EST

أتوبيسات تعمل بنظام خاليا الوقود  FCB

صندوق البيئة العاملية  GEF

الغازات املسببة لالحتباس احلراري  GHG

GIS  نظام املعلومات اجلغرافية

جيجاواط ساعة   GWh

احتمال التسبب في االحترار العاملي  GWP

IDB  بنك التنمية للدول األمريكية

IGCC  تكنولوجيا متكاملة لتحويل الفحم إلى غاز – الدورة املؤتلفة

الهيئة احلكومية الدولية املعنّية بتغّير املناخ  IPCC

ً LDCF  صندوق أقل البلدان منوا

غاز البروبني السائل  LPG

بروتوكول مونتريال  MP

ميجاواط ساعة   MWh

منظمة غير حكومية  NGO

مادة مستنفدة لألوزون  ODS

PV  طاقة كهروضوئية

SBI  الهيئة الفرعية للتنفيذ )لالتفاقية اإلطارية(

SBSTA  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

الصندوق اخلاص لتغّير املناخ  SCCF

نظام الطاقة الشمسية املنزلية  SHS

مساندة مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة  SMEs

أولوية استراتيجية بشأن التكيف مع تغير املناخ  SPA

تدابير االستجابة قصيرة األمد  STRM

تيراواط ساعة   TWh

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  UNDP

برنامج األمم املتحدة للبيئة  UNEP

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغّير املناخ  UNFCCC

VAT  ضريبة القيمة املضافة

التذييل األول. اختصارات وأسماء مختصرة
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البنك األفريقي للتنمية

البنك اآلسيوي للتنمية

البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

بنك التنمية للبلدان األمريكية

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

برنامج األمم املتحدة للبيئة 

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

البنك الدولي

التذييل الثاني.الهيئات التي تتولى إدارة صندوق 

البيئة العاملية وتنفيذ مشاريعه والهيئات 
املنفذة
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يجوز نسخ أو إعادة إنتا	 أو إعادة نشر نص هذه املطبوعة بشكل كلي أو جزئي في 
أية صورة ألغراض تعليمية وغير هادفة للربح دون احلصول على إذن خاص، شريطة 

اإلشارة إلى املصدر. وترحب سكرتارية صندوق البيئة العاملية بتلقي نسخة من 
املطبوعة التي استخدمت هذا الكتاب كمصدر لها. وميكنكم إرسال نسخ إلى 

سكرتارية الصندوق إلى العنوان املوضح أعاله.

وال يجوز استخدام هذه املطبوعة ألغراض إعادة البيع أو أية أغراض جتارية أخرى دون 
احلصول على إذن مكتوب مسبق من سكرتارية الصندوق. وتظل جميع الصور الواردة 

في هذا الكتيب ملكية حصرية ملصادرها، وال يجوز استخدامها ألية أغراض دون 
احلصول على إذن مكتوب من هذا املصدر. 
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