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يعزز برنامج
 األمم املتحدة للبيئة

 املامرسات الصديقة للبيئة عامليا
 وضمن أنشطتها. هذا املنشور متاح بنسخة 

الكرتونية. وتهدف سياسة التوزيع لدينا يف برنامج 
األمم املتحدة للبيئة إىل خفض انبعاثات ثاين 

أكسيد الكربون 

حقوق النرش والطباعة محفوظة لربنامج األمم املتحدة للبيئة ، 2014

ميكــن إعــادة نــرش هــذه الوثيقــة كليــا أو جزئيــا وبــأي شــكل مــن األشــكال ألغــراض تعليميــة أو 

غــر هادفــة للربــح دون الحصــول عــى إذن خــاص مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنــرش، رشيطــة 

أن يتــم االعــرتاف باملرجعيــة. ويرجــو برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة أن ترســل إليــه نســخة مــن 

الوثيقــة الجديــدة يف حــال اعتامدهــا كمرجــع .

ال ميكــن اســتخدام هــذه الوثيقــة إلعــادة بيعهــا أو ألي غــرض تجــاري آخــر أيــا كان، دون الحصــول 

عــى إذن خطــي مســبق مــن برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة.

 إخالء املسؤولية

ــر عــن أي رأي  ــي التعب ــة ال تعن ــواد يف هــذه الوثيق ــة عــرض امل التســميات املســتخدمة وطريق

مهــام كان مــن جانــب برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة بشــأن الوضــع القانــوين ألي بلــد أو إقليــم 

أو مدينــة أو منطقــة أو لســلطات أي منهــا، أو بشــأن تعيــن حدودهــا أو تخومهــا، وعــاوة عــى 

ذلــك، ال تعــرب وجهــات النظــر الــواردة يف الوثيقــة بالــرورة عــن قــرار أو سياســة معلنــة لربنامــج 

األمــم املتحــدة للبيئــة، كــام أن ذكــر األســامء التجاريــة أو العمليــات التجاريــة اليعتــرب إقــرار بهــا.

تعترب املعلومات الواردة يف هذا املنشور مبثابة دليل إرشادي يهدف للمنفعة العامة، وميكن أن 

يكون عرضًة للتغير بدون معرفتنا.

وبرغم التأكيد عى حصولنا عى تلك املعلومات من مصادر موثوق من صحتها، إال أن برنامج 

األمم املتحدة للبيئة ال يعد مسؤوالً عن أي خطأ أو حذف، أو أي نتائج ناجمة عن استخدام تلك 

املعلومات.

إنَّ الدقة أو حسن التوقيت أو النتائج والتي تم الحصول عليها من استخدام هذه املعلومات، ال 

تخضع ألي ضامنات من أي نوع سواء كانت رصيحة أو ضمنية، مبا يف ذلك عى سبيل املثال ال 

الحرص الضامنات املتعلقة باألداء، والرتويج لغرض معن.
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اختصارات وتعريفات

هي الجهود التي تتعدى ما هو مخطط له فعليًا. وتعد الجهود اإلضافية عى املرشوع رضورة الزمة يف إطار آلية التنمية النظيفة لضامن اإلضافات

أن أرصدة الكربون ال متنح ملقادير خفض االنبعاثات التي ميكن أن تحدث، بغض النظر عام إذا كان املرشوع قد تم تنفيذه أم ال.

التطور املتوقع دون الرشوع يف أي إجراء إضايف لخفض االنبعاثات. ويشار أيًضا إىل خط األساس ب”بسيناريو العمل املعتاد”، أي مقدار خط األساس

االنبعاثات الحالية وتلك املتوقعة.

تحديث التقارير كل 

عامني

التقارير التي ترفعها الدولة النامية كل عامن يف باغاتها الوطنية، ووفًقا للقرار 1\م.أ من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ 

)البلدان األطراف األقل منًوا والجزر الصغرة(

االستشارات والتحليالت 

الدولية

وهي عملية التحليل التي يقوم بها الخرباء الدوليون للمعلومات املقدمة يف تقارير التحديث التي تعرض كل عامن للتأكد من استكامل 

املعلومات واتساقها ودقتها، كام تشتمل أيًضا عى املشاورات بن البلدان األطراف فيام يتعلق بالتحليل وتقارير التحديث يف إطار هيئة 

فرعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ من أجل تقييم جهود الدول ملجابهة تغر املناخ بصورة جامعية.

ذو التكاليف التصاعدية بديل  باختيار  ترتبط  إضافية  تكاليف  وهي  املعتاد،  األساس  تطورات خط  اتباع  عند  تحملها  يتم  التي  تلك  تفوق  تكاليف  هي 

انبعاثات كربونية أقل.

املراقبة هي عملية قياس كفاءة املنتج ومتابعته، والتحقق هي عملية يتم من خالها تأكيد إعان املوردين عن أداء املنتج. أما التنفيذ املراقبة والتحقق والتنفيذ

فهو أداة قانونية يقوم بها مديرو الربنامج أو أيًا من األطراف املسؤولة ضد موردي املنتجات الغر مطابقة للمواصفات.

القياس ورفع التقارير 

والتحقق

تسليم  إىل  التقارير  رفع  ويشر  الوطني.  املستوى  عى  املامئة  التخفيف  إجراءات  تأثرات  عن  املعلومات  تجميع  القياس  يتضمن 

املعلومات التي تم قياسها بأسلوب محدد و شفاف. ويستلزم التحقق تقييم املعلومات التي تم تسليمها بشكل مستقل وذلك للتحقق 

التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر  العلمية والتقنية  الفرعية للمشورة  الهيئة  من استيفاءها واتساقها ومصداقيتها. وتقوم 

املناخ بوضع خطوط إرشادية متطورة لقياس إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا، واملتخذة من جانب واحد ورفع التقارير عنها والتحقق 

لها،  باملؤيدين  دوليًا، تسرتشد  تدعم  والتي  منها  والتحقق  عنها  التقارير  ورفع  املامئة وطنيًا  التخفيف  إجراءات  قياس  منها. وعملية 

وتتبع الخطوط اإلرشادية لاستشارات والتحليات الدولية التي تم تبنيها يف مؤمتر األطراف السابع عرش التفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

لتغر املناخ.

إجراءات التخفيف املالمئة 

عىل املستوى الوطني

ويعني  الدفيئة.  الغازات  انبعاثات  لخفض  التزاماتها  من  كجزء  الدول  تتخذها  التي  واإلجراءات  السياسات  من  مجموعة  إىل  تشر 

املصطلح بأنه قد تتخذ دوالً مختلفة إجراءات مختلفة ومامئة وطنيًا عى أساس اإلنصاف ووفًقاً ملسؤوليات مشرتكة، ولكنها متباينة يف 

نفس الوقت، وبناء عى قدراتها الخاصة بها. وهذه اإلجراءات ليست ملزمة قانونًا للدول النامية ولكنها إجراءات طوعية.

هم كل األشخاص واملؤسسات الذين يتأثرون باإليجاب أو السلب بأي إجراء يتم اتخاذه.أصحاب املصلحة

إجراءات التخفيف 

املالمئة النبعاثات الغازات 

الدفيئة عىل املستوى 

الوطني “ناما”

بناء  أو  تقنيات،  أو  املتقدمة، وذلك عى هيئة متويل،  الدول  أي من  أطراف خارجية،  تتضمن مساهامت من  التي  اإلجراءات  وهي 

قدرات. ويتم توثيق املساهامت من خال التقارير التي تصدر كل عامن يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ، ووفًقاً 

املتقدمة إلعداد وتحديث  الدول  فنيًا وماليًا من  النامية دعاًم  الدول  القرار2\م.أ، وتتلقى  الثالث من  امللحق  لخطوطها اإلرشادية يف 

التقارير كل عامن.

سمة اإلجراء التي تؤكد عى استمرارية التأثر املتوقع، وهو يتعلق بالسياق، ويدعو لتغير دائم عى طرق التشغيل الحالية، وهو يعطي السمة التحولية

التقييم يتعلق  القطاع ككل وليس تلك املستقلة بذاتها، إال أن  التي تركز عى  السياسية للمرشوعات والرتكيبات  األولوية للمبادرات 

بالنوعية وبنفس الوقت ال ميكن فرضه، بحيث يتم ترك تقييم السمة التحولية إىل أصحاب املصلحة.

 إجراءات “ناما” أحادية 

الجانب

هي إجراءات التخفيف التي ال تشتمل عى مساهامت من الدول املتقدمة، لذا تنفذ منفردة باستخدام املوارد املحلية للدولة املضيفة.

BAU سيناريوهات العمل املعتادةNAMAإجراءات التخفيف املامئة عى املستوى الوطني

BURتحديث التقارير كل عامن SWHسخانات املياه بالطاقة الشمسية

CDMآلية التنمية النظيفةUNDPبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

GEFمرفق البيئة العامليUNEPالربنامج البيئي لألمم املتحدة

GHGالغازات الدفيئةUNFCCCاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ

Gtجيجاطن



7 مقدمة

مقدمة  .1

خلفية:

يستعرض هذا الكتاب اإلرشادي مقدمة لتصميم األعامل التي تقودها الحكومات للدفع باالستثامر يف أسواق سخانات املياه بالطاقة الشمسية، موضًحا كيف 

أنه ميكن تجميع تلك األعامل يف شكل إجراءات تخفيف مامئة عى املستوى الوطني. وبالنظر إىل التوازن املتغر يف انبعاثات الغازات الدفيئة عاملياً، نجد 

أن إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا تجسد مبدأ املسؤوليات املشرتكة واملتباينة يف آن واحد. وباإلضافة إىل التزامات الدول املتقدمة لخفض كميات انبعاثات 

الغازات الدفيئة، فإن الدول النامية مدعوة للمساهمة باتخاذ إجراءات طوعية تعد مبثابة انحرافات مامئة وطنيًا عن “سيناريوهات العمل املعتادة” لخفض 

االنبعاثات. وميكن أن تسجل تلك االنحرافات يف اسرتاتيجيات تنمية خفض الكربون)أو خفض االنبعاثات(، ومن ثم تنفذ كإجراءات تخفيف مامئة وطنيًا.

 مل تقدم اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ املزيد من التعريفات الرسمية إلجراءات التخفيف املامئة وطنيًا، لذا يتعن عى الدول املضيفة إلجراءات 

التخفيف رشح اجراءات التخفيف املامئة وطنيًا وفًقا لألطر القومية الخاصة بها. وقد تكون مجموعة القرارات التي اتخذت خال مؤمتر األطراف الذي عقد 

يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ منذ عام 2007 تتعلق بتعريف إجراءات التخفيف. عاوة عى ذلك، أصدر القامئون عى اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية لتغر املناخ بالتعاون مع كل من برنامج لألمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف عام 2013 “دليل إرشادي إلجراءات التخفيف 

املامئة وطنيًا” والذي يعرض تفسرات عامة لطبيعة إجراءات التخفيف.

 ميكن النظر إىل إجراء التخفيف املامئة وطنيًا عى أنه أي إجراء يتاءم مع اإلطار الوطني وسامته وقدراته، ويدرج يف أولويات التنمية الوطنية املستدامة، 

وميكن للدول أن تقدم إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا إىل سجل إجراء التخفيف الخاص باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ من أجل املساعدة يف 

اإلعداد أو إقرار االنبعاثات أو الدعم الدويل، وتقديم إجراءات التخفيف إىل سجل إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا هو عمل طوعي، بحيث يكون مبقدور 

أي فرد تطوير أو نرش اجراءات التخفيف، لكن السلطة الوطنية وحدها هي التي ميكنها املوافقة عى تقديم اجراء التخفيف إىل سجل اجراءات التخفيف 

الخاص باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ.

ازدهر سوق سخانات املياه بالطاقة الشمسية خال الخمس سنوات املاضية، وباألخص لواقط األنابيب املفرغة واملسطَّحة، وذلك مبعدل 16% سنويًا )ويس 

وآخرين 2008، ويس و موثرن 2013(. ومع ذلك، فمعدل النمو متغر بشدة بالنسبة لكل دولة. وبعض األسواق القامئة، مثل أسواق الصن والهند، لديها 

معدالت منو عالية ومتغرة خال الخمس سنوات املاضية )19%، 24% عى التوايل( بالرغم من امتاكها أسواق ضخمة. وما يحرك معدالت النمو الصحية 

تلك هو مزيج من الدعم الحكومي وقوى السوق، مام يوضح أن هناك إمكانية كبرة بالنسبة للدول لتصميم وتنفيذ برامج وسياسات تتعلق بالسخانات 

الشمسية لتحقيق منو يتخطى “سيناريوهات العمل املعتادة”. وتلك املبادرات هي خيارات واضحة وجاذبة فيام يتعلق بإجراءات التخفيف املامئة وطنيًا.

المبادرة العالمية لتحويل وتعزيز سوق تسخين المياه بالطاقة الشمسية:

إن املبادرة العاملية لتحويل وتعزيز سوق تسخن املياه بالطاقة الشمسية هي مبادرة لدعم أجندة أعامل ضخمة للدفع باالستثامرات يف تقنيات تسخن 

املياه بالطاقة الشمسية، وهي حصيلة عمل مشرتك بن برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، واملمول من قبل مرفق البيئة العاملي. 

إن الهدف من مرشوع تسخن املياه بالطاقة الشمسية هو تطوير عملية منو قطاع تسخن املياه بالطاقة الشمسية ودعمها واإلرساع بها. وتعترب شعبة 

التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد يف برنامج األمم املتحدة للبيئة هي عنرص إدارة املعلومات للمرشوع، يف حن يعترب برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ هو 

الوكالة الرئيسية املنفذة .

تتسم  دعم مامئة  عمليات  تيسر  والعاملين عى  اإلقليمين  الرشكاء  من  مع شبكة  بالتعاون  للبيئة  املتحدة  األمم  لربنامج  املعلومات  إدارة  مبادرة  تعمل   

بالتناسق واالحرتافية ألنشطة تسخن املياه بالطاقة الشمسية بالنسبة لكل دولة، وذلك عن طريق تحليل ونرش املعلومات عن الدروس املستفادة وأفضل 

املامرسات، وذلك لتشجيع التحول إىل سوق تسخن املياه بالطاقة الشمسية فيام بن البلدان عامليًا. ومن أجل دعم تلك املبادرة، حدد برنامج األمم املتحدة 

للبيئة حاجته ملنهجية عامة وقابلة للتكرار من أجل تقييم سياسة تسخن املياه بالطاقة الشمسية، واالستثامر يف التسخن بالطاقة الشمسية وكيفية متويلها، 

بجانب األعامل والبنية التحتية ملراقبة الجودة عرب البلدان. وبرغم من أن هناك عدة منهجيات متاحة لتحليل أسواق الطاقات املتجددة، أو قطاعات أسواق 

خاصة بتسخن املياه باستخدام الطاقة الشمسية، إال أنه ليس هناك مثة منهجيات تنرش عى املأل من شأنها أن توفر تقييم عايل املستوى لفرص تنمية سوق 

وطنية للسخانات الشمسية، ولسد تلك الهوة، قام برنامج األمم املتحدة للبيئة بنرش تقرير يتناول تقييم جاهزية السوق والنطاق الفني الخاص بتسخن املياه 

بالطاقة الشمسية )سيشار إليه فيام بعد بتقرير النطاق الفني للتسخن الشميس(1 ، والذي يقدم ألصحاب املصلحة أداة لتحليل جاهزية السوق. والهدف 

من تلك األداة هو استخدامها من قبل صناع السياسات لقياس إنجازات الدولة الحالية مقابل بعض األهداف املحددة، ومقارنة تلك اإلنجازات مبثياتها من 

إنجازات الدول األخرى وإنشاء سوق مستقبلية للتسخن الشميس ووضع بعض األهداف السياسية.

http://solarthermalworld.org/content/solar-water-heating-TechScope-market-readiness-assessment-2014 أنظر موقع  1
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األداة  وتتيح  السوق.  لتحليل جاهزية  اسرتشادية  أداة  التقييم، وهو  الشمسية رشح مفصل ملنهجية  بالطاقة  املياه  الفني لسخانات  النطاق  تقرير  يعرض   

للمستخدمن املهتمن وضع البيانات ذات الصلة لدولة بعينها وتسلم النتيجة بجانب تقرير يغطي أول خمس دول تتلقى الدعم يف إطار مرشوع التسخن 

الشميس العاملي )ألبانيا، تشييل، لبنان، الهند، واملكسيك(، ويوجز خرباتهم يف إنشاء وازدهار سوق نشطة لسخانات املياه بالطاقة الشمسية. وهكذا، فإن 

النطاق الفني لسخانات املياه بالطاقة الشمسية هو مصدر مهم من الخربات املوثقة وأفضل املامرسات التي ميكن استخدامها إلخطار صناع القرار يف الدول 

األخرى لخلق سياسات مامئة وطنيًا الزدهار أسواق التسخن الشميس والتي ميكن أن تقدم يف املقابل كإجراءات تخفيف مامئة وطنيًا يف إطار اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية لتغر املناخ.

البدء بالعمل

 إن الهدف من هذا الكتاب هو أن يكون مصدر عميل للحكومات )وزراء الطاقة، والبيئة، واإلسكان، وتغر املناخ، والتمويل، والتخطيط وغرها(، ومستثمري 

االسرتاتيجية  إىل  استناًدا  الشميس  للتسخن  تخفيف مامئة وطنيًا  اجراءات  كيفية خلق  إظهار  املدين، وذلك من خال  املجتمع  الخاص، ومنظامت  القطاع 

للنهوض  تونس  برنامج  مثل   ، التطوير  أنها يف طريق  أو  الشميس،  للتسخن  اسرتاتيجية  بالفعل  التي طورت  الدول  يكون هناك بعض  قد  للدولة.  الوطنية 

بالسخانات الشمسية )بروسول(، برنامج خفض تكلفة السخانات الشمسية بجنوب إفريقيا، وبرامج السخانات الشمسية يف موريشيوس )3-1(. عاوة عى 

ذلك، قد يهتم املستخدمون باإلعان عن إجراء للتخفيف مائم وطنيًا يف تنفيذ االسرتاتيجية، مشًرين ،إىل كيفية قيام الدولة بتحويل االسرتاتيجية إىل مامرسة. 

إن اإلعان عن إجراء للتخفيف من شأنه أن يعمل عى تيسر سبل التواصل مع املساهمن، مبا فيهم املواطنن، والقطاع الخاص، واملمولن الدولين والوطنين، 

إجراءات  عن  مقدمة  وهي:  أقسام  أربعة  إىل  الكتاب  ينقسم  حيث  الكتاب،  بهذا  باالسرتشاد  العملية  تلك  دعم  إىل  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  ويهدف 

التخفيف  إجراءات  والتحقق، ومتويل  التقارير،  القياس، ورفع  الشميس،  التسخن  لتقنيات  اجراءات تخفيف مامئة وطنيًا  تنظيم  املاءمة وطنيًا،  التخفيف 

املامئة وطنيًا.

الفصل الثاين: يعرض خلفية عامة ملفهوم إجراء التخفيف املامئة وطنيًا، ومنشأه، ومبادئه التأسيسية بجانب التفسرات الحالية املتداولة بن أصحاب املصلحة 

الحالين وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ.

الفصل الثالث: يتضمن تفاصيل عن كيفية تطوير إجراء التخفيف املامئة وطنيًا، من خال اسرتاتيجية التسخن الشميس للمياه باستخدام أداة تحليل جاهزية 

سوق برنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل تقديم أدلة وتحليات ألصحاب املصلحة الرئيسن واملمولن املحتملن. ومل تقم اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

لتغر املناخ بنرش متطلبات صارمة إلجراءات التخفيف املامئة وطنيًا، إمنا اقترصت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ عى أفضل املامرسات بالنسبة 

إلجراءات التخفيف املطورة، وكذلك متطلبات العناية الواجبة للمستثمر واملانح، وتوفر أساس للتعرف عى األدلة الازمة لتقديم إجراءات تخفيف مامئة 

وطنيًا.

 الفصل الرابع: يقدم عملية قياس تأثرات إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا، والتحقق منها ورفع التقارير عنها، متضمنة خفض االنبعاثات والفوائد املشرتكة، 

ويف حن تم تقديم املتطلبات األساسية لذلك عى شكل قرارات انبثقت عن مؤمتر األطراف، إال أن املامرسات الحالية لتصميم وتنفيذ إجراءات التخفيف 

املامئة وطنيًا تظهر أن التفسر الدقيق ألنظمة القياس، ورفع التقارير والتحقق املطابق ألسس إجراء التخفيف ال يزال يشء مهم للغاية.

الخاصة  التخفيف  إجراءات  متويل  طريقها  عن  التي ميكن  واألساليب  وطنيًا،  املامئة  التخفيف  الحالية إلجراءات  التمويل  مصادر  يوضح  الخامس:  الفصل 

بسخانات املياه بالطاقة الشمسية، كام يعرض منهجية “التكلفة التصاعدية” كوسيلة لتقدير املوازنة املطلوبة لدعم إجراءات التخفيف.

 الفصل السادس: يستعرض ويوجز املعلومات التي يتضمنها هذا الكتاب اإلرشادي، ويقدم مشورة موجزة عن ماهية الخطوات التي ميكن اتخاذها من أجل 

االستفادة من إجراءات التخفيف املامئة.
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 انبثقت إجراءات التخفيف عن املفاوضات الدولية بشأن املناخ وذلك يف إطار عمل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ، وكان أول ذكر لتلك اإلجراءات 

من خال خطة عمل بايل 20072، حيث متت اإلشارة إليها عى أنها “مجموعة من اإلجراءات التي تتخذها البلدان النامية األطراف يف إطار التنمية املستدامة، 

التخفيف املامئة وطنيًا  3. واستقت إجراءات  التقارير عنه والتحقق منه”  القدرات بأسلوب ميكن قياسه ورفع  التقنيات والتمويل وبناء  تدعمها وتؤازرها 

صياغتها األساسية من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ. وتساعد تلك العوامل ) وهي التنمية املستدامة، نقل التكنولوجيا، والتمويل وبناء القدرات( 

العوامل ويقدم مزيد من  التخفيف املامئة يدعم تلك  اتفاق متعاقب بصدد إجراءات  النامية واملتقدمة. وكل  البلدان  التزامات كل من دول  عى تحديد 

التفاصيل بشأن الجوانب املختلفة إلجراءات التخفيف.

 تعريف إجراءات التخفيف المالئمة

 تم التفاوض بشأن عدد من عنارص إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا، لكن طبيعتها تظهر باألساس من خال تنفيذ أفضل املامرسات ومشاركتها. ويتيح األساس 

الوطني إلجراءات التخفيف للدول املضيفة أن تفرس ما يعنيه إجراء التخفيف املامئة وطنيًا، من خال األطر واملواقف الخاصة بها، و يستند أول اختاف 

إلجراءات التخفيف، الذي استخدمه سجل إجراء التخفيف املامئة وطنيًا، عى املصادر املختلفة للتمويل:

إجراء التخفيف أحادي الجانب: )من أجل املعرفة(: ميول بالكامل من قبل الدولة املضيفة.  •

إجراء التخفيف املدعوم: يتاح جزئيًا من خال التقنية الدولية والتمويل، و/أو بناء القدرات.  •

البلدان  من  دعم  أساس  عى  فقط  وجدت،  إن  تنفيذها،  يتم  دوليًا  املدعومة  الشمسية  بالطاقة  املياه  بسخانات  الخاصة  التخفيف  إجراءات  من  القليل   

املتقدمة. ويتوقع أن تسهم الدولة املضيفة ماليًا فيام يتعلق بإجراء التخفيف املامئة، أو من خال وسائل أخرى، وباألخص وضع الحد األدىن من معاير أداء 

الطاقة، ووضع السياسات الداعمة للتمويل، وتبني مامرسات إدارة سليمة من الناحية البيئية، واملتابعة من خال مراقبة املعاير ذات الصلة، ورفع التقارير 

عنها وتنفيذها.

 وهناك تباين آخر بن برنامج وسياسة إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا، وبن مرشوع إجراء التخفيف املامئة وطنيًا )برنامج األمم املتحدة للبيئة، برنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ، اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ 2013( أال وهو:

إن السياسات والربامج هي أنشطة تنفذها الحكومة من أجل نرش أو عدم تشجيع خيارات تقنية، أو تعزيز نشاط اقتصادي أو تغير سلوك   •

املستهلك. وتشتمل إجراءات التخفيف الخاصة بالتسخن الشميس عى برامج إقراض ملعدات سخانات املياه بالطاقة الشمسية، ودعم حكومي لرتكيبات 

السخانات الشمسية، ومعاير أداء ملعدات التسخن الشميس، واالستخدام اإلجباري للسخانات الشمسية يف املباين الجديدة.

أما املرشوعات فهي أنشطة خاصة تقوم بها املنظامت العامة أو الخاصة. وهي محددة بالفعل من حيث املدة، والنطاق والجغرافيا، ولكنها   •

ذات حجم كبر بالفعل قبل أن تصبح وثيقة الصلة مثل إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا. ويتضمن مرشوع إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا أنشطة 

محددة تتطلب عادة استثامرات يف التقنيات. وسيكون املثال عى ذلك هو االستثامر الستخدام السخانات الشمسية عى نطاق واسع يف املباين العامة 

واملرافق، أو يف تطوير ضواحي املدن واسعة النطاق.

خطة عمل بايل هو االسم الذي أطلق عى القرار 1\م.أ. 13 وهو أول قرار تبناه مؤمتر األطراف من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ يف ديسمرب 2007 مبؤمتر    2

األطراف السابع عرش يف بايل.  

Decision 1/CP.13, paragraph 1 b ii, document FCCC/CP/2007/6/Add.1 املرجع  3
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 يركز هذا الكتاب اإلرشادي عى برنامج وسياسة إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا. و هناك تأكيد متزايد بن الوكاالت الدولية املانحة عى أن تكون إجراءات 

لية. وبينام ال يوجد تعريف محدد ملعنى كلمة تحولية، يوضح مرفق إجراءات التخفيف الربيطاين األملاين بأن إجراءات التخفيف التحولية  تخفيف املناخ تحوٌّ

هي مرشوعات وسياسات، أو برامج قطاعية تعمل عى تحويل التكنولوجيا املستخدمة أو القطاع إىل منحى تنمية مستدامة لخفض الكربون، ومن املرجح 

عى أقىص تقدير أن تنجح تلك التحوالت الجوهرية إن دعمتها سياسة ما أو بعض املبادرات التنظيمية. وبدون إدراج املبادرات يف الترشيع الوطني، فقد 

التي ميكن أن  التخفيف  الخاصة بإجراءات  التحولية للمبادرة يشء غر مؤكد. وهناك ملحة عامة للمقرتحات  التغير، ومن بعدها السمة  تكون استمرارية 

تقدمها الدول بصورة رسمية إىل سجل إجراء التخفيف املامئة عى الصعيد الوطني وهي متاحة من خال مصادر املعلومات الخاصة بإجراءات التخفيف 

املامئة التي تحتويها إحدى الوكاالت الرشيكة لربنامج األمم املتحدة للبيئة UNEP DTU Partnership 4. ويوجد لدى قاعدة بيانات رشكة أكوفيس الخاصة 

بإجراءات التخفيف معلومات عن دراسات جدوى من لخمسة وعرشين دولة وأكرث من مائة إجراء من إجراءات التخفيف املامئة عى الصعيد الوطني5.

 من املرجح أن يركز االهتامم الدويل عى األدوات السياسية فيام يتعلق بإجراءات التخفيف املامئة وطنيًا بالنسبة لسخانات املياه بالطاقة الشمسية ، بينام 

يقل الرتكيز بالنسبة للمرشوعات القامئة بذاتها، فعى سبيل املثال، قد يطلب املمولون الدوليون أن تضع الحكومة التي تستضيف إجراءات التخفيف أواًل 

هدفًا سياسيًا وتعمل عى تنفيذه وذلك لطرح تقنية التسخن الشميس واتخاذ التدابر الداعمة مثل برامج التمويل كجزء من تطوير إجراء التخفيف املامئة 

عى الصعيد الوطني، ومن ثم الدعوة إىل املشاركة الدولية يف إجراءات التخفيف التي تحظى بالدعم.

 وحتى مع الرتكيز عى السياسة، فإن اجراءات التخفيف املامئة عى املستوى الوطني هي إجراءات ترتكز بشكل رئييس عى عملية التنفيذ. إن اجراءات 

التخفيف الخاصة بالتسخن الشميس تهتم باسرتاتيجية الطاقة الوطنية، وتتناول األنشطة امللموسة، القابلة للتمويل والتحقق.

 قد ينظر البعض إىل اجراءات التخفيف املامئة عى أنها إحال آللية التنمية النظيفة، لكن هناك فروقات جوهرية بينهام، أهمها أن آلية التنمية النظيفة 

هي آلية ذات قواعد مفصلة، بينام اجراء التخفيف املامئة وطنيًا هو مفهوم ذو دالئل إرشادية محدودة. وبالرغم من أنه من املتوقع أن تتضمن اجراءات 

التخفيف املامئة وطنيًا استثامرات كبرة من قبل القطاع الخاص، وبخاصة لتمويل اجراءات التخفيف املامئة، إال أنهمن غر املتوقع نشوء سوق كربون عاملية 

جديدة أو حتى إمكانية إعادة تنشيطها.

فوائد تطوير إجراءات التخفيف المالئمة على الصعيد الوطني بالنسبة لسخانات المياه 
بالطاقة الشمسية

 بينام ينظر البعض إىل إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا بوجه عام عى “أنها اجراء تخفيف حدة املناخ”، إال أن هناك مفهوم مشرتك يقيض بأنه يف معظم 

السياسات التي لديها أثار لخفض االنبعاثات، هناك فوائد أخرى تعترب مبثابة الدوافع األساسية لتطوير إجراء التخفيف املامئة وطنيًا. وهكذا، تعد عملية 

خفض االنبعاثات يف الغالب مبثابة فائدة مشرتكة ألهداف التنمية األخرى األكرث مركزية للدولة املضيفة إلجراء التخفيف.

 ومن خال املعاير املوضوعة، فإن الجدوى االقتصادية لاستخدام املتزايد لتطبيقات سخانات املياه بالطاقة الشمسية لجلب املياه الساخنة عى املستوى 

اخرتاق  املختلفة، مل تصل ملعدل  السوق  لعوائق  ونتيجة  ذلك،  برغم  ولكنها  واقتصاديًا،  تجاريًا  متاحة ومربحة  تقنية  كبرة، وهي  تكون  أن  الوطني ميكن 

السوق الذي ميكن الوصول إليه بيرس عى أسس اقتصادية، وتتباين معدالت اخرتاق السوق بالنسبة لسخانات املياه بالطاقة الشمسية بشكل كبر بن الدول 

عى مستوى العامل، وذلك مبعدالت عالية بالنسبة لبعض الدول التي تم اختيارها، مام يوضح لنا ما الذي ميكن تحقيقه من خال الرتويج النشط للسخانات 

الشمسية، وعى صعيد آخر، فإن الدول التي حققت استفادة من تلك التقنية هي دول قليلة حتى اآلن، وال تزال هناك فرص كبرة لنرش تقنية التسخن 

الشميس للمياه والتي  ما زالت يف بداياتها.

 ميكن الدفع بربامج وسياسات إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا بالنسبة للتسخن الشميس من خال وضع عدة أهداف

من إحدى الدوافع السائدة نجد إحال سخانات املياه الكهربائية التي تتطلب قدرة لتوليد الطاقة. وميكن الحد من قدرة توليد الطاقة، وتحديد رؤوس • 

أموال االستثامر بالنسبة ملرافق توليد الطاقة ذات النطاق األوسع. و هكذا، فإن خفض الطلب عى الكهرباء يعد وسيلة إلرجاء مثل هذه االحتياجات 

االستثامرية، إن سخانات املياه الكهربائية تستهلك الطاقة بشكل كبر، وهكذا فهي هدف واضح لتطوير السياسات بغية تقليل الطلب عى الكهرباء.

www.NAMApipeline.org  4

www.nama-database.org : إن قاعدة بيانات إجراءات التخفيف املامئة عى الصعيد الوطني هي ويكبيديا لتتبع أنشطة إجراءات التخفيف  5



11 مقدمة إلجراءات التخفيف المالئمة وطنًيا

جدول 1 | االختالف بين تقييم ألية التنمية النظيفة وإجراءات التخفيف المالئمة على المستوى الوطني برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة للبيئة، اتفاقية األمم اإلطارية لتغير المناخ.

إجراءات التخفيف املالمئة عىل املستوى الوطنيآلية التنمية النظيفة

فيام تعريف املرونة  اتباع  وهي  كيوتو،  لربوتوكول  املرنة  اآلليات  إحدى 

عى  العمل  أن  ميكن  فإنه  وهكذا  االنبعاثات،  بخفض  يتعلق 

لتعويض  وذلك  النامية  الدول  إحدى  يف  االنبعاثات  تخفيض 

االنبعاثات التي تحدث يف دولة متقدمة ، وعادًة ما يتم ذلك من 

خال اتفاق تجاري

البلدان  يف  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  لتخفيف  طوعية  أنشطة 

النامية التي ال تخضع اللتزامات التخفيف يف إطار اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية لتغر املناخ.

سياسات وبرامج أنشطةمرشوعات وبرامج أنشطةاإلجراءات

القطاع العام يف األغلبالقطاع العام أو الخاصصاحب املبادرة

تنفذ محرك االستثامر املرشوع  أنشطة  أن  حيث  السوق  من  الطبيعية  العائدات 

املجلس  ويصدر   . االنبعاثات  خفض  شهادات  عائدات  بإضافة 

التنفيذي آللية التنمية النظيفة شهادات خفض االنبعاثات استناًدا  

إىل التقارير الخاصة باملرشوع. وميكن مقايضة هذه الشهادات يف 

أسواق الكربون العاملية. 

التي  الفوائد  بجانب  املضيفة  للدول  املستدامة  التنمية  أولويات 

تخطيط  يف  االنبعاثات  خفض  مقادير  إدراج  من  إضافتها  ميكن 

املالية  املشاركة  التخفيف  إجراءات  تجتذب  وقد  السياسات. 

والذي  الخاص  للقطاع  عمل  فرص  توليد  تتضمن  وقد  الدولية، 

سيقوم باالستثامر عى أساس دوافع الربح التي تدعمها إجراءات 

التخفيف املامئة وطنيًا.

يجب أن تكون مقادير الخفض مضافة ألي انخفاضات قد تحدث املتطلبات

يف غياب أنشطة املرشوع املعتمدة. وتعاون آلية التنمية النظيفة 

البلدان النامية يف تحقيق التنمية املستدامة.

التنمية  من  إطار  يف  املوضوع  املامئة  التخفيف  إجراء  يهدف 

الصلة  ذات  االنبعاثات  يف  انحراف  تحقيق  إىل  املستدامة، 

بانبعاثات سيناريوهات العمل املعتادة عام 2020

التمويل

التمويل مقدًما وبشكل عام من خال القطاع. وتصدر الشهادات 

شهادات  وتباع  الدورية.  التحقق  تقارير  عى  بناء  رجعي  بأثر 

خفض االنبعاثات يف أسواق الكربون العاملية.

الجانب،  أحادية  االتفاقيات  )مثل  دويل  دعم  و/أو  محلية  موارد 

وتنفيذ  إعداد  أجل  من  التمويل(  وبنوك  الثنائية،  االتفاقيات  أو 

اجراءات التخفيف املامئة وطنيًا.

التنفيذي كتاب القواعد املجلس  لقرارات  الاحقة  والقرارات  مراكش  اتفاقيات 

آللية التنمية النظيفة

التوجيهات املحددة التي يتم تطويرها ضمن االتفاقية املربمة

مبا أن إحال قدرة توليد الطاقة ) يف املستقبل أو يف الوقت الحايل( من خال تسخن املياه بالطاقة الشمسية قد يؤدي أيًضا إىل تقليل الطلب عى • 

استراد الوقود األحفوري ومينع نقص الوقود يف املستقبل وازدياد األسعار نتيجة لذلك، فإن ذلك قد يسهم أيًضا يف تنويع مصادر الطاقة.

إحال عملية إنتاج الطاقة القامئة عى استخدامات الوقود األحفوري ستؤدي إىل تقليل التلوث املحيل الناتج عن الجسيامت، والكربيت، وأكسيد • 

النيرتوجن.

الوسائل املساعدة يف تقليل الطلب عى توزيع الطاقة هي تزويد املناطق النائية باملصادر املحلية للطاقة، وهنا يأيت دور سخانات املياه بالطاقة • 

الشمسية، أعمدة اإلنارة باستخدام الطاقة الشمسية، ضخ املياه بالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وهذا من شأنه أن يخلق أنظمة طاقة ذاتية بعيدة 

عن الشبكة.

ويعد التصنيع املحيل لسخانات املياه بالطاقة الشمسية، والفرص الكبرة للتوظيف دافًعا لنرش تقنيات التسخن الشميس للمياه، بجانب ازدياد • 

جودة املنتج من خال وضع املعاير املامئة.

إن دعم التسخن الشميس للمياه قد يكون مبثابة اسرتاتيجية لتقليل التأثرات الناجمة عن خفض دعم الطاقة• 

 وهكذا، فإن هناك فوائد عدة لسياسات وبرامج التسخن الشميس للمياه، وصياغتها مثلام هو الحال بالنسبة إلجراءات التخفيف املامئة وطنيًا قد يكون 

له فائدة مضافة للحصول عى متويل خارجي، أو قد يكون مبثابة إسهام للوفاء بالتزامات خفض االنبعاثات عى املستوى الوطني، إن وجدت. وقد تستخدم 

إجراءات التخفيف أحادية الجانب للتسخن الشميس ليك تكون هي املسبب يف الحصول عى دعم دويل إلجراءات تخفيف كثيفة االستخدام لرأس املال، 

وهكذا فإن نرش تقنية التسخن الشميس للمياه من خال إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا من شأنه أن يؤدي إىل العمل يف إطار دويل أكرث اتساًعا مام يؤدي 

بدوره إىل جلب فوائد مضافة من خال الحصول عى موارد مالية
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 البرامج والمبادرات الناجحة في مجال تسخين المياه بالطاقة 
الشمسية 

تم تنفيذ عدد من برامج التسخن الشميس للمياه الناجحة خال العرشة إىل الخمس عرشة سنًة املاضية، والتي ميكن من خالها تبني بعض الخربات واملامرسات 

السليمة، وهذا يوضح يف نفس الوقت أنه بالرغم من كون مفهوم إجراء التخفيف املامئة وطنيًا حديث نسبيًا، إال أن أساس املبادرات التي تسعى إىل الرتويج 

من خال اجراءات التخفيف املامئة تشابه إىل حد ما املبادرات ذات التأثرات اإليجابية فيام يتعلق باملناخ والتي تم نرشها يف ظل عناوين وأطر أخرى.

تسخين المياه بالطاقة الشمسية في إطار برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي على المستوى العالمي. 

 مبادرة ألبانيا، و تشيلي، والهند، ولبنان والمكسيك
 إن الهدف من املبادرة العاملية لتحويل وتعزيز سوق تسخن املياه بالطاقة الشمسية املمولة من مرفق البيئة العاملي، هو اإلرساع بعملية التسويق 

العاملي وتحول السوق املستدام لتسخن املياه بالطاقة الشمسية والتي من خالها يقل االستخدام الحايل للكهرباء والوقود األحفوري من أجل تسخن 

املياه. ويتضمن مرشوع املبادرة عنرصين وهام: عنرص الشبكات وإدارة املعلومات عى املستوى العاملي) العنرص األول( والذي ينفذه برنامج األمم املتحدة 

للبيئة، وعنرص الربنامج القطري) العنرص الثاين(، والذي يتضمن برامج قطرية محددة يف خمس بلدان )مبادرة ألبانيا،و تشييل، والهند، ولبنان واملكسيك( 

وينفذه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

 إن الخربات الدولية، وتحليل القطاع والعوائق، بجانب املشاورات داخل الدولة التي سيتم فيها تطبيق النشاط والتي تتم يف الدول املرشحة كجزء من مرحلة 

إعداد املرشوع قد أشارت جميعها إىل أنه ميكن تجميع احتياجات الدعم عى مستوى الدولة يف إطار أربعة عنارص فرعية أساسية ومحددة، والتي ميكن 

تبنيها وصقلها لتتناسب مع االحتياجات املحددة لكل دولة.

تيسري عملية تطوير إطار تنظيمي، وقانوين ومؤسيس لخلق سوق مستدام لتسخني املياه باستخدام الطاقة الشمسية. 1

 تعمل املبادرة العاملية لتحويل وتعزيز سوق تسخن املياه بالطاقة الشمسية عى رفع الوعي بن صانعي السياسات األساسين عى املستوى الوطني 

فيام يتعلق بفوائد تقنية التسخن الشميس للمياه وتيسر حوار يتعلق بالسياسات يف الدول املشاركة فيام يتعلق بالتدابر املمكنة التي ميكن اتخاذها 

بشأن السياسات من أجل اإلرساع بعملية منو سوق تسخن املياه بالطاقة الشمسية. ومن بن تلك التدابر نجد تطوير وتبني اللوائح التنظيمية الخاصة 

باملباين واملامئة ألنظمة التسخن الشميس، وكذلك إيجاد الحوافز املالية املختلفة سواء املبارشة وغر املبارشة. وتدعم بعض األنشطة أيًضا تطوير وتبني 

برامج طوعية أو إلزامية ملراقبة الجودة، واالعتامد، والتصنيف، وبناء قدرة محلية لتنفيذ وتطبيق تلك الربامج بفاعلية.

رفع وعي وقدرات املستخدمني النهائيني ومتخصيص قطاع البناء إلدراج أنظمة تسخني املياه بالطاقة الشمسية يف البيئة الحرضية. 2

 تتكون صناعة السخانات الشمسية يف معظم الدول من مجموعة صغرة نسبيًا من الرشكات املتوسطة والصغرة، والتي تواجه صعوبات يف إطاق 

حمات ترويج منظمة وفاعلة. و ميكن للمرشوع الوطني كجهة فاعلة محايدة للسوق مشاركة تكلفة جهود التسويق للقطاع الخاص من خال نرش 

معلومات موثوقة وموضوعية للمستخدمن النهائين املستهدفن تتضمن فوائد مالية وبيئية للتقنية، وقامئة باملوردين والقامئن بأعامل الرتكيب الخ. 

وميكن لهذه الحملة أن تذاع من خال التلفزيون، والراديو ووسائل اإلعام املطبوعة، والكتيبات واملنشورات .ومن أهم عنارص اإلرساع بالسوق، القدرة 

عى بيع مزايا أنظمة تسخن املياه باستخدام الطاقة الشمسية، وبخاصة تلك التي تنافس السلع االستهاكية البديلة وذلك إىل املستفيدين املرتقبن، 

إىل جانب تشجيع البنوك لتمويل تلك األنظمة .

املساهمة يف تطوير آليات متويل تعمل عىل زيادة الطلب عىل أنظمة تسخني املياه باستخدام الطاقة الشمسية. 3

املصلحة  وأصحاب  املحلية،  التمويل  مؤسسات  بن  الوعي  رفع  عى  الشمسية  بالطاقة  املياه  تسخن  سوق  وتعزيز  لتحويل  العاملية  املبادرة  تعمل   

اآلخرين - مثل الباعة املحلين، ومرافق الطاقة، الخ- وذلك فيام يتعلق بفرص التمويل يف مجال التسخن الشميس، وبناء قدراتهم لتصميم منتجات 

مالية، ومناذج توريد أخرى مثل رشكات بعينها لخدمات الطاقة الشمسية، أو مناذج محورها املنفعة والتي من املتوقع أن تكون جاذبة للمستخدمن 

املخاطر،  مشاركة  من خال  املقرتحة،  التمويل  آليات  لدعم  املرشوع  متويات  بعض  وتستخدم  الطلب،  عنرص  زيادة  ثم  ومن  املستهدفن،  النهائين 

كوسيلة لجذب العبي القطاع الخاص لسوق متويل التسخن الشميس للمياه.

مقدمة إلجراءات التخفيف المالئمة وطنًيا
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املساعدة يف تحسني الربامج الوطنية ملراقبة الجودة وإصدار الشهادات الخاصة بأنظمة تسخني املياه بالطاقة الشمسية:. 4

 تدعم املبادرة قدرة املصنعن عى تحسن جودة وتصميم منتجاتهم، بجانب تحسن مهارات العمل الخاصة بسلسلة التوزيع، لتقديم جودة أفضل و 

خدمات أكرث جاذبية مثل خدمات ما بعد البيع. وقد يصبح نقص العاملة املؤهلة لرتكيب وصيانة أنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية أحد املعوقات 

األساسية لنمو السوق. ويتعلق ذلك بوجه خاص بقطاع سوق منازل العائلة الواحدة، حيث أن عامل الرتكيب لهم تأثر يف يف أغلب األحيان عى قرارات 

الرشاء، فإذا ما كان عامل الرتكيب عى دراية بأنظمة التسخن الشميس للمياه، فإنه يشجع املستخدمن املحتملن عى رشاءها، ومع ذلك فإن مل يكن 

قد تلقى تدريبًا عاليًا، فرمبا يثبط من عزمية العماء، أو يقوم بأعامل تركيب سيئة مام يؤثر سلبًا عى القدرة التشغيلية للنظام وعى الصورة العامة 

لتلك التقنية.

باملاحظة  مناذج جديرة  وتونس  موريشيوس  يف  ونرى  الخمس،  الدول  هذه  املبادرات يف  تدعم  التي  التمويل  مناذج  باستفاضة  الخامس  الفصل  ويتناول   

للمبادرات الناجحة يف مجال التسخن الشميس للمياه.

 موريشيوس 
 أطلقت حكومة موريشيوس برنامج طموح لتحويل موريشيوس إىل جزيرة مستدامة من خال مرشوع جزيرة موريس، حيث جعلت الحكومة من هذا 

املرشوع منوذج يحتذى به فيام يتعلق بالتنمية البيئية عى نطاق يعد نسبيًا أكرب مام تم تحقيقه يف أي مكان آخر. 

ومن أجل تحقيق هدف الوصول لتوليد %40 من الكهرباء باستخدام مصادر الطاقات املتجددة يف غضون عقد من الزمن، تم تحديد عوائق تبني تقنيات 

املعّوقات، نقص  األمثلة عى هذه  ثم مواجهتها، ومنومن  الرياح- واستيعابها، ومن  الفوتو فولطية، وطاقة  الخايا  تقنيات  املتجددة –مثل  للطاقة  إضافية 

املائية %20 من  السكر والطاقة  بالفعل تفل قصب  بالشبكة، وميثل  إليها وربطها  الوصول  التي يصعب  الفقر  التمويل املؤسيس، ومناطق جيوب  خيارات 

إجاميل توليد الكهرباء للدولة. ويتم الحصول عى تفل قصب السكر من خال معالجة قصب السكر و يستخدم يف توليد البخار ملجابهة احتياجات مصانع 

السكر من الطاقة، ومن أجل انتاج الكهرباء وبيعها إىل الشبكة، وتتعرض تلك النسبة للركود، إن مل يكن للتناقص وذلك مبيض السنوات، خاصة مع نقص 

املساحة املزروعة من قصب السكر، بالرغم من ازدياد الطلب عليه.

 خال السبع عرش سنة املاضية، انصبت الجهود للتحرك نحو مجتمع أكرث استدامة، وبشكل خاص إىل تنفيذ سخانات املياه بالطاقة الشمسية، وقد قدم 

البيئة والتنمية املستدامة، قروًضا ميرسة وذلك من خال بنك موريشيوس للتنمية  الربنامج الوطني للسخانات الشمسية يف موريشيوس، بدعم من وزارة 

لزيادة استخدام السخانات الشمسية وتقليل استهاك الغاز النفطي املسال الذي يتم استراده، والطاقة الكهربائية التي تركز عى الفحم، ويضم الربنامج 

منحة أولية وقروض مدعومة تدفع عند قيام موزع السخانات الشمسية بالرشاء.

 إن الفوائد املستدامة لهذا املرشوع كبرة، فمن بن 300.000 منزل قائم يف موريشيوس، يحصل الثلث عى املياه الساخنة من مصدر طبيعي من املصادر 

املتجددة، وهو تحديًدا الشمس، وهو ما ميثل توفر املليارات من الدوالرات يف واردات الغاز الذي ميكن تجنبه، وتوليد الكهرباء، وميثل أيًضا وفر شهري لكل 

منزل فيام بن 4.000 روبية إىل 11.000 روبية، وهو ما ميثل تقريًبا متوسط الراتب الشهري، وهذا من شأنه أن ميكن معظم املنازل من أن تتنازل عن جزء 

من دخلها، وتحقق االستفادة من املستويات األفضل للعيش، مام يدفع باالقتصاد املحيل، ويساعد القطاعات الصناعية األخرى التي تواجه منافسة شديدة 

نتيجة لتكاليف العاملة املنخفضة.

املحتملن عى  النهائين  املستخدمن  ليشمل  الربنامج  نطاق  بتوسيع  متزايد  اهتامم  هناك  ولكن  أسايس،  بشكل  املستهدفة  فاملنازل هي  آنًفا،  ذكرنا  وكام   

املستوى الصناعي والتجاري، وتصميمه بنظام مايل مستدام. ويعترب الربنامج نجاحاً أحرزته حكومة موريشيوس حيث أنها حققت نسبة تقدر بنحو 20% 

من 300.000 منزل يف موريشيوس، وذلك برغم املنافسة الشديدة ألنظمة تسخن املياه املدعومة، التي تستخدم الغاز النفطي املسال. ومع ذلك، فربغم من 

التزام الحكومة باستخدام الطاقة املتجددة، هناك بعض القيود بالنسبة ملتابعة التطبيقات املستمرة واألشمل لتقنيات الطاقات املتجددة يف موريشيوس.

 ومن هذه القيود: 

)1( التحديات التكنولوجية يف ربط تقنيات الطاقات املتجددة بالشبكة الحالية دون تكلفة باهظة، مام يجعلها غر مامئة من الناحية املالية، حيث أن البنية 

الطاقة اإلضافية واملتغرة، وعدم توازن األحامل. )2(التأكد من أن النقل والتوزيع ليست مجهزة بصورة كافية لتتحمل تدفقات  الحالية لشبكات   التحتية 

)أ( املعدات ذات جودة عالية وتفي باملعاير الدولية، وذلك لتجنب الكثر من فشل املنتج )ب( مساعدة رشكات الخدمات الفنية عى إنشاء بعض الرشكات 

حتى ميكن إصاح املعدات التالفة بسهولة )ج( تجنب وضع لوائح وقوانن غر مامئة من شأنها أن تعيق املنافسة وتعمل عى زيادة أسعار املنتج.

مقدمة إلجراءات التخفيف المالئمة وطنًيا
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 تونس:
 يعد سوق الطاقة يف تونس صغر نسبيًا، حيث بلغ عدد السكان 10.5 مليون نسمة يف 2010، وبارتفاع مستوى التعليم واإلملام بالقراءة والكتابة، تحظى 

الدولة بثالث أعى ترتيب يف أفريقيا وفًقا ملؤرش التنمية البرشية، وتصنف كأكرث االقتصاديات قدرة عى املنافسة يف القارة )وفًقا لتصنيف مؤرش القدرة 

التنافسية العاملية التابع للمنتدى االقتصادي العاملي األربعون لعام 2012-2011(.

وتحظى تونس مبعدالت عالية من اإلشعاع الشميس، حيث وصلت عدد ساعات سطوع الشمس ألكرث من 3.200 ساعة سنويًا، وتظهر التقديرات بأنه ميكن 

أن تفي أنظمة التسخن الشميس بنحو %70-80 من احتياجات املباين السكنية من املياه الساخنة.)منشيتي وتوهامي، 2007(. 

التقليدي )املدعوم(، ومبعدل  الوقود  الدولة ال تزال تعتمد بشكل كبر عى  التسخن الشميس، إال أن  التي تقدمها أنظمة  الهائلة  وبالرغم من اإلمكانيات 

استراد متزايد )الوكالة الدولية للطاقة 2010(، بجانب استخدام الكهرباء يف تسخن املياه.

 تهتم تونس منذ وقت طويل باستغال مصادر الطاقة املتجددة، و قد تجى ذلك االهتامم من خال إنشاء الوكالة الوطنية للطاقة )ANRE( عام 1985، 

.)ANME( وحل محلها الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة

ميكن تقسيم سياسة تونس لدعم أنظمة التسخن الشميس إىل خمس مراحل: قدمت الدولة أواًل اسرتاتيجية للتسخن الشميس عام 1984، ورغم ذلك مل 

تحرز نجاًحا كبرًا نتيجة لغياب الحوافز املشرتكة، واملسائل التي تتعلق باستمرار أنظمة الجودة، وهي تحديًدا رداءة جودة األنظمة، والصيانة السيئة، وعدم 

توافر شبكة خدمات ما بعد البيع )شبكة سياسة الطاقة املتجددة للقرن الواحد وعرشون REN 21-2013(، وبحلول التسعينيات تدهورت الصناعة الناشئة 

لسخانات املياه بالطاقة الشمسية.

 ويف املرحلة الثانية، من عام 1996 فصاعًدا، وضعت الحكومة أهدافها إلنعاش سوق سخانات املياه بالطاقة الشمسية من خال العمل عى تحسن تنافسية 

أنظمة التسخن الشميس مقارنة بخيار الوقود النفطي املسال والسائد حينها، وذلك من خال تنفيذ مرشوع قيمته 3.7 مليون دوالر أمرييك ممول من خال 

تعاون متعدد األطراف )مرفق البيئة العاملي، وحكومة بلجيكا(، وأدى الدعم الخاص بتكلفة رأس املال )%35 من تكلفة رأس مال النظام( إىل مزيد من ازدهار 

سوق أنظمة التسخن الشميس(، وبنهاية عام 2001، عندما استنفذ الدعم املتاح )6.6 مليون دوالر أمرييك( قبل التاريخ املحدد بعامن ، كان قد تم تركيب 

50.000 من األلواح الشمسية الجديدة، وأصبح يعمل يف السوق مثانية موردين )منهم ثاثة من الرشكات املصنعة(، وأكرث من 130 عامل تركيب، وخلق أكرث 

من 260 فرصة عمل )منيشتي وتوهامي 2007(.

 أما خال املرحلة الثالثة التي أعقبت اإلنهاء املفاجئ ملرشوع مرفق البيئة العاملي، نتيجة الستنفاذ املبالغ املخصصة، تدهور سوق أنظمة التسخن الشميس 

التونيس تدهوًرا شديًدا، وانخفضت املبيعات السنوية ألكرث من النصف، من 17.000 مرت مربع من األلواح إىل 7.500 مرت مربع يف عام 2005. وميكن أن تعزى 

مرحلة النمو السلبي تلك إىل ما ييل:

-1 أن سوق أنظمة التسخن الشميس مل يصل بعد إىل مرحلة النضج، أي ال يزال بحاجة إىل الدعم -2 واستمرار وجود العوائق غر الفنية مثل نقص خيارات 

التمويل بالنسبة للعميل فيام يتعلق بأنظمة التسخن الشميس، والدعم املستمر للوقود األحفوري التقليدي، والتصور السلبي لألنظمة املصنعة داخليًا برغم 

إدخال نظام الرقابة عى الجودة )معهد ويربتال للمناخ والطاقة 2010(.

 ويف املرحلة الرابعة ومنذ عام 2005 عزمت الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة عى تحسن أطر العمل لضامن وجود سوق مستدام ألنظمة سخانات املياه 

بالطاقة الشمسية، مام أدى بدوره إىل إنشاء مرفق متويل املستخدم النهايئ بروسول الذي أنشأته الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة والرشكة التونسية للكهرباء 

والغاز اململوكة للدولة ) STEGرشكة محتكرة سابقة( بدعم من برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج الطاقة املتجددة لدول البحر املتوسط الذي تدعمه 

إيطاليا. MEDREP. والهدف من برنامج بروسول هو اإلرساع بدخول أنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية إىل تونس، وذلك باستهداف مؤسسات التمويل 

املحلية )ترابايك وآخرين 2010، أولز2011(.

مقدمة إلجراءات التخفيف المالئمة وطنًيا
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 واليوم تم تركيب أكرث من 500.000 مرت مربع من اللواقط الشمسية، وأدى إنشاء برنامج بروسول إىل خلق أكرث من 3000 وظيفة مبارشة يف مجال صناعة 

سخاتات املياه بالطاقة الشمسية وحتى 7000 وظيفة غر مبارشة. ومل يعد استهاك 47.000 طن من الوقود األحفوري، وإنفاق 15مليون دوالر عى الغاز 

النفطي املسال شيئًا رضوريًا ما بن أعوام 2005-62010 )هاناين، ليونتي،توهامي 2014(. املصدر: آلية تسهيل االستثامرات يف دول حوض البحر املتوسط. 

االستفادة من قصص النجاح والرشاكات. برنامج األمم املتحدة للبيئة 2014.

تطوير إجراء التخفيف المالئمة وطنًيا، خطوة بخطوة
 تعتمد عملية تطوير إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا بشكل كيل عى الرشوط املوجودة مسبقاً، وقد تكون الخطوات الازمة قليلة أو كثرة تبًعا لنقطة 

البدء، وال ميثل إجراء التخفيف املامئة وطنيًا يف حد ذاته سوى جزء من عملية أطول قد تبدأ مع تطوير اسرتاتيجية لخفض االنبعاثات وتنتهي بخطوات 

للبيئة  املتحدة  األمم  املتحدة اإلمنايئ وبرنامج  األمم  برنامج  بالتعاون مع  املناخ  لتغر  املتحدة اإلطارية  األمم  باتفاقية  الخاصة  األمانة  تنفيذها. وقد قامت 
بإصدار دليل إرشادي لتطوير إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا.8،7

 ويوجد أدناه قامئة تحتوي عى تفاصيل أكرث لألمور الواجب إنجازها جزئيًا عند تطوير إجراء التخفيف املامئة وطنيًا. ولكن عند تقديم إجراء التخفيف ونرشه 

للتعريف به أو من أجل التمويل، فإن تطويره يستغرق وقتًا يف أغلب األحيان ومياثل عملية تطوير إحدى السياسات.

انظر مبادرات سياسة املناخ-دراسة لربنامج بروسول عى موقع  6 

http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2012/08/PROSOL-Tunisia-SGG-Case-Study.pdf  

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ/ برنامج األمم املتحدة للبيئة/ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ 2013  7

طورت الوكالة األملانية للتعاون الدويل GIZ أداة تتضمن عرش خطوات تحتوى عى االسرتاتيجية والتنفيذ  8 

.http://mitigationpartnership.net/nama-tool-steps-moving-nama-idea-towards-implementation  

جدول 2 | خطوات لتطوير إجراءات التخفيف المالئمة وطنيا ونشرها وتنفيذها

الخطوة األوىل 

إرشاك أصحاب املصلحة 

األساسين

واملستخدمن  واملصنعن  الطاقة،  ومرافق  املحلين  الباعة  )مثل  واملنفذون  واملروجون،  األساسين،  الوطنين  املساهمن  إرشاك 

النهائين‘ إلخ( من خال عملية مشاورات تتسم بالشفافية.:

ضامن الدعم املستمر ألصحاب املصلحة وتشجيع تأييدهم العام إلجراءات التخفيف املامئة عى الصعيد الوطني. أ ( 

إرشاك صناع السياسات وتوفر الدعم الازم لتنفيذ إجراءات التخفيف املامئة . ب( 

الخطوة الثانية

تطوير مقرتح إلجراء 

التخفيف املامئة وطنيًا

باألولويات  ويرتبط  الشميس  التسخن  ألنظمة  الوطنية  االسرتاتيجية  عى  يرتكز  التخفيف  إلجراء  املعامل  واضح  مقرتح  تطوير 

الوطنية األخرى )مثل الطاقة والبيئة( ويصف ويعدد بأقىص قدر من الدقة ما ييل:

الفوائد املشرتكة ج( 

السياسات القامئة واإلجراءات التي تستهدف الفوائد املشرتكة د( 

املساهمة )املالية( الوطنية ه( 

أنظمة القياس والتحقق ورفع التقارير، أو العزم عى خلقها و( 

مقادير خفض انبعاثات الغازات الدفيئة املتوقعة ز( 

الخطوة الثالثة

نرش إجراء التخفيف املامئة 

وطنيًا

تطوير مقرتح إلجراء التخفيف املامئة وطنياً وصياغته عى شكل سجل من خال:

استخاص املعلومات من مقرتح إجراء التخفيف املامئة املحدد ح( 

التأكد من إدراج املعلومات األساسية املنتقاة من الخطوة 2 ط( 

تسليم مقرتح إجراء التخفيف املامئة وطنيًا إىل سجل إجراء التخفيف من خال نقطة اتصال الدولة الخاصة بإجراء  ى( 

                  التخفيف املامئة وطنيًا )إذا ما تم إنشاؤها (

الخطوة الرابعة

متويل ونرش إجراء التخفيف 

املامئة وطنيًا

التأكد من نرش املعلومات الداعمة

نرش مقرتح إجراء التخفيف املامئة بن الجهات املانحة ذات الصلة ومقابلة القامئن عليها ك( 

ل(  استمرار إرشاك أصحاب املصلحة

متابعة تطوير املقرتحات من خال التواصل مع الجهات املانحة م( 

مقدمة إلجراءات التخفيف المالئمة وطنًيا
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وتتضمن عملية تطوير إجراءات التخفيف املامئة ما هو أكرث من مجرد استيفاء املتطلبات املحدودة لتسليم مقرتح إجراء التخفيف إىل سجل إجراء التخفيف 

، أي أنها عملية مستمرة

 وينبغي اعتبار الجدول 2 مبثابة قامئة تدقيق عامة تائم أي عملية تطوير إلجراءات التخفيف املامئة وطنيًا، والرسالة األساسية املراد إيصالها هي أن تطوير 

إجراءات التخفيف املامئة تعترب مبثابة عملية تطوير، وليس مجرد نشاط من األنشطة، له نقطة بداية ونقطة نهاية. ويجب أن يؤخذ يف االعتبار بشكل خاص 

أن إجراءات التخفيف املامئة عى الصعيد الوطني ال متثل نوًعا جديًدا من األنشطة. والقامئة املرجعية أعاه هي عبارة عن ملحة موجزة للمامرسات الجيدة 

بوجه عام، وذلك عند تطوير مناهج وسياسات جديدة أو مراجعتها يف أي قطاع من األنشطة. ويضيف مفهوم إجراء التخفيف املامئة وطنيًا وجهة نظر 

دولية لها، ولكنه ال يعمل بالرورة عى تغيرها . وهكذا، عند دراسة احتاملية تنفيذ إجراء تخفيف مائم، تصبح الخربة بجانب تطوير السياسة وصياغتها يف 

املجاالت ذات الصلة أشياء ذات أهمية وتتعلق بإجراء التخفيف. ويف الواقع أن كثراً من عمليات التطوير هذه تصنف كعمليات تطوير إلجراءات التخفيف، 

حيث اكتسبت تسميتها من قبل. وهكذا، فإن األمثلة التالية لتطوير برامج وسياسات التسخن الشميس للمياه هي يف الواقع أمثلة ملا يتم السعي لتحقيقه 

لتطوير إجراء التخفيف الخاص بتسخن املياه بالطاقة الشمسية، بجانب عرض الفائدة املضافة التي تظهر املبادرات كجزء من الجهود الدولية ملجابهة تغر 

املناخ.

بروسول )تونس( برنامج األمم المتحدة للبيئة

كان لربنامج بروسول الذي أطلق عام 2005 تأثر رسيع وواضح عى تطور السوق. وتضاعف سوق أنظمة سخانات املياه بالطاقة الشمسية يف تونس لثاث 

مرات خال السنة األوىل لربنامج بروسول حيث تم تركيب 23.000 مرت مربع )7.500( نظام بنهاية عام 2006. ويف عام 2006، فاقت األسطح املركبة سنوياً 

من  أكرث  السكني  بروسول  برنامج  ساعد   2012 عام  وبحلول   .1996-1985 أعوام  مابن  الرتاكمية  املركبة  القدرات  إجاميل  مربع  مرت   34.000 بلغت  والتي 

165.000 منزل تونيس للحصول عى سخانات املياه بالطاقة الشمسية لتوفر احتياجاتهم من املياه، حيث دعم تركيب ما يقرب من حوايل 500.000 مربع من 

اللواقط الشمسية، وأدت التكلفة املبدئية للربنامج والتي بلغت 2.5 مليون دوالر إىل زيادة االستثامرات بنسبة بلغت حوايل 211 مليون دوالر يف الفرتة من 

2012-2005 مام عاد بفوائد كبرة كام توضحه األرقام التالية:

من املتوقع توفر يف دعم الوقود األحفوري مببلغ 101 مليون دوالر خال 20 عاًما، وقد تحقق وفر مببلغ 15.2 مليون دوالر يف الفرتة ما بن أعوام • 

.2010-2005

251.000 طن مكافئ نفط خال فرتة حياة سخانات املياه بالطاقة الشمسية مام يؤدي إىل خفض يف االنبعاثات بنسبة 715.000 طن من أكسيد • 

الكربون.

1.325.605- دوالر مقدار خفض يف فواتر الكهرباء املنازل خال دورة حياة السخانات الشمسية• 

خلق 3.000 فرصة عمل مبارشة، و 7.000 فرصة غر مبارشة.• 

وتعد لواقط األلواح املسطحة هي السائدة بن األنظمة، بالرغم من أن لواقط األنابيب املفرغة تزداد يف األسواق، من 2.5 % من منطقة تجميع جديدة مركبة 

يف عام 2007 إىل. %17.4 يف عام 2009 )ويس وموثرن 2012(. وطبًقا للبيانات املتاحة، فإن منطقة تجميع أنظمة سخانات املياه بالطاقة الشمسية تستخدم 

بالكامل للحصول عى املياه الساخنة يف القطاعات السكنية والتجارية، دون أن يشمل االستطاع تسخن مياه أحواض السباحة )ويس، وموثرن 2012(. وعاوة 

الثانية(، فازداد عدد موردي معدات سخانات املياه بالطاقة  البيئة العاملي )املرحلة  عى ذلك، فقد اتسعت سلسة اإلمداد بصورة كبرة بعد مرشوع مرفق 

الشمسية إىل 14، من بينهم 6 مصنعن، بينام تعمل 384 رشكة تركيب. 

وبالطبع فإن األسواق املالية وأسواق االئتامن التونسية املتطورة، وقوة العاملة املتقدمة قد لعبوا دوًرا هاًما يف ضامن ازدياد التمويل االئتامين ألنظمة التسخن 

الشميس للمياه )أولز 2011(. انظر الفصل الخامس ملزيد من مناذج التمويل لربنامج بروسول.

مقدمة إلجراءات التخفيف المالئمة وطنًيا
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صياغة إجراء تخفيف مالئم على المستوى الوطني للتسخين  .3 
الشمسي للمياه  

 استكملت العديد من الدول، أو يف سبيلها الستكامل، برامج ضخمة لدفع عملية رشاء أنظمة التسخن الشميس للمياه، ومع ذلك فبدون وجود السياسات 

الداعمة والترشيعات من أجل تحفيز االستثامر يف مجال التسخن الشميس للمياه واإلجراءات التي تقودها الحكومات إلزالة معظم العوائق غر املالية، فمن 

غر املرجح حدوث التقدم التكنولوجي، لذا ينبغي أن تكون االسرتاتيجيات املوضوعة طويلة األمد ، وتتضمن مواجهة املعّوقات وضامن الرقابة عى الجودة 

لتجنب مخاطر منو سوق ذات تأثرات عكسية عى املدى القصر.

 ويحتوى تقرير النطاق الفني ألنظمة التسخن الشميس الذي نرشه برنامج األمم املتحدة للبيئة عى معظم العنارص الازمة لتطوير مقرتح إجراء التخفيف 

املامئة وطنيًا. وتم رشح عنرصين إضافين من خال هذا الكتاب اإلرشادي وهام: القياس والتحقق ورفع التقارير يف الفصل الرابع، ومتويل إجراء التخفيف 

املامئة للتسخن الشميس للمياه يف الفصل الخامس. وتتيح مقرتحات إجراء التخفيف فرصة للدول ليك تحصل عى الدعم أثناء تنفيذ اسرتاتيجيتها الخاصة 

بتسخن املياه باستخدام الطاقة الشمسية عى أساس إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ، ويتعن تطبيق االسرتاتيجية الوطنية أواًل من أجل وضع إطار العمل 

واألهداف، إن إجراء التخفيف املامئة وطنيًا يتبع االسرتاتيجية ويوضح كيفية متويل األنشطة، وتنفيذها وقياسها والتحقق منها.

منهجية تقييم جاهزية سوق النطاق الفني لتسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية

الوطنية ذات  األطر  الحايل من خال  االستعداد  للمياه وتنفيذها، هي تحديد مدى  الشميس  للتسخن  اسرتاتيجية  إمكانية صياغة  لتقييم  البدء  إن نقطة   

الصلة، ويعترب تقرير منهجية تقييم جاهزية سوق النطاق الفني للتسخن الشميس الذي نرشه برنامج األمم املتحدة للبيئة مبثابة أداة إلجراء ذلك التقييم 

وباألحرى تقييم الدولة مقابل الدول األخرى التي وضعت مثل تلك االسرتاتيجيات. ويحتوى منشور النطاق الفني )برنامج األمم املتحدة للبيئة 2014( عى 

تحليل مفصل يوضح تقييم الدول وفق أربعة معاير متداخلة:

سياسات الحكومة يف إطار دعم التسخني الشميس للمياه : لعبت اللوائح التنظيمية وبرامج العمل دوًرا هاًما يف الدفع بالعديد من األسواق العاملية . 1

الرائدة يف مجال التسخن الشميس، ومن أجل تحديد بعض التقديرات، يتضمن إطار الدعم أهداف تتعلق بالتسخن الشميس للمياه، حوافز مالية، 

وبرامج قروض، أوامر البناء، وحمات التوعية.

الظروف الوطنية: تتضمن الظروف الوطنية ذات الصلة اإلشعاع الشميس املبارش )مثل العزل(، منو واخرتاق سوق التسخن الشميس للمياه، توجهات . 2

الطلب عى الطاقة، وتنافسية أنظمة التسخن الشميس مقارنة بأنواع الوقود املستخدم يف التسخن.

التمويل: يأخذ التمويل يف االعتبار ظروف االقتصاد الكيل الوطني والبيانات املتعلقة بالحصول عى القروض، وتكلفة التمويل.. 3

املناخ التجاري: يتم تقييم املناخ التجاري من خال دراسة مدى سهولة تنفيذ العمل، وتواجد معايرالجودة ألنظمة سخانات املياه الشمسية، ووجود . 4

الجمعيات التي تدعم سخانات املياه بالطاقة الشمسية.

 تتضمن املعاير األربعة مثانية عرش مؤرشاً تعكس العوامل املختلفة لتمكن بيئة عمل أنظمة التسخن الشميس للمياه يف دولة ما، وتعمل تلك التقييامت 

كأداة لرتكيز السوق وإجراء مناقشات سياسية عن قضايا محددة، ووضع نقطة بداية للمقارنات، وال ميكن الحكم عى جودة البيئة التمكينية لدولة ما فيام 

يتعلق بالتسخن الشميس للمياه، فهناك دول مختلفة ذات ظروف مختلفة بصورة ملحوظة وهي بحاجة لوضعها يف االعتبار عى أساس دراسة كل حالة 

عى حدة، فمن الصعب تحديد أفضل املامرسات، لذا فإن منهجية التقييم هي منهجية أساسية وال تأخذ يف اعتبارها عوامل مثل تصميم سياسات محددة، 

أو استمرارية السياسات، أو تفاعلها.

صياغة إجراء تخفيف مالئم على المستوى الوطني للتسخين الشمسي للمياه
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تطوير استراتيجية وطنية للتسخين الشمسي للمياه

 يوىص برنامج األمم املتحدة للبيئة بنهج سيايس متكامل، يستند عى تقرير النطاق الفني للتسخن الشميس للمياه، والذي من شأنه أن يلقي الضوء عى 

أهمية اتفاق العديد من أصحاب املصلحة، وإدراج احتياجات وأولويات القطاعن العام والخاص، واملنظامت غر الحكومية، واملجتمع املدين، واملمولن.

 وباتباع منهجية تقييم جاهزية سوق النطاق الفني ألنظمة التسخن الشميس، نجد أن املعيار الخاص “ بإطار دعم التسخن الشميس” )والذي ميثل 29% 

من منهجية التقييم الكلية( يتضمن خمس مؤرشات ترتبط به:

 يوضح الشكل 1 املعاير األربعة ملنهجية تقييم النطاق الفني للتسخن الشميس للمياه بجانب املعيار الخاص بإطار دعم أنظمة التسخن الشميس ومؤرشاته 

الخمس.

أهداف التسخني الشميس: أهداف كمية من شأنها أن تساعد عى توحيد سياسة الحكومة وزيادة قناعة املستثمر.. 1

حوافز مالية لرتكيب النظام: إن الحوافز الريبية واملالية ألنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية مصممة لتحسن األداء االقتصادي لألنظمة من خال . 2

خفض تكلفة النظام، وتحدد الحوافز كمدفوعات نقدية مبارشة )مثل املنح، والخصومات، وحوافز األداء، وتعريفات للتغذية(، أو حوافز رضيبية )مثل 

االئتامنات الريبية، وخصومات عى رضيبة الدخل(.

برامج القروض الخاصة باألنظمة الشمسية: ميكن أن تصمم برامج القروض التي تدعمها الحكومة لتقليل تكلفة رأس املال لتمويل أنظمة تسخن . 3

املياه بالطاقة الشمسية، وكذلك زيادة نسبة الحصول عى القروض الخاصة باألنظمة الشمسية، وتتضمن األمثلة برامج القروض ذات معدالت الفائدة 

املنخفضة، برامج خفض معدالت الفائدة، احتياطيات الديون املعدومة.

املنشآت . 4 إىل  املتجددة(  الطاقة  تسخن  أنظمة  أشمل  بشكل  )أو  الشمسية  بالطاقة  املياه  إدخال سخانات  يتم  أن  البناء  أوامر  تتطلب  البناء:  أوامر 

الجديدة، أو املباين التي تم تجديدها.

حمالت التوعية: إن الحمات التي تقودها الحكومة أو تلك التي تدعمها لرفع الوعي بأنظمة التسخن الشميس ميكن أن تكون مكمل هام للسياسات . 5

واللوائح التنظيمية. ومن املمكن أن تصمم حمات التثقيف والتوعية ليك تستهدف قطاع عريض من الجامهر وتحقق استفادة من األدوات املختلفة 

)مثل وسائل التواصل االجتامعي( لتشجيع رشاء أنظمة التسخن الشميس.

صياغة إجراء تخفيف مالئم على المستوى الوطني للتسخين الشمسي للمياه

شكل 1 | إطار دعم أنظمة التسخين الشمسي كجزء من منهجية التقييم
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وبالرغم من أن عوامل إطار الدعم ال تتضمن كل اللوائح التنظيمية الخاصة بالسياسات والربامج، إال أن شبكة الخرباء الدولين التي أوصت بتقييم جاهزية 

سوق النطاق الفني ألنظمة التسخن الشميس قد عرفتها بأنها “حجر الزاوية”، وباإلضافة إىل تلك العوامل املذكورة أعاه، تنصح الحكومات بتطوير معاير 

الحد األدىن ألداء الطاقة، وضامن اإلدارة السليمة بيئيًا ألنظمة التسخن الشميس لتعظيم فوائدها البيئية مقدًما وتجنب خلق مخاطر بيئية جديدة.

 محتويات االستراتيجية الوطنية ألنظمة التسخين الشمسي
استناًدا إىل معاير إطار دعم أنظمة التسخن الشميس املوضحة أعاه، يتعن عى االسرتاتيجية الوطنية للتسخن الشميس أن تحدد األهداف واألنشطة 

والنتائج املتوقعة خال جدول زمني معن وبأطراف محددة بوضوح.

وقد تكون لجنة التنسيق الوطنية مبثابة أداة يف تطوير السياسة الوطنية التي ميكن أن تتضمن الخطوات التالية:

التي نفذت يف املايض، وتقديم . 1 التسخن الشميس، وتقييم األنشطة  لتقنيات  النطاق  للتحول إىل استخدام واسع  الفوائد املحتملة  تحديد كم ورشح 

موضوعات أساسية وخيارات للتنفيذ.

تحديد األهداف يف إطار االسرتاتيجية مثل االستدامة واالنتشار الرسيع ألنظمة التسخن الشميس مبا يوفر الحصول عى مياه ساخنة نظيفة وآمنة لكل . 2

املنازل، أو الوفاء بكل االتفاقيات واملعاهدات الدولية والوطنية الخاصة بتغر املناخ.

تحديد حتى ثاث أهداف لكل من الغايات املرجوة. واألهداف هي اإلجراءات املحددة التي لها نتائج ميكن قياسها مثل تقليل تكاليف رشاء وصيانة . 3

السخانات  محل  الشميس  التسخن  أنظمة  تحل  )حيث  الكهرباء  عى  القصوى  الطلب  توقعات  من  الحد  أو  والتقليل  الشميس،  التسخن  أنظمة 

الكهربائية(، أو خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة محددة سنويًا.

تحديد إطار تنظيمي مركزي يتاءم مع الهياكل القانونية الحالية أو املخطط إلنشائها، وقد يكون هناك غياب للسياسات أو املعاير التي تطبق بوجه . 4

خاص عى أنظمة التسخن الشميس. وينبغي أن يحدد الترشيع األسايس األدوات القانونية املطبقة أو تلك التي سيتم تطبيقها فيام يتعلق بكل عامل 

من عوامل النهج املتكامل مثل الحد األدىن من معاير أداء الطاقة والتي تستبعد رشاء املعدات التي ال تفي مبستويات الحد األدىن، وميكن تطبيق 

برنامج تعريفي ملساعدة املشرتين عى التعرف عى أنظمة التسخن الشميس عالية األداء والكفاءة.

إن تطوير اسرتاتيجية تتعلق بأنظمة التسخن الشميس هي عملية تحركها الدولة، فينبغي أن تتعاون كل املؤسسات الوطنية ذات االختصاص وتعمل بصدد 

تلك االسرتاتيجية، ويجب أن تتحدد املسؤوليات وفًقاً لنطاق كل مؤسسة ومدى امتدادها، فعى سبيل املثال، متتلك وزارة الكهرباء التفويض لتنظيم سوق 

سخانات املياه بالطاقة الشمسية والتطبيقات األخرى، وتعد وزارة البيئة )أو أي مؤسسة تؤدي دورها( مسؤولة مسؤولية تامة عن تطوير اللوائح والقوانن 

الخاصة بالنفايات الخطرة، أما وزارة االقتصاد )أو أي مؤسسة تؤدي دورها( فلديها سلطة اإلعفاءات الريبة، واللوائح التنظيمية الخاصة مبنح الدعم والجامرك.

يجب تحديد كل الكيانات املسؤولة عن تنفيذ األنشطة املقرتحة يف السياسة الوطنية ألنظمة التسخن الشميس مع توضيح للنتائج واألدوار املحددة مسبُقا. 

ويجب أن تتوىل تلك العملية لجنة تنسيق وطنية تعمل عى إرشاك أصحاب املصلحة ذوي الصلة.

صياغة إجراء تخفيف مالئم على المستوى الوطني للتسخين الشمسي للمياه

مربع 1 | معايير الحد األدنى ألداء الطاقة

 إن معاير الحد األدىن ألداء الطاقة هي إجراءات تنظيمية تحدد الحد األدىن من مستويات الكفاءة والفاعلية املقبولة بالنسبة للمنتجات املباعة 

يف دولة أو إقليم بعينه. ومن ثم ينبغي عى الدول ما ييل:

تحديد الضوابط، وفرتات التنفيذ والدقة فيام يتعلق مبعاير الحد األدىن من األداء• 

مراجعة املعاير السائدة لألسواق الضخمة للتعلم من أفضل املامرسات.• 

تحديد الحد األدىن من الفاعلية التي يجب أن يتسم بها املنتج.• 

تطوير جدول ملعاير األداء يف املستقبل من أجل الحصول عى دقة أعى حيث ستصبح التقنيات ذات الكفاءة متاحة.• 

كتابة الترشيعات لتتضمن أو تشر إىل متطلبات تصنيف املنتج.
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 يجب أن تضمن الحكومة دعم وتطوير السياسة الوطنية عى نطاق واسع من خال أصحاب املصلحة املتعددين، ووجود عملية مشاركة تتضمن وترشك 

التجزئة،  وتجار  املحلين،  املصنعن  )مثل  الخاص  والقطاع  املحلية(،  الطاقة  مرافق  )مثل  العام  القطاع  من  كل  مامئة يف  بصورة  واملتأثرة  املهتمة  األطراف 

الحكومية،  املدين )كاملنظامت غر  املجتمع  املتجددة، واملستثمرين(، بجانب  الطاقات  أو  الشميس  التسخن  بأنظمة  الخاصة  واملوزعن، وجمعيات األعامل 

التنمية الوطنية، والبنوك الخاصة املحلية، وكيانات التمويل األخرى(، واملؤسسات الفنية  التأييد(، والقطاع املايل )الجمعيات املرصفية، وبنوك  ومجموعات 

)مرافق اختبار أنظمة التسخن الشميس، والجامعات، والخرباء اآلخرين(. إن وجود عملية مشاركة قوية تتسم بالشفافية من شأنها ضامن أن تأخذ السياسة 

الوطنية يف اعتبارها كل االهتاممات ذات الصلة وتقدم حلول ممكنة لقضايا قد تغفلها الحكومة، وتقدر فوائد وتكلفة ذلك التحول بأقىص درجة ممكنة من 

الدقة، وتحدد الفرص واملوارد املالية. وبناء عى تحليل املخاطر املالية وخطة األنشطة، يتعن عى لجنة التنسيق الوطنية أن تقرتح املوازنة النهائية بجانب 

السيناريوهات املالية التي تدعم تلك املوازنة.

التحرك من االستراتيجية نحو التنفيذ

 مبجرد استكامل االسرتاتيجية الوطنية للتسخن الشميس للمياه بصورة مرضية، يقوم مطور مقرتح إجراء التخفيف بالعمل عى بلورة السياسة يف شكل خطة 

تنفيذ عملية، ميكن تتبع الخطوات الثاث األخرة يف الفصل الثاين، جدول 2، وتشمل عملية إجراء التخفيف املامئة وطنيًا نطاق واسع من األنشطة منها: 

تطوير مقرتح إجراء التخفيف املامئة، وتقدميه إىل سجل إجراء التخفيف املامئة، وتنفيذ خطة عمل إجراء التخفيف املامئة، ومراقبة التطور ورفع التقارير 

عن تأثراته وهو ما ينفذه العديد من أصحاب املصلحة، وتعد عملية املشاورات التي تتسم بالشفافية والتي تتم عى الصعيد الوطني بجانب املشاركة القوية 

من قبل أصحاب املصلحة مبثابة أشياء رضورية للحصول عى نتيجة ناجحة إلجراء التخفيف املامئة لسخانات املياه بالطاقة الشمسية.

 من املرجح أن تسلم مختلف املنظامت التي تدعم إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا النامذج الخاصة مبقرتحات إجراءات التخفيف املامئة، ويتضمن سجل 

إجراء التخفيف املخصص لتقديم إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا خطوط إرشادية أساسية عن كيفية تسليم املعلومات إىل السجل بشأن إجراء التخفيف، 

ورمبا يستخدم السجل كصيغة عامة لكيفية تقديم متطلبات الحد األدىن من املعلومات، والتي انبثقت عن املشاورات الدولية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة 

اإلطارية لتغر املناخ.

 وبالرغم أن تقديم املعلومات إىل السجل هو إجراء طوعي، إال أنه ينصح باستخدامه لزيادة الرؤية الدولية بشأن إجراءات التخفيف املامئة عى املستوى 

الوطني.، لكن نؤكد عى رضورة أن يطلب املمولون املزيد من املعلومات وأن يشاركوا يف تلك العملية يف مرحلة مبكرة.

 وامللخص بادناه هو ملخص عام وال يعد منوذج يتبع صيغة رسمية، ويتضمن العنارص ذات الصلة من أجل تقديم إجراء التخفيف املامئة وطنيًا، استناًدا إىل 

كل من الخربة الحالية، و النامذج املختلقة إلجراء التخفيف التي طورتها مختلف املنظامت. انظر امللحق ج الذي يتضمن صيغة استخدمها مركز ريزو التابع 

لربنامج األمم املتحدة للبيئة.)مذكرة خاصة مبعلومات إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا(

عناصر مقترح إجراء التخفيف المالئمة وطنًيا

 يقدم املقرتح معلومات مفصلة عن أنشطة التخفيف املخطط لها، وكيف ميكن تنفيذها ومراقبتها، إضافًة إىل إيضاح سبب أهمية تواجد املساندة الدولية 

لدعم عملية تنفيذها، ويقدم الجدول 3 موجز لعنارص املعلومات األساسية ملقرتح إجراء التخفيف املامئة وطنيًا. 

قات، والحلول المقترحة   اإلطار، الخلفية، المعوِّ
 ينبغي أن يتضمن كل من اإلطار والخلفية وصًفا للوضع الراهن ألنظمة التسخن الشميس للمياه يف الدولة، و يجب أن يأيت عى ذكر السياسات الوطنية 

ذات الصلة، واألهداف والقوانن مثل سياسات كفاءة الطاقة، معاير أداء الطاقة الحالية، ومتطلبات وضع البطاقات عى املنتج، و كذلك السياسة 

واألهداف الوطنية فيام يتعلق بتغر املناخ

صياغة إجراء تخفيف مالئم على المستوى الوطني للتسخين الشمسي للمياه
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 جدول 3 | ملخص عام لمقترح إجراء التخفيف المالئمة على المستوى الوطني للتسخين الشمسي للمياه

املالمئة  التخفيف  إجراء  مقرتح 

عىل املستوى الوطني

ما الذي ينبغي إدراجه؟

قات والحلول  اإلطار، والخلفية، واملعوِّ

املقرتحة

أو •  للطاٌقة،  الوطنية  باالسرتاتيجيات  ترتبط  للمياه  الشميس  للتسخن  وطنية  لسياسة  والحاجة  الراهن  الوضع 

االسرتاتيجيات البيئية أو غرها

معلومات عن إطار السياسة، والوضع الراهن )خط األساس(، اإلطار املؤسيس وأصحاب املصلحة• 

وصف املعوقات التي تعرتض تسخن املياه بالطاقة الشمسية• 

اقرتاح الحلول• 

وصف لنطاق إجراء التقييم املامئة وطنيًا، وغاياته وأهدافه الرئيسية• النطاق واألهداف

قات املحددة • العنارص والتوقيت الزمني يجب وضع العنارص يف إطار املعوِّ

خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ األنشطة األساسية• 

الترشيع األسايس الذي سيتم اقرتاحه، واألطراف املسؤولة عن اقرتاح الترشيع واعتامده• 

تأثرات التنمية املستدامة متضمنة مقدار خفض االنبعاثات والتأثرات السلبية أو اإليجابية األخرى• التأثرات املتوقعة

وصف تكاليف تنفيذ إجراء التخفيف متضمًنا تحديد املصادر املالية واحتياجات الدعم بجانب الدعم غر املايل • التكاليف واحتياجات الدعم

املطلوب مثل بناء القدرات

بنود املوازنة السنوية الازمة الستمرارية إجراء التخفيف املامئة وطنياً بحيث تتضمن اإليرادات املتوقعة )الدعم • 

النقدي والعيني( والنفقات

وصف إطار عمل القياس• إطار القياس ورفع التقارير والتحقق

املؤرشات األساسية لقياس مدى التقدم يف عملية التنفيذ• 

وذلك •  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  وخفض  املستدامة  والتنمية  التأثرات  تقييم  يف  املساهمة  األساسية  املؤرشات 

من خال : 

وضع منهجية لتقييم التأثرات )املدخات(. 1

أنظمة وإجراءات جمع وتخزين البيانات. 2

األدوار واملسؤوليات املتعلقة بعملية جمع البيانات، والتحليل ورفع التقارير• 

 أن تتوافق صيغة رفع التقارير وإجراءات التحقق مع متطلبات الحكومة واملمولن• 

تفاصيل خطة تنفيذ األنشطة• خطة التنفيذ

اإلطار املؤسيس، أدوار ومسؤوليات العديد من أصحاب املصلحة• 

اإلطار الزمني.• 

إدارة املخاطر.• 

أن تصف برنامج التمويل الذي قد يتضمن التمويل املحيل أو مزيج من التمويات املالية واملحلية• خطة التمويل

مراجعة امليزانية وذلك لحرص التكاليف واحتياجات الدعم• 

نقطة اتصال إجراء التخفيف املامئة عى املستوى الوطني• األطراف املسؤولة

الشخص أو املنظمة التي تضطلع باملسؤولية الكاملة تجاه إجراء التخفيف • 

املؤسسات الرئيسية وجهات االتصال• 

وتلك املعلومات مبثابة سيناريو خط األساس )نقطة البدء إلجراء التخفيف املامئة عى املستوى الوطني(، باإلضافة إىل أنها التزام بإدراج اإلجراءات يف السياسة 

التحول  أمام  الحالية  قات  املعوِّ التخفيف يجب تحديد  املامئة وطنيًا، وعند صياغة إجراء  التمويل  بالنسبة ملمويل إجراء  اعتبارات هامة  الوطنية، وكاهام 

الستخدام أنظمة التسخن الشميس وتحليلها إىل جانب اقرتاح الحلول.

صياغة إجراء تخفيف مالئم على المستوى الوطني للتسخين الشمسي للمياه
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قات مبثابة األساس  يصنف الشكل 2 املعوقات االقتصادية واملالية، واملؤسسية و التنظيمية، وعوائق السوق بن أربعة مصادر رئيسية، ويعترب تحليل املعوِّ

قات الحالية. لتحديد األعامل، أي األنشطة التي تشكل جوهر إجراء التخفيف، وهذا من شأنه أن يحل املشكات التي تنتج عن املعوِّ

  نطاق وأهداف إجراء التخفيف المالئمة على المستوى الوطني
 يتضمن نطاق وأهداف إجراء التخفيف تعريف للتقنيات السائدة حول أنظمة التسخن الشميس للمياه، والقطاعات املعنية )كالقطاع السكني، والتجاري، 

والصناعي(، والنطاق الجغرايف )والوطني وغر الوطني(. وقد تتضمن األهداف ما ييل:

لخفض •  الوطنية  األهداف  تحقيق  واملساهمة يف  املباين،  كفاء طاقة  مثل تحسن  التنمية  املناخ ومسار  بتغر  تتعلق  املستوى  رفيعة  أهداف سياسية 

انبعاثات الغازات الدفيئة وكفاءة الطاقة.

 وقد تتضمن االسرتاتيجية الوطنية ألنظمة التسخن الشميس أهداف وغايات أخرى ال تتعلق مبارشة بالتخفيف مثل تحقيق النمو يف األنظمة خارج الشبكات 

)والذي ميكن أن يعكس يف بعض الحاالت طلب منخفض(، ومع ذلك ينبغي أن يكون تركيز األهداف يف عملية تطوير إجراء التخفيف املامئة عى الغايات 

التي تشر إىل أنشطة تخفيف حدة التغر املناخي، حتى وإن كانت الفوائد األخرى بخاف مقادير خفض االنبعاثات هي املحركات الفعلية لتلك العملية.

  عناصر إجراء التخفيف المالئمة وطنًيا والتوقيت الزمني
 إن تحليل املعوقات التي متنع تنفيذ نهج السياسة املتكاملة بكفاءة وبشكل تام، من شأنه أن يساعد يف تحديد األنشطة التي ميكن إدراجها يف إجراء 

التخفيف املامئة، فعى سبيل املثال، يؤدي غياب املراقبة، والتحقق والسياسة املطبقة إىل إضعاف تأثر معيار الحد األدىن من أداء الطاقة، وذلك ألن 

املنتجات غر املطابقة لن تحل بنجاح محل استهاك الكهرباء يف أغراض التسخن، ويجب أن يصف التحليل بشكل مفصل األنشطة امللموسة والتدابر 

املقرتحة، و يوضح كيفية مساعدتها يف التغلب عى املعوقات املحتملة، وينبغي أن ترتكز اإلجراءات كلام أمكن عى السياسات والعمليات الحالية لضامن 

تحقيق نهج متكامل عى مستوى السياسة الوطنية.

  التأثيرات المتوقعة
 يجب أن ينتج عن إجراء التخفيف املامئة وطنيًا تغرات تحولية لتسخن املياه، وذلك عن طريق تحريك السوق نحو مسار منخفض الكربون، وينبغي 

أن تؤدي أيضاً إجراءات التخفيف للتسخن الشميس للمياه إىل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة يف إطار التنمية املستدامة، ويويص برنامج األمم املتحدة 

للبيئة برورة تصميم ووصف مقرتح إجراء التخفيف للتسخن الشميس للمياه وفًقا لهذين الهدفن األساسين، ويجب أن يقيم مقرتح إجراء التخفيف 

املامئة وطنيًا النتائج املرتقبة يف ضوء خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

 إن إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا للتسخن الشميس للمياه هي إجراءات محددة يف إطار أهداف التنمية املستدامة للدول، ويجب أن يسفر تنفيذها 

عى فوائد بيئية، واقتصادية، واجتامعية.

الكهرباء للمستهلكن، كام يؤدي أيضاً 	  التخفيف املامئة ميكن أن يؤدي إىل خفض فواتر  الوطنية إلجراء  الفوائد االقتصادية. إن تنفيذ االسرتاتيجية 

إىل خفض معدل الطلب عى الكهرباء، مام ينتج عنه وفر يف النفقات املرتبط بتجنب إنتاج قدرة إضافية من الكهرباء، ويشمل ذلك وفر يف نفقات 

الحكومة نتيجة قلة االعتامد عى منح دعم الوقود األحفوري.

- معدالت 	  الكهرباء  إنتاج  قلة  وبالتايل  املعتادة،  العمل  بسيناريوهات  - مقارنة  الكهرباء  الطلب عى  قلة  ينتج عن  أن  املتوقع  من  البيئية.  الفوائد 

منخفضة من تلوث الهواء )الكربيت، و ثاين أكسيد الكربون، وأكسيد النيرتوز والغازات األخرى(، وإن قلة إنتاج الكهرباء ميكن أن يكون له فوائد عدة 

مثل الحد من استخدام املياه واملصادر الطبيعية األخرى، كام يجب إنشاء مرفق للتخلص من أنظمة املراجل البخارية القدمية.

الفوائد االجتامعية: إن تنفيذ السياسة الوطنية للتسخن الشميس للمياه من خال خفض فواتر الكهرباء وبخاصة للقطاع السكني ذو الدخل املنخفض، 	 

من شأنه أن يؤدي إىل رفاهية اجتامعية يف شكل وفر للدخل، والذي ميكن استخدامه لسد نفقات أخرى، وميكن أن يسهم إجراء التخفيف املامئة 

وطنيًا للتسخن الشميس للمياه يف خلق فرص عمل وتحقيق تطور اقتصادي عن طريق إنشاء منطقة خدمات جديدة مثل مراكز االختبارات والتدوير.
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قات االستثمار في أنظمة التسخين الشمسي للمياه شكل 2 | معوِّ

ضغط املوازنة فيام يتعلق باملوارد العامة• 

نقص الحوافز الازمة لدعم بداية تطور السوق• 

غياب معاير األداء• 

غياب سياسات الرشاء• 

عدم تواجد إجراء سابق إلزالة عوائق السوق• 

منح دعم الوقود األحفوري التي تشوه االقتصاد.• 

قلة الثقة يف التقنية ) أو التجربة السيئة(• 

عائق التكلفة التي تدفع مسبًقا• 

انعدام الوعي بالفوائد االقتصادية• 

غياب أنظمة القياس ملتابعة تأثر تركيب أنظمة التسخن الشميس• 

تجنب املخاطر• 

نقص الخربات واملهارات البنكية مبا يتائم مع قروض أنظمة التسخن الشميس• 

التصور السلبي عن جدوى ربحية أنظمة التسخن الشميس• 

التقنيات غر املتاحة بعد يف السوق• 

حجم الطلب املنخفض عى املنتجات• 

نقص الحوافز لتبني تقنيات جديدة• 

الحكومة

 األرُس

البنوك التجارية

السوق

 ينبغي أن يتضمن مقرتح إجراء التخفيف تقييم للتأثرات املتوقعة عى أساس كمي و/أو كيفي ) عى سبيل املثال، عدد فرص العمل التي أتيحت، أو مقدار 

الوفر املتوقع يف منح دعم الوقود األحفوري(. وميكن استنباط التأثرات من خال األنشطة املحددة، أو النتائج كام هو موضح يف الجدول 5.

 ويتضمن النموذج الخاص مبشاركة املعلومات الخاصة بإجراءات التخفيف املامئة وطنيًا يف سجل إجراء التخفيف عى قسم خاص مبساهامت إجراء التخفيف 

حيال أولويات التنمية املستدامة يف الدولة املضيفة9. ويجب أن يرتبط ذلك بأهداف وطنية أشمل تتضمن االسرتاتيجية الوطنية للطاقة واسرتاتيجيات التنمية 

لخفض الكربون، إن كان ذلك قامئًا بالفعل، ومقارنة بسجل إجراء التخفيف، يتضمن امللحق ج منوذًجا موسًعا لوصف إجراء التخفيف املامئة.

  التكلفة، واحتياجات الدعم، وخطة التمويل
 إن مقرتح إجراء التخفيف املامئة بحاجة إىل تقديم تقييم مفصل لنفقات كل األنشطة املزمع تنفيذها يف إطار إجراء التخفيف املامئة وطنيًا، وستشكل 

تلك التكلفة األساس لطلب الدعم عى املستوى الدويل، ولتصميم األدوات املالية العامة والتي ستوجه بدورها عملية التمويل املحيل و/أو الدويل.

http://unfccc.int/cooperation_support/nama/items/7476.php :منوذج  9
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 ومبجرد وضع التكاليف، تحدد قيمة الدعم املايل املطلوب، وينبغي أن يوضح إجراء التخفيف املامئة وطنيًا العنارص التي ميكن أن متول من طرف واحد 

للممولن الدولين  التمويل أحادي الجانب يعترب أكرث جذباً  العالية للدولة املضيفة من  العامة و /أو الخاصة. وبوجه عام، فإن الحصة  من خال الوسائل 

النفقات  التمويل:  القدرة، ويجب أن تتضمن خطة  بناء  التقنيات األخرى واحتياجات  باملبادرة، كام ينبغي تحديد  الوطني  االلتزام  املحتملن، ألنه يعكس 

واإليرادات والوفر املحقق.

  خطة التنفيذ
 ترفق خطة التنفيذ مع إجراء التخفيف املامئة وطنيًا إما كملحق أو كوثيقة تكميلية، وسوف تحتوي الخطة عى معلومات مفصلة عن األدوار 

واملسؤوليات التي تضطلع بها مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب املصلحة املشاركون يف تنفيذ إجراء التخفيف املامئة عى الصعيد الوطني، وكذلك وصف 

للعمليات املؤسسية الازمة لتحقيق ذلك. وينبغي أن تحدد الخطة املخاطر املتوقعة، و أن تتضمن أيًضا التدابر الخاصة بالتخفيف، وينبغي أن يدرج 

قسم منفصل للمخاطر كبديل لذلك لتحديد املخاطر الكبرة والحلول املمكنة ملواجهة تلك املخاطر.

األمد  الجوانب طويلة  الرجوع إىل  الطويل من خال  املدى  املتوقعة عى  للنتائج  التخفيف كيفية ضامن االستدامة واالستمرارية  أن يوضح إجراء  ينبغي   

لاسرتاتيجية الوطنية للتسخن الشميس واسرتاتيجية تغر املناخ، عاوة عى ذلك يجب أن يوضح إجراء التخفيف املامئة وطنيُا مدة وكيفية استكامل املمولن 

لدعمهم إلجراء التخفيف املامئة.

جدول 5 | إطار العمل المنطقي للمدخالت المحتملة المرتبطة بأنشطة التسخين الشمسي للمياه.

األنشطة 

تطوير أنظمة رقابة عى الجودة

)املعاير، ومواصفات املنتج، إصدار الشهادات، 

واالختبارات، ووضع البطاقات عى املنتج.

تطوير القدرات 

لتفعيل نظام 

الرقابة عى 

الجودة

برنامج الضامن 

لقروض أنظمة 

تسخن املياه 

بالطاقة الشمسية

خلق الوعي وتطوير قدرات القطاع 

املايل لتقييم قروض أنظمة التسخن 

الشميس وتوفر االئتامن

برامج التدريب املؤسيس 

لرتكيب أنظمة التسخن 

الشميس للمياه.

التأثريات

 املناخية:

خفض انبعاثات غازات الدفيئة )مقارنة 

بسيناريوهات العمل املعتادة(

 االقتصادية: 

الوفر يف فاتورة 

واردات الوقود

املؤسسية: 

زيادة القدرة لتنفيذ أنظمة 

التسخن الشميس للمياه

البيئية: 

انخفاض تلوث الهواء نتيجة لتجنب 

إنتاج الكهرباء من الوقود األحفوري 

ونقل الوقود األحفوري.

االجتامعية:

 خلق فرص عمل 

خراء.

املخرجات

نظام تشغييل وفعال للرقابة عى ضامن جودة 

أنظمة التسخن الشميس املركبة

فرص أعى للحصول عى التمويل الازم لتمويل 

أنظمة التسخن الشميس للمياه

تحسن بيئة العمل من خال وجود سلسلة سوق 

قوية لتوريد أنظمة التسخن الشميس للمياه

النتائج

- إطار عمل قوي لدعم سخانات املياه بالطاقة 

الشمسية

- تحسن ثقة العميل وازدياد الطلب

قوى عاملة مدربة لرتكيب أنظمة التسخن الشميسرصف قروض تركيب أنظمة التسخن الشميس
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القياس ورفع التقارير والتحقق  .4

 يعرض هذا الفصل إرشادات عن منهجيات القياس، واجراءات وعمليات التحقق ورفع التقارير؛ فهو يوضح بإيجاز إطار عمل القياس ورفع التقارير والتحقق 

إلجراءات التخفيف املامئة وطنيًا، وذلك قبل رشح عوامل تطوير منهجية قياس إجراء التخفيف املامئة الذي يتعلق بالتسخن الشميس للمياه.

إطار عمل إجراءات التخفيف المالئمة وطنًيا لدولة نامية

 يرشح هذا القسم بأسلوب بسيط إطار عمل لقياس إجراءات التخفيف لدولة نامية ورفع التقارير عنها والتحقق منها، ولفهم إطار العمل، ميكن تقسيمه 

ملستوين أساسين: قياس إجراءات التخفيف الوطنية الطوعية للبلدان النامية يف إطار االتفاقية ورفع التقارير عنها والتحقق منها، وهو ما ميكن أن يطلق 

الطوعية  التخفيف  التزامات  من  كجزء  الدول  تنفذها  كام  املحددة  الفردية  التخفيف  إلجراءات  والتحقق  التقارير  ورفع  والقياس  الوطني.  املستوى  عليه 

الوطنية، وهو ما ميكن أن يطلق عليه مستوى إجراء التخفيف املامئة وطنيًا10.

  المستوى الوطني
 سيتم تنفيذ عمليات القياس ورفع التقارير والتحقق إلجراءات التخفيف الوطنية الطوعية للبلدان النامية عى املستوى الدويل يف إطار اتفاقية األمم 

املتحدة لتغر املناخ. ويشمل ذلك املستوى القياس ورفع التقارير والتحقق لكل جهود إجراءات التخفيف الوطنية، وقوائم الجرد الوطنية للغازات الدفيئة، 

كام يتضمن معاير القياس إلعداد قامئة جرد الغازات الدفيئة، ورفع التقارير عن املعلومات الخاصة بقوائم الجرد الوطنية للغازات الدفيئة، وتأثرات 

إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا التي تنفذها الدولة، متضمنًة تأثرات خفض االنبعاثات يف إطار سيناريوهات العمل املعتادة، وتقييم للمعلومات الواردة 

يف تقارير التحديث لكل عامن من خال منهج االستشارات والتحليات الدولية )املشابهة لخطوة التحقق من القياس والتحقق ورفع التقارير(.

  مستوى إجراء التخفيف المالئمة على المستوى الوطني
 يشمل إجراء التخفيف املامئة وطنيًا رفع التقارير والقياس والتحقق إلجراءات التخفيف الفردية، وهذا املستوى يدعم املستوى الوطني وميد الدول 

ث كل عامن التفاقية األمم املتحدة لتغر املناخ، وتخضع إجراءات  باملعلومات الازمة عن إجراءات التخفيف املامئة وطنياً وذلك إلعداد التقارير التي تحدَّ

التخفيف أحادية الجانب واملدعومة للقياس والتحقق ورفع التقارير ملستوى إجراء التخفيف املامئة عى املستوى الوطني، وتقوم الدولة بإعداد إجراء 

التخفيف املامئة وطنيًا استناًدا إىل اإلرشادات العامة التي أوىص بها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عرشة )FCCC/SBSTA/2013/L.28(. وتتيح هذه 

الدالئل اإلرشادية الرشح الوطني ألغراض تطوير نظام القياس والتحقق ورفع التقارير، وهذا يقدم بدوره مبادئ توجيهية عامة بجانب املامرسات الجيدة 

التي ميكن أن تستخدمها الدول إلعداد الرتتيبات املؤسسية، بجانب التدابر وطرائق العمل الخاصة بقياس إجراءات التخفيف ورفع التقارير عنها والتحقق 

منها، وتشتمل التدابر و طرق العمل عى إرشادات لتطوير خطط قياس إجراءات التخفيف الفردية، ومتطلبات رفع التقارير، والعمليات واإلجراءات 

الخاصة بالتحقق من املعلومات الواردة. ومن املتوقع أن يستخدم مطورو إجراء التخفيف املامئة الدالئل اإلرشادية لتطوير منهجية قياس إجراء التخفيف 

املامئة واستخدام متطلبات رفع التقارير من أجل رفع التقارير عن املعلومات التي تم قياسها.

 تتأثر عمليات القياس والتحقق ورفع التقارير الخاصة بإجراءات التخفيف املدعومة دوليًا مبتطلبات الجهة التي تقدم الدعم، وتخضع أيضاً إجراءات التخفيف املدعومة 

 دولياً إىل متطلبات القياس ورفع التقارير والتحقق الدولية، ووفًقا للدالئل اإلرشادية للتحليل واملشاورة الدولية التي تبناها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عرش.

املناخ   لتغر  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  حددتها  التي  اإلرشادية  الدالئل  إىل  الفصل  هذا  يف  واملوضحة  التخفيف  إلجراءات  القياس  متطلبات  وتستند 

إجراءات  قبل ممويل  للقياس من  املستخدمة  املناهج  و عن  املنفذة،  التخفيف  إجراءات  املقدمة عن  باملعلومات  يتعلق  فيام  التحديث  بتقارير  والخاصة 

تخفيف املناخ املدعومة دولياً، مثل مرفق البيئة العاملي، ومستثمري مرشوعات آلية التنمية النظيفة.

 ونظرًا التساع نطاق األنشطة املتاحة يف إطار إجراءات التخفيف املامئة وطنياً، فمن املتوقع أن يختلف مستوى الدقة الذي تقاس به التأثرات، وبخاصة 

تأثرات الغازات الدفيئة بشكل ملحوظ. 

وقد يختلف أيًضا مستوى الدقة الذي يطلبه أصحاب املصلحة املالين وأصحاب املصلحة اآلخرين. وهكذا قد يختلف منهج القياس والتحقق من مجرد منهج 

بسيط إىل منهج يتسم بالدقة والتطور، فعى سبيل املثال، إن تقديرات الوفر يف الكهرباء الناتج عن استخدام السخانات الشمسية بناًء عى تقدير مستويات 

السخانات الشمسية، كل ذلك قد يكون كافياً  الدورية من خال أخذ عينات من  الازمة، والفحوصات  الكهرباء  الساخنة، وما يعادله من  املياه  استخدام 

لبعض إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا. وقد تزداد دقة تلك التقديرات من خال جمع املعلومات بصورة دورية عن طريق االستطاعات الخاصة باستخدام 

السخانات الشمسية.

 إن املفاضلة بن مستوى/ وتكلفة الجهد والدقة، والذي سوف يتأثر يف النهاية بالبيانات والفرص املتاحة يف الوقت الحايل لبدء عملية جمع معلومات إضافية، 

سيؤثر أيًضا عى منهج التقييم والتحقق.

مركز ريزو التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة 2013: فهم لفكرة إجراءات التخفيف املامئة عى املستوى الوطني.  10
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 منهجية القياس ورفع التقارير والتحقق

  منهجيات وإجراءات القياس
 تحدد منهجيات وإجراءات القياس كيفية متابعة التأثرات املتوقعة )متضمنة تأثرات الغازات الدفيئة، والتأثرات التحولية، وفوائد التنمية املستدامة(، 

والتطور والدعم املمنوح إلجراء التخفيف املامئة )وضع األنشطة واملخرجات(، وتتضمن منهجية القياس ما ييل:

النطاق الجغرايف.• 

حدود تأثر األنشطة عى انبعاثات الغازات الدفيئة، بجانب فوائد التنمية املستدامة.• 

خطوط األساس لفوائد التنمية األساسية وانبعاثات الغازات الدفيئة.• 

مؤرشات قياس التأثرات.• 

البيانات املطلوبة لقياس/ وتقدير التأثرات.• 

نظام جمع البيانات متضمناً مسؤوليات واضحة للبيانات الازمة لتقدير املؤرشات • 

وضع اإلجراءات الازمة لضامن مصداقية التقديرات والبيانات التي يتم جمعها.• 

 ما الذي ينبغي قياسه من خالل إجراء التخفيف المالئمة وطنًيا
ث كل عامن، والتي تبناها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عرش، أنواع  لفهم أنواع القياس املطلوبة، تحدد الخطوط اإلرشادية للتقارير التي تحدَّ

املعلومات املتوقع أن تقدمها الدول إىل القامئون عى اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ فيام يتعلق بإجراءات التخفيف املامئة وطنيًا املخطط لها 
واملنفذة:11

معلومات عن إجراءات التخفيف املخطط لها: مؤرشات التقدم ملتابعة تنفيذ إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا، املنهجيات واالفرتاضات املتعلقة • 
بتقديرات خفض الغازات الدفيئة12

معلومات عن إجراءات التخفيف تحت التنفيذ، أو املنفذة: تطور إجراءات التخفيف تحت التنفيذ متضمنة الخطوات األساسية التي تم اتخاذها، • 

ومزيد من الخطوات املتوقعة والنتائج املحققة واملخرجات )القياسات اعتامًدا عى نوع اإلجراء( والتأثرات يف ضوء خفض انبعاثات الغازات 

الدفيئة.

ذلك هو الحد األدىن من املعلومات املطلوبة التي ينبغي قياسها من أجل إجراءات التخفيف املامئة وطنياً، وميكن اعتبار هذين املطلبن مبثابة مؤرشين 

لقياس التقدم، وقياس تأثرات إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا، بحيث تشمل تأثرات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وعى الدول أيًضا تقديم املنهجيات 

والفرضيات املستخدمة لقياس تأثرات الغازات الدفيئة.

مرفق 3 من القرار 2/م.أ/17  11

ستتضمن أيًضا معلومات عن األهداف، ووصف إلجراءات التخفيف املامئة وطنيًا متضمنة معلومات عن مصادر االنبعاثات التي يشملها إجراء التخفيف املامئة وطنياً  12 

   )القطاعات، والغازات( واألهداف الكمية والخطوات املتصورة لتنفيذ إجراء التخفيف املامئة، واملعوقات، واالحتياجات املالية والفنية ذات الصلة، واالحتياجات املتعلقة ب

القدرة، بحيث تشتمل عى وصف للدعم الازم.  

القياس ورفع التقارير والتحقق
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 أنواع المؤشرات
 يتعلق أول تصنيف ملا يتم قياسه إما بالتقدم )الوضع املتعلق باإلطار الزمني أو اإلنجازات الهامة املحقق ( أو قياس التأثرات )النتائج التي تم الحصول 

عليها(، ويجب أن تكون مؤرشات قياس التقدم والتأثر محددة وذكية، ميكن قياسها، وأن تتسم بالدقة والواقعية وتتم يف إطار زمني محدد بينام يجب أن 

يؤخذ يف االعتبار املبادلة ما بن السعر والدقة13.

 تعمل مؤرشات التقدم عى متابعة تنفيذ أنشطة إجراءات التخفيف )انظر الجدول 6(، و تعترب اإلنجازات املتوقعة من كل نشاط من األنشطة الواردة يف 

االسرتاتيجية الوطنية لتسخن املياه بالطاقة الشمسية مبثابة أساس جيد لتحديد مؤرشات التقدم، كام هو الحال بالنسبة ملؤرشات ومعامل قياس مدى التقدم 

التأثر بشكل مبارش إذا ما تم تقييم التأثر عى أساس تحقيق إنجازات  لكل عنرص من عنارص خطة التنفيذ، وقد ترتبط مؤرشات التقدم مبؤرشات قياس 

بعينها. فعى سبيل املثال، ميكن أن يكون إجاميل القدرات املركبة من أنظمة التسخن الشميس للمياه )عدد األمتار املربعة من اللواقط املركبة سنويًا مع 

معدل النمو السنوي املتوقع( مبثابة مؤرش التقدم ألنظمة التسخن الشميس للمياه. وميثل هذا املؤرش واحدة من املعلومات املهمة بجانب املساحة املركبة 

من أنظمة التسخن الشميس من أجل تقييم تأثرات الغازات الدفيئة )انظر القسم الخاص بالبيانات الازمة لتقييم تلك التأثرات(

قد ال تكون املؤرشات الكمية متاحة يف بعض األحيان، وبالتايل ميكن استخدام املؤرشات النوعية لقياس التقدم ومدى التأثر. يف حالة املؤرشات النوعية ، ال يتضمن مصطلح  13 

“قابل للقياس” قياس كميات محددة، بل قياس التأثرات املتوقعة. فعى سيبل املثال، ميكن أن تكون املؤرشات النوعية مبثابة تصورات عن مفهوم الجودة بن العماء،    

والذي ميكن قياسه من خال استطاعات الرأي.  

 جدول 6 | أمثلة لمؤشرات تقييم التقدم

الغاية

زيادة استخدام الطاقة املستدامة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق التحول الرسيع واملستدام الستخدام أنظمة التسخن الشميس.

األنشطة

برامج التدريب املؤسيس 

لرتكيب أنظمة التسخن 

الشميس للمياه

خلق الوعي وتطوير قدرات 

القطاع املايل لتقييم قروض 

أنظمة التسخن الشميس 

وتوفر االئتامن

برنامج الضامن لقروض 

أنظمة التسخن الشميس

تطوير القدرات لتفعيل 

نظام الرقابة عى 

الجودة

 تطوير أنظمة رقابة عى الجودة

)املعاير، ومواصفات املنتج، إصدار 

الشهادات، واالختبارات، ووضع 

البطاقات عى املنتج.

األهداف

تحسن بيئة العمل. زيادة الحصول عى متويات لتنفيذ أنظمة التسخن الشميس. تعزيز إطار دعم أنظمة التسخن الشميس.

مؤرشات التقدم

عامل تركيب 

أنظمة التسخن 

الشميس املدربن

الجلسات التي تعقد

)عدد املرات(

)أرقام(

األشخاص املدربن يف 

القطاع املايل

املؤسسات املالية 

العضوة يف الربامج 

واملشرتكة يف 

القروض املقدمة

الفريق املدرب 

لتنفيذ برامج 

الرقابة عى 

الجودة

مقدمي أنظمة 

التسخن الشميس 

املعتمدة

مرافق 

االختبار 

ألنظمة 

التسخن 

الشميس 

للمياه

األمتار املربعة من 

أنظمة التسخن 

الشميس)املوزعة (

والتي تحت االستخدام
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 تشر مؤرشات قياس التأثر إىل مخرجات إجراءات التخفيف املامئة )انظر الجدول 6(، ويشار إىل ذلك بنتائج تحليل إطار العمل املنطقي، وهو ما يتعلق 

بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وإىل األهداف األخرى الناتجة عن النشاط وفًقا لألهداف الوطنية للتنمية املستدامة، وينبغي أن تتضمن منهجية القياس 

مؤرشات لكل األهداف املرتبطة بإجراء التخفيف املامئة ، شاملًة التغرات التحولية التي ستغر من مسار االقتصاد وتدفعه نحو سبيل مستدام ذو انبعاثات 

كربونية أقل.

 ومتثل الفوائد املحتملة املحددة يف االسرتاتيجية الوطنية للتسخن الشميس نقطة بداية جيدة لتحديد ووصف أيًا من املؤرشات ذات الفائدة واملستخدمة 

لقياس تأثرات إجراء التخفيف املامئة ورفع التقارير عنه والتحقق منه، وذلك عى أساس منتظم. والتأثرات إما كمية )مثل عدد األمتار املربعة من تركيبات 

أنظمة التسخن الشميس(، أو نوعية )مثل الوعي ملدى جودة أنظمة التسخن الشميس(.

تنفيذ عملية القياس، ورفع التقارير والتحقق
 يتضمن برنامج القياس ورفع التقارير والتحقق ترتيبات مؤسسية لإلرشاف عى تنفيذ العملية، واإلجراءات، والخطوط اإلرشادية ، ويشتمل عى تحديد واضح 

التقارير والتحقق  القياس ورفع  التقارير والتحقق، تجري عمليات  للقياس ورفع  الفاعلة. وعند وضع نظام محيل  الجوانب  بها  التي تضطلع  للمسؤوليات 

وفًقا لألطر االسرتشادية وإجراءات نظام القياس والتحقق ورفع التقارير املحيل إلجراءات التخفيف أحادية الجانب. ويف حالة اجراءات التخفيف املدعومة 

دوليًا، فيمكن للدولة أن تستخدم اإلجراءات و األطر االسرتشادية لنظام القياس والتحقق ورفع التقارير املحيل والذي قد يحتاج للموافقة من جانب الجهة 

التي تقدم الدعم الدويل، وتتحمل املؤسسة التي ترشف عى نظام القياس ورفع التقارير والتحقق مسؤولية تطوير منهجية للقياس ورفع التقارير وتقديم 

أطر اسرتشادية خاصة بها، بجانب تحديد عملية التحقق. ويتحمل مطورو ومنفذو إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا مسؤولية تطوير منهجية للقياس ورفع 

التقارير وفًقاً لتلك األطر االسرتشادية.

الغاية

زيادة استخدام الطاقة املستدامة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خال زيادة تركيب أنظمة التسخن الشميس.

األهداف

زيادة فرص الحصول عى متويل لتنفيذ تركيبات أنظمة التسخن الشميس. تعزيز إطار دعم أنظمة التسخن الشميس للمياه

التأثريات

اجتامعية: 

خلق فرص 

عمل خراء

بيئية: 

انخفاض تلوث الهواء الناتج من 

استخدام الكهرباء املولدة من الوقود 

األحفوري ونقل الوقود األحفوري

مؤسسية: 

زيادة القدرة لدعم تنفيذ 

أنظمة التسخن الشميس 

للمياه.

االقتصادية: 

التوفر يف فواتر واردات 

البرتول

املناخية:

خفض انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة 

بسيناريوهات العمل املعتادة

مؤرشات قياس التأثري

خلق وظائف 

خراء

انخفاض ملوثات الهواء الناتج من 

استخدام الكهرباء املنتجة من الوقود 

األحفوري ونقل الوقود األحفوري

 زيادة الوعي بجودة 

أنظمة التسخن 

الشميس بن العماء

وفر سنوي يف الطاقة يف )مقدار(الطاقة التي تعتمد 

عى مصادر الوقود األحفوري ويعزى ذلك إىل 

استخدام أنظمة التسخن الشميس للمياه.

خفض انبعاثات 

ثاين أكسيد 

الكربون

جدول 7 | أمثلة لمؤشرات التأثير
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رفع التقارير )إعداد التقارير ذات الصلة(

ينطوي رفع التقارير عى رسائل منتظمة من الجهة التي تنفذ إجراء التخفيف إىل الجهات املختلفة، مثل السلطة املخولة التي تدير نظام القياس ورفع • 

التقارير والتحقق، أو الجهة التي تقدم الدعم الدويل. ويتفق األطراف حول محتوى وصيغة مناذج رفع التقارير. وتتضمن أهداف رفع التقارير ما ييل:

التخفيف •  إجراءات  )ويف حالة  املامئة  التخفيف  إجراء  الخاص بسجل  السنتن  فرتة  تقرير  الصلة إلدراجها يف  ذات  الوطنية  للجهة  تقديم معلومات 

املامئة وطنياً يكون ذلك من أجل االعرتاف(، ومن أجل تعميم السياسة الوطنية، ولقياس تأثرات التنمية املستدامة، ومن أجل تحقيق فوائد مشرتكة

الوفاء باملتطلبات وفًقا التفاق مربم مع الجهة التي تقدم الدعم، ومبا يتامىش مع متطلباتها من خال بروتوكول متفق عليه وخاصة فيام يتعلق بتأثرات • 

خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

إجراء  عن  لإلباغ  موحدة  اسرتشادية  أطر  هناك  وليس  التقارير.  رفع  لنموذج  مثال  مبثابة  النظيفة  التنمية  آلية  الخاص مبرشوعات  املتابعة  تقرير  ويعد   

التخفيف املامئة وطنيًا يف الوقت الراهن، لذا ميكن استخدام مبادئ رفع التقارير التالية يف إعداد وتقديم املعلومات: وهي الجدوى، األهمية، الشمولية، 

الشفافية، االتساق، والدقة، وفاعلية التكلفة.

 ويتم تواتر رفع التقارير إلجراءات التخفيف املامئة وطنيًا وفًقا التفاق مربم مع املمول الدويل، فعى سبيل املثال، يتم ذلك من خال تقرير سنوي عن مدى 

تقدم تنفيذ إجراء التخفيف املامئة.

التحقق
 يؤكد التحقق عى أن ما تم قياسه ورفع التقارير عنه ) أي مدى التقدم املحرز يف التنفيذ والتأثرات(، يتسم بالكامل والدقة، وتم عرضه بشفافية، ولذا فمن 

املمكن أن يصل طرف ثالث إىل نفس النتائج استناداً إىل املعلومات الواردة، ويعتمد ما تم التحقق منه )التقدم املحرز يف التنفيذ، وتأثرات خفض انبعاثات 

الغازات الدفيئة، وتأثر فوائد التنمية املستدامة(، والكيفية التي تم بها التحقق من املعلومات جزئيًا عى الجهات املحلية والدولية التي تقدم الدعم، وجزئياً 

عى متطلبات رفع التقارير الوطنية، إن وجدت، ويوجد أدناه منهجن ميكن استخدامهام لتحديد إجراء تخفيف يتسم بالوضوح والكفاءة.

ل من قبل جهة معينة، يتم تعيينها للتحقق من خفض االنبعاثات استناًدا 	  أسلوب التحقق الخاص بآلية التنمية النظيفة. يتطلب ذلك تحليل مفصَّ

إىل البيانات التي تم جمعها، من خال إجراءات محددة مسبقاً، وذلك إىل جانب توظيف نظام قياس محدد أو إغفاله، أو استناداً إىل تقديرات 

مؤرشات انبعاثات الغازات الدفيئة كام حددها منفذو مرشوع آلية التنمية النظيفة يف تقارير املراقبة، ويتبع ذلك زيارات مستمرة من جانب الجهة 

املسؤولة عن التحقق للموقع، وذلك للقيام بتحليل يستند عى عينة مأخوذة من البيانات التي تم قياسها لضامن الدقة واملصداقية.

االستشارات والتحليالت الدولية. والتي تعترب مبثابة خطوة مكافئة لعملية التحقق وذلك يف إطار إدراج املعلومات يف تقارير فرتة السنتن الخاصة 	 

باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ. وتخضع املعلومات الواردة يف التقرير، والتي تشملها إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا، إىل التحليل من 

قبل فريق من الخرباء الدولين، وذلك لضامن أن رفع التقارير مكتمل وتم وفًقا لألطر االسرتشادية، ويتسم باالتساق والشفافية، ويناقش أطراف 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ كل من التحليل والتقرير لفهم مدى التقدم املحرز وتحديد املعوقات التي تواجهها الدولة املضيفة يف 

تنفيذ إجراء التخفيف املامئة وطنيًا.

 إن إجراءات التخفيف املامئة وطنياً ذات نطاق أوسع، وترتكز عى السياسة أكرث من تركيزها عى املرشوعات، ومن املرجح اتباع منهج االستشارة والتحليل يف 

عملية التحقق من إجراءات التخفيف أحادية الجانب واملدعومة دولياً، ومن املتوقع أن يتم تحليل التقارير التي رفعتها الجهات التي تنفذ إجراء التخفيف 

تحلياً وافياً لضامن اكتاملها، وشفافيتها واتساقها.

 ويف حالة إجراءات التخفيف املدعومة دولياً، واستناًدا ملتطلبات الدقة فيام يتعلق بتقديرات الغازات الدفيئة وعى التمويل املقدم، فإن عملية التحقق من 

خفض انبعاثات الغازات الدفيئة قد تكون أكرث رصامة، وقد تستخدم املنهج الذي يعتمد عى أخذ العينات والذي يستخدمه برنامج األنشطة الذي يتبع آلية 

التنمية النظيفة، ومن الطبيعي السعي وراء العوامل امللهمة لتصميم نظام تحقق يتعلق بالتوازن املطلوب ما بن الدقة والتكلفة.

 وميكن للطرف الثالث القيام مبراجعة مفصلة لتأثرات إجراءات التخفيف املامئة، وبخاصة خفض االنبعاثات، وذلك استناًدا إىل إجراءات وطرق القياس، 

وهذا يشبه النهج املستخدم لتقييم الربامج والسياسات التي تنفذها الحكومة، حيث تقوم إدارات حكومية محددة )وهي إدارات منفصلة عن تلك املسؤولة 

برنامج  لتنفيذ  وإندونيسيا يف طريقها  والسياسات،  الربامج  أهداف  تحقيق  التنفيذ يف  فاعلية  لتقدير مدى  التقييم  بعملية  والسياسات(  الربامج  تنفيذ  عن 

محيل للقياس والتحقق ورفع التقارير، وقد اقرتحت أن يتوىل مراجعن معتمدين عملية التحقق، ومع هذا فهي مل تقرر بعد إن كان هذا سيستند كليًا عى 

االستعراض املكتبي أم يتضمن تحليل مشابه آللية التنمية النظيفة.
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شروط محددة للعملية من أجل دعم القياس والتحقق ورفع التقارير
 يتعن عى البلدان املتقدمة إتاحة معلومات عن الدعم املقدم للبلدان النامية من خال تقارير فرتة السنتن والباغات الوطنية، وهكذا فإن الجهات التي 

التي تدعمها مساهامتهم املالية وذلك حتى يتمكنوا  التمويل ستطلب بدورها معلومات عن كيفية استخدام املبالغ املمولة، وكذلك أنواع األنشطة  تقدم 

من الوفاء بالتزامات رفع التقارير عن البيانات يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ، وسوف تستخدم هذه املعلومات لتقييم التمويل املقدم 

من أجل املناخ من قبل البلدان املتقدمة، وذلك لتحسن الشفافية فيام يتعلق بالدعم املقدم، وتقييم الجهود العاملية لبلوغ هدف توفر 100 مليار دوالر 

ث كل  كل عام من أجل تغر املناخ بحلول عام 2020. ويتعن عى البلدان النامية تقديم معلومات عن الدعم الذي تتلقاه وتستخدمه يف التقارير التي تحدَّ

عامن، و تلقي هذه البيانات الضوء عى الدعم الذي تتلقاه وتستخدمه البلدان املستفيدة مقابل التمويل الذي تقدمه البلدان املتقدمة، والذي قد يتضمن 

تكاليف اإلدارة الدولية واالستشارين الدولين. 

وهكذا فاملطلوب من الجهات التي تنفذ إجراءات التخفيف، تقديم املعلومات التي تتعلق بالسلطات الوطنية املامئة، حتى تتمكن الدول املضيفة من الوفاء 

بالتزامات رفع التقارير يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ.

 و يُطلب من ممويل إجراءات التخفيف املامئة، سواء الوطنين أم الدولين، أنظمة فعالة لتخصيص املوارد املالية الازمة لتنفيذ إجراءات التخفيف ومتابعتها، 

وذلك لضامن استخدام مبالغ التمويل بفاعلية بحيث تلبي األغراض املرجوة منها، وينبغي عى الجهات التي تنفذ إجراءات التخفيف املدعومة وطنياً االلتزام 

باملعاير االئتامنية الدولية، فعى سبيل املثال، يجب عى الجهات الوطنية املنفذة التي تتقدم بطلب للتمويل من صندوق التكيف، الوفاء باملعاير االئتامنية 

للصندوق، وهناك متطلبات مامثلة تنتج أيضاً عن إجراءات التخفيف املامئة وطنياً، وباإلضافة إىل املعاير االئتامنية، فإن مراقبة الدعم املقدم سيخضع إىل 

اتفاق بن الدولة املضيفة إلجراء التخفيف املامئة واملمول، حيث أن رفع التقارير سيتم عن طريق السلطة الوطنية املامئة والتي ستخضع يف النهاية إىل 

إجراءات التحقق.

تقييم تأثير إجراء التخفيف المالئمة وطنيًا فيما يتعلق بالتسخين الشمسي للمياه 
وإجراءات جمع البيانات

 وفًقا لألطر االسرتشادية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ، والخاصة بالتقارير التي تحدث كل عامن )القرار 2/م.أ 17(، فإن التأثرات عى كل من 

انبعاثات الغازات الدفيئة والتنمية املستدامة بحاجة للتقييم ورفع التقارير، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة املقدرة هو الخفض املتوقع يف كمية انبعاثات 

ثاين أكسيد الكربون املكافئ كنتيجة مبارشة أو غر مبارشة لألنشطة املنفذة يف إطار إجراء التخفيف املامئة لضامن تحقيقه، ويجب تقييم ذلك كمياً ومقارنته 

بسيناريوهات العمل املعتادة، وترتكز تلك التقديرات عى مؤرشات القياس لنتائج األنشطة املنفذة يف إطار إجراء التخفيف املامئة وطنيًا. فعى سبيل املثال، 

هناك حاجة ملعرفة األمتار املربعة التي تركب من أنظمة التسخن الشميس وذلك لتقييم مقدار الخفض يف االنبعاثات الناتجة عن ذلك النشاط، ولتحقيق 

أغراض الشفافية واالستكامل، ينبغي متييز مقدار خفض االنبعاثات املبارشة وغر املبارشة ورفع التقارير عنها بشكل منفصل.

 إن مقادير الخفض املبارشة يف انبعاثات الغازات الدفيئة هي تلك التي تعزى مبارشة إىل األنشطة املنفذة يف إطار إجراء ات التخفيف املامئة وطنيًا، وتتغر 

تلك التأثرات من خال جهة فاعلة وسيطة، ويف إطار إجراءات التخفيف املامئة للتسخن الشميس للمياه، يؤدي برنامج الدعم، إىل جانب إصدار شهادات 

الجودة ألنظمة التسخن الشميس إىل زيادة استخدام تلك األنظمة يف االقتصاد، وهكذا فإن التأثر املبارش مقصور عى مقدار املوارد املخصصة يف إطار إجراء 

التخفيف من خال الدعم.

 ترتبط التأثرات غر املبارشة عى انبعاثات الغازات الدفيئة بأنشطة إجراء التخفيف املامئة دون أن يكون لها ارتباط سببي مبارش، وتنتج هذه التأثرات غر 

املبارشة من تأثرات أنشطة إجراء التخفيف املامئة عى سلوك األشخاص املسؤولن عن اتخاذ القرارات بشأن استخدام مصابيح اإلضاءة، كام تتضمن تأثرات 

أخرى تتعدى اإلطار الزمني إلجراء التخفيف املامئة، ومن املرجح أن يكون لألنشطة التالية تأثرات غر مبارشة بجانب األخرى املبارشة:

لوائح تنظيمية لوضع معاير الجودة وتطبيقها• 

تعزيز قدرات املراقبة وتطبيق الجودة.• 

اعتامد عامل تركيب أنظمة التسخن الشميس.• 

إرشاك البنوك التجارية لتقديم القروض.• 

أنشطة لرفع الوعي.• 

إيضاح  بجانب  هذا  يؤدي  أن  وميكن  املنتج،  قبول  وبالتايل  املستهلكن،  لدى  بالجودة  الخاصة  التصورات  تحسن  إىل  الجودة  أنظمة  تطبيق  أدى 
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ملوردي  اعتامد  نظام  وضع  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  املستهلكن،  بن  للمياه  الشميس  التسخن  أنظمة  قبول  زيادة  إىل  االستثامر،  عى  والعوائد  الفوائد 

رفع  خال  من  التأثر  ذلك  ويرتسخ  املنتج،  فشل  مخاطر  بتقليل  وذلك  وقبوله  املنتج  تجربة  تحسن  إىل  أيضاً  يؤدي  تركيبها  وعامل  الشمسية  األنظمة 

الطاقة  مبنتجات  الوعي  مدى  يف  عام  بوجه  التحسن  وهو  أال  مبارش  غر  آخر  تأثر  هناك  يكن  أن  وميكن  للمياه،  الشميس  التسخن  بأنظمة  الوعي 

من  للمياه  الشميس  التسخن  أنظمة  موردي  اعتامد  فإن  وباملثل  الشمسية،  الطاقة  إلنتاج  األخرى  الربامج  عى  مبارش  غر  أثر  له  يكون  مام  الشمسية، 

قدرتها. وتزداد  الشمسية  املنتجات  تكلفة  تقل  ثم  ومن  األخرى،  الشمسية  املنتجات  تركيبات  قدرة  عى  بدورها  تؤثر  التي  القدرة  يخلق  أن   شأنه 

إن إرشاك مقدمي التمويات التجارية يرفع من قدرتهم عى إدراك أهمية املنتجات الشمسية، وبالتايل زيادة إتاحة التمويل الخاص باملنتجات األخرى، وال 

ميكن قياس بعض هذه التأثرات بصورة مبارشة، ولكن ميكن تقييمها من حيث جودة النوع إلظهار التأثرات املتوقعة.

 يقدم الفصل التايل مزيد من التفاصيل عن حساب خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتج عن استخدام أنظمة التسخن الشميس للمياه، ومن وجهة نظر 

املانحن، فإن النهج املعتدل أكرث جذباً من التقييامت املفرطة يف التفاؤل، ومع ذلك وبخاف آلية التنمية النظيفة، فإن إجراءات التخفيف املامئة وطنيًا تقدم 

قدر أكرب من املرونة يف حساب التأثرات واستخدام املؤرشات، وهذا ميكن أن يسفر عن اختافات ملحوظة يف مستوى الدقة يف تقدير ات خفض انبعاثات 

الغازات الدفيئة الناتجة عن األنشطة التي تم قياسها، وباالعتامد عى منوذج التقييم املستخدم، ولكن يف الحاالت التي تتحقق فيها الدقة العالية بتكلفة 

باهظة، تكون التقديرات التقليدية، وعامات القياس، والعوامل املتوسطة أكرث قبوالً لدى املمولن.

يرتبط اإلطار الزمني لتقييم خفض االنبعاثات باملدة التي ظهرت خالها تأثرات تنفيذ إجراء التخفيف املامئة وطنيًا، واإلطار الزمني األقرص هو فرتة • 

تنفيذ إجراء التخفيف املامئة عندما نفذت كل األنشطة املدرجة يف إجراء التخفيف، ومع ذلك ففي معظم الحاالت، ومبا يتفق مع أهداف التغر 

التحويل، فإن التأثرات تظهر بعد تنفيذ إجراء التخفيف املامئة، وأوضح مثال عى ذلك هو تنفيذ الحد األدىن من معاير أداء الطاقة، وهو يشء أسايس 

يف تنفيذ إجراء التخفيف الذي يتسم بالوضوح والكفاءة، وبالتايل يعكس اختيار اإلطار الزمني حدود التخطيط للمبادرة الوطنية.

لتحقيق انحرافات ملحوظة عن انبعاثات سنة خط األساس، فعى سبيل •  ومن املفيد ربط إجراء التخفيف باألطر الزمنية التي متت مناقشتها دولياً 

املثال، وضعت مبادرة التنوير لربنامج األمم املتحدة للبيئة14 تاريخاً مستهدفاً بنهاية 2016 للتخلص من املصابيح املتوهجة، وعادة ما يستخدم عام 

2020 كعام مستهدف يف املفاوضات الخاصة بقرار مؤمتر األطراف فيام يتعلق بإظهار االنحرافات عن انبعاثات سيناريوهات العمل املعتادة. ومن 

املتوقع أن يحدث معظم الخفض يف انبعاثات الغازات الدفيئة فيام بعد استكامل إجراءات التخفيف املامئة وطنياً، لذا ينبغي أن تحدد الحسابات 

ذلك الخفض خال فرتة التنفيذ أو فيام بعدها، أي حتى عام 2020 عى األقل، وبالنسبة إلجراءات التخفيف املدعومة، فإن استمرار املشاركة املالية 

للطرف الثالث من شأنه أن يضع تاريخاً مستهدفًا آخراً لإلنجازات التي تحقق يف إطار إجراءات التخفيف املامئة وطنياً.

تنمية  وطنيًا  املامئة  التخفيف  إجراءات  تحقق  أن  املتوقع  فمن  الدفيئة،  الغازات  انبعاثات  بخفض  الدقيق  باملقدار  املتعلقة  اإلنجازات  تلك  عن  وبعيًدا   

املدى  عى  وطنيًا  املامئة  التخفيف  إجراءات  عن  يتولد  أن  ينبغي  واملستدامة،  التحولية  بالتأثرات  يتعلق  وفيام  املستهدف.  القطاع  يف  تحولية  مستدامة 

الطويل تحول دائم يف القطاع بحيث يؤدي إىل انبعاثات أقل، وينبغي أن يضمن التصميم الخاص بإجراء التخفيف استدامة التأثرات إىل ما بعد فرتة التنفيذ.

 إن إجراء التخفيف املامئة هو مبثابة إحدى السبل للتحول الرسيع نحو نظام ال يتعن فيه أن تكون أنظمة التسخن الشميس مدعومة، بل وأن تصبح خياًرا 

تنافسيًا. فعى سبيل املثال، ميكن أن يتضمن إجراء التخفيف املامئة رشطاً للتقييم الدوري لجدوى أنظمة التسخن الشميس للمياه وإدراج ذلك التقييم يف 

السياسة واألطر التنظيمية الخاصة باستخدام مختلف أشكال الطاقة.

 حساب تأثيرات الغازات الدفيئة الناتجة عن استخدام السخانات الشمسية

منهجيات  لكونها  الصلة، وذلك  ذات  النظيفة  التنمية  آلية  منهجيات  توظيف  أمكن، حيث ميكن  كلام  واألرقام  واملصادر  املفصلة  الحسابات  إدراج   يجب 

أنشطة  يف  بنجاح   15AMS-I.C ،16AMS-I.J النظيفة،  التنمية  آلية  منهجيات  استخدام  ويجري  الدوليون،  األطراف  يقبلها  أن  املرجح  ومن  دولياً  مدعومة 

املشاريع املرتبطة بتسخن املياه17 بالطاقة الشمسية، ويتم حساب الخفض يف االنبعاثات عى أساس الوفر يف الطاقة الناتج عن تنفيذ املرشوع مروباً يف 

عامل انبعاثات الكهرباء و/ أو الوقود األحفوري الذي تم إحاله.

يف حالة أنظمة التسخن الشميس التي ستحل محل استهاك الكهرباء، هناك ثاثة طرق مختلفة لحساب الخفض يف االنبعاثات اعتامداً عى ما إذا كانت 

الكهرباء التي تم إحالها ناتجة عن الشبكة أو من خال / محطات كهرباء تعمل بحرق الوقود األحفوري خارج الشبكة أم مزيج من االثنن.

أطلقت مبادرة التنوير لربنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملي يف 2009 لإلرساع بتحول السوق العاملية لسوق أكرث استدامة من الناحية البيئية، وذو تقنيات عالية  14 

الكفاءة، وكذا من أجل تطوير اسرتاتيجيات للتخلص من املصابيح املتوهجة لخفض انبعاثات الكربون، وإطاق الزئبق الناتج من حرق الوقود األحفوري.   

http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/H2PMYUBPE9H1DP9S0WB470N5EKU1NP  15

https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/GX9DV8QFP9X8BNR5GI1UUJD55EJ03  16

ميكن اإلشارة أيًضا لتلك املنهجية املقرتحة من قبل املجلس الدويل للمبادرات البيئية واملحلية ICLEI بربنامج املدن النظيفة  17 

http://southasia.iclei.org/fileadmin/user_upload/ documents/MRV_draft.pdf  
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واملعادلة التالية هي منوذج بسيط لتقدير الخفض يف انبعاثات الغازات الدفيئة الناتج عن أنظمة التسخن الشميس التي ستحل محل استهاك الكهرباء.

ER = EC x EF x )1+TDL(

مقدار الخفض يف االنبعاثات الناتج عن الوفر يف استهاك الكهرباء)طن كربون t.co/سنويًا(  :ER

مقدار الكهرباء املستهلكة من خال مصدر استهاك الكهرباء يف سنة األساس )ميجاوات/سنويًا(.  :EC

عامل االنبعاثات لتوليد الكهرباء18. من املصدر)طن كربون/ميجا وات ساعة(.  :EF

متوسط الفقد يف النقل والتوزيع عند إمداد املصدر بالكهرباء.  :DL

لتقييم خفض  مبسط  تعرب عن منوذج  التالية  املعادلة  فإن  األحفوري،  الوقود  تستخدم  التي  األنظمة  بدياً عن  الشميس  التسخن  أنظمة  إحال   يف حالة 

االنبعاثات.

ER = FC x COEF

خفض االنبعاثات الناتج من الوفر يف احرتاق الوقود)طن كربون/سنويًا(.  :ER

كمية نوع الوقود املحرتق يف العملية )الكتلة/الحجم وحدة/سنويًا(.  :FC

معامل االنبعاثات لنوع الوقود يف السنة )طن كربون/ وحدة الكتلة/الحجم سنويًا(.   :19COEF

تتضمن املعلومات األساسية والبيانات الازمة لتقدير خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن استخدام برامج التسخن الشميس للمياه ما ييل:

خصائص نظام خط األساس القاعدي متضمنة الوقود األحفوري وسعة إدخال/ إنتاج الكهرباء.• 

متوسط درجة حرارة املياه لنظام التسخن الشميس) مثل درجة حرارة املياه الجوفية( ومتوسط االستهاك ودرجة حرارة املياه الساخنة عند • 

االستخدام النهايئ.

أنواع أنظمة التسخن الشميس للمياه التي يشملها إجراء التخفيف )سكنية/تجارية مواصفات استخدام/مواصفات فنية(.• 

خصائص أنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية متضمنة حجم اللواقط الشمسية، األداء الحراري والفني، توجيه املجمع، سامت نظام الدعم، سامت • 

نظام الضخ، وحجم صهريج التخزين والعزل.

بيانات عن متوسط اإلشعاع الشميس، بيانات يومية أو شهرية عن معدل اإلشعاع الشميس اليومي )كيلو وات ساعة/مرت مربع/ اليوم(، وبيانات عن • 

درجة الحرارة املحيطة )قيم يومية أو شهرية للمعدل اليومي(.

تقديرات الخرتاق كل نظام تسخن شميس مستخدم يف فرتة املحاسبة.• 

بيانات وطنية أو محلية موثوق من صحتها عن عامل االنبعاثات للوقود األحفوري الذي تم إحاله، أو بيانات الفريق الدويل املعني بتغر املناخ • 

IPCC إن مل تكن البيانات الوطنية متاحة.

عامل االنبعاثات السنوية للكهرباء التي تم إحالها إذا ما حل نظام التسخن الشميس للمياه محل الكهرباء.• 

الفقد يف النقل والتوزيع وعامل االنبعاثات )الذي قد يكون بحاجة لحسابه سنوياً(.• 

الوقود األحفوري، متضمًنا معدل  أو  الكهرباء و/  املعتادة، وهذا يوضح إجاميل استخدام  العمل  االنبعاثات من خال سيناريوهات  الخفض يف  يتم تقدير 

تركيبات أنظمة التسخن الشميس يف حال غياب إجراء التخفيف املامئة، إن وضع حالة لسيناريوهات العمل املعتادة تتضمن املعلومات التالية:

االستخدام الحايل ألنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية لسنة األساس ومعدل النمو املتوقع الستخدام هذه األنظمة.• 

املستوى الحايل ألنظمة التسخن الشميس يف السوق• 

معدل منو أنظمة التسخن الشميس للمياه يف السوق خال السنوات القليلة املاضية.• 

التغر املتوقع يف السياسات واللوائح التنظيمية املتعلقة بأنظمة التسخن الشميس )يف حال إجراء التخفيف املامئة وطنياً(، وتقييم تأثرها باستخدام • 

أنظمة التسخن الشميس للمياه.

املشاريع والربامج املخططة والتي يف طور التنفيذ وتأثرها عى نرش استخدام أنظمة التسخن الشميس • 

عوامل خارجية مثل استراد أنظمة التسخن الشميس، أسعار أنظمة التسخن الشميس، أسعار الكهرباء ، وأسعار الوقود، والعوامل األخرى التي قد • 

تؤثر عى عملية الرشاء أو سلوك املستخدم.

 

ميكن العثور عى أداة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ الخاصة بحساب عامل االنبعاثات لنظام الكهرباء من خال املوقع أدناه  18

.http://cdm.unfccc.int/ methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v1.1.pdf/history_view  

يتم حساب معامل االنبعاثات عى أساس الرتكيب الكيميايئ لنوع الوقود األحفوري  19
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من املمكن وضع سيناريوهات العمل املعتادة إما من خال آراء الخرباء استناداً عى البيانات املتاحة، أو باستخدام النامذج، ويعتمد استخدام طرق التوقع 

والتقدير عى البيانات املتاحة، وعى معدل الدقة املطلوب، وال تتضمن النامذج مستوى أعى من الدقة، ولكنها تساعد عى فهم آثار العوامل املختلفة عى 

استخدام واخرتاق أنظمة التسخن الشميس للمياه، وتكون املقايضة ما بن كثافة استخدام املوارد بالنسبة للتقييم وما بن دقة التقييم.

 واملعامل الثاين األسايس يف التقييم هو كفاءة أدوات خط األساس املختلفة التي توفر املياه الساخنة. وميكن النظر إىل الكفاءة عى أنها األدوات األكرث كفاءة 

املتاحة يف السوق، سيكون من اليسر جمع مثل هذه املعلومات، وسوف ينتج عن ذلك تقديرات معتدلة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وإذا ما كان 

هناك حاجة لتقديرات أكرث دقة، فيمكن جمع معلومات تستند عى استطاعات رأي خاصة ببيع األدوات يف السوق، وتقييم متوسط الكفاءة لكل األدوات 

يف الفئة املامثلة التي تستخدم الوقود، ويتطلب ذلك بيانات خاصة بكفاءة األدوات املختلفة ونصيب كل أداة يف إجاميل املبيعات.

إنتاج الطاقة: ميكن تقدير الطاقة املنتجة من تسخن املياه بالطاقة الشمسية أو حسابها عى أساس قياسات املياه الساخنة التي توفرها أنظمة التسخن 

الشميس للمياه20. وميكن تقدير الطاقة املولدة باستخدام املعادلة التالية:

حيث:

CSWH,y = إجاميل القدرة املنتجة من سخان املياه الشميس )مرت مربع(

UOSWH = الحد األقىص إلنتاج وحدة سخان املياه الشميس )سعر حراري/مرتمربع/السنة(.

U% = جزء االستخدام: مثل معدل االستخدام الفعيل للمياه الساخنة التي تنتجها السخانات الشمسية.

O% = عدد السخانات املياه الشمسية املركَّبة والتي تعمل.

ميكن تقييم املعلومات الخاصة بوحدة إنتاج سخانات املياه بالطاقة الشمسية إما باستخدام الحسابات البسيطة أو النامذج. وهذا يعطي قيمة نظرية ملقدار 

الحد األقىص من املياه املنتجة اعتامداً عى مدى إتاحة الشمس، واإلشعاع الشميس إىل آخره. ومن أحد النامذج نجد منوذج solo ، وهو منوذج معروف 

والبحث  االختبار  ، أحد معامل   CSTB البناء والعلمي لصناعة  التقني  املركز  للمياه والذي وضعه  الشميس  التسخن  الطاقة ألجهزة  إنتاج  لحساب معدل 

.)http://international.cstb.fr/frame.asp?URL=overview/task.asp( .الرائدة يف أوروبا يف مجال التسخن الشميس

ويف حالة السخانات الشمسية التي يوجد بها سخان كهربايئ احتياطي، ميكن استخدام فاقد النقل والتوزيع أيًضا يف تصحيح الكهرباء املستخدمة لتسخن 

املياه يف املوقع.

استخدامها  والتي ميكن  االستقصائية،  الدراسات  من خال  الفعلية  الشمسية  السخانات  نسبة  وكذلك  االستخدام  الخاصة مبعدالت  املعلومات  ميكن جمع 

الدراسات  تلك  وتتم  االستقصائية.  بالدراسات  القيام  كيفية  اسرتشادية عن  أطر  النظيفة  التنمية  آلية  منهجيات  وتتضمن  البيانات،  لجمع عدد من عوامل 

من خال أطر عدة، وهو مجال تحظى فيه معظم الدول بالعديد من القدرات، والجانب املهم يف إعداد تلك الدراسات االستقصائية هو أن يأخذ التصميم 

الخاص بنظام أخذ العينة يف االعتبار االختافات ذات الصلة. ويف حالة السخانات الشمسية فإن االختافات األساسية تتجى يف حالة الطقس والشمس وفئة 

الدخل للمباين السكنية، وحجم السخانات الشمسية، وإذا ما تم إدراج القطاع التجاري يف الدراسة االستقصائية، فإن كل املنظامت التجارية سيتم تضمينها 

يف إجراء التخفيف املامئة.

وتضطلع الجهة املسؤولة عن تنفيذ إجراء التخفيف املامئة، كام تحددها الدولة املضيفة، باملسؤولية األساسية لقياس مدى التقدم ورفع التقارير عن املؤرشات، 

ومن أجل وضع نظام قياس فعال، ينبغي تحديد مسؤولية كل األطراف املشاركة يف تنفيذ إجراء التخفيف، وينبغي إدماج املعلومات الخاصة بتقييم التأثرات 

التحولية إلجراء التخفيف املامئة بأنظمة جمع البيانات الوطنية عى أن يشمل ذلك، التغرات املؤسسية والتنظيمية املحددة، يف حال كان لها صلة باملوضوع. 

وباملثل، تسجل تلك التغرات املؤسسية و/أو التنظيمية واألطر الزمنية الخاصة بها يف خطة التنفيذ التي تحدد بدورها أصحاب املصلحة املشرتكن يف إجراء 

التخفيف املامئة وطنياً، ومتثل تكلفة تطوير وتفعيل نظام القياس والتحقق ورفع التقارير أهمية كبرة ولذا ينبغي إدراجها يف تقديرات التكلفة الكلية.

 املعلومة األساسية املتعلقة مبثل هذه الربامج هي قدرة أنظمة التسخن الشميس املركبة، وميكن أن تكون األطراف الرئيسية املشرتكة يف تركيب أنظمة التسخن 

الشميس وتقديم الدعم هي مصدر تلك املعلومة. ويعتمد تصميم البيانات املجمعة من أجل هذا النظام عى تصميم إجراء التخفيف املامئة. فإن كان إجراء 

عة هو القناة التي تم من خالها  التخفيف يعتمد عى توفر الحوافز املالية من خال آليات وضعت يف إطار إجراء التخفيف ذاته، فإن مصدر تلك البيانات املجمَّ

توفر الدعم املايل، فعى سبيل املثال، من خال برنامج بروسول، قدمت البنوك قروضاً كجزء من الربنامج، لذا فاملعلومات الخاصة بإجاميل أنظمة التسخن 

الشميس املركبة ميكن أن تعتمد عى بيانات القروض املقدمة كجزء من إجراء التخفيف لوضع أنظمة التسخن الشميس، إن كان نظام الحوافز يتضمن منح دعم 

20  إن قياس إمداد املياه الساخنة من خال قياس درجة حرارة املياه وكميتها ليست خياراً متاحاً لكل السخانات الشمسية املركبة. وميكن أن يتم ذلك من خال استطاع دوري 

.AMS.IC مع األخذ يف االعتبار االختافات يف استخدام املياه الساخنة خال فصول السنة. ومنهجية التقييم الخاصة بذلك النهج مذكورة يف منهجية آلية التنمية النظيفة
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عى استثامرات رأس املال، فيمكن أن تكون الجهة التي توفر الدعم هي املصدر األسايس للمعلومات املتعلقة برتكيبات أنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية. 

باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يكون النظام املستخدم للتحقق من الرتكيبات هو أساس جمع املعلومات عن تركيبات أنظمة التسخن الشميس.

النظام بحيث يشمل هذه  التي تقوم بالرتكيب وخدمات الصيانة. وميكن تطوير  الرئيسية يف مجال سخانات املياه الشمسية هي الرشكات  وأحد األطراف 

الرشكات من حيث جمع البيانات عن األنظمة املركبة ومواصفاتها من خال تصنيفاتها، فإن كان تقديم الدعم مرتبط بإصدار الشهادات الخاصة بالرتكيب، 

تركبها  التي  األنظمة  التقارير عن  الخاصة مبتطلبات رفع  التنظيمية  اللوائح  أن تسن  للحكومات  الدعم، وميكن  بإتاحة  املعلومات  يرتبط جمع  أن  فيمكن 

الرشكات وتربطها بإصدار الشهادات للرشكات، وباملثل ميكنها أيضاً تقديم حوافز سنوية لعرض تلك املعلومات. إضافة إىل ذلك، فإن الرشكات لديها أنظمة 

التسخن  أنظمة  عن  البيانات  لتجميع  إضافية  مجاالت  خلق  يف  األنظمة  تلك  استخدام  ميكن  وهكذا  املختلفة،  االقتصادية-االجتامعية  اإلحصائيات  لجمع 

الشميس، فيمكن أن يتضمن ذلك معلومات عن املنازل التي تستخدم سخانات املياه بالطاقة الشمسية، ومصادر التمويل الخاصة بها، ومستوى الرضا عن 

تشغيل تلك األنظمة وهكذا.

مربع 2 | دليل إرشادي مقترح ألخذ العينات استنادًا إلى المفاهيم المحددة في منهجية AMS-II.L صغيرة 
النطاق آللية التنمية النظيفة “أنشطة الطلب على التقنيات الخارجية وتقنيات إنارة الشوارع ذات الكفاءة”

وبطريقة مشابهة لربامج كفاءة الطاقة، عندما ال يتاح عملياً قياس كل تركيب من الرتكيبات، فإن تكلفة مراقبة كل الرتكيبات يف برامج التسخن 

الشميس تكون باهظة إىل درجة االستحالة، والدالئل اإلرشادية التالية تتعلق بأنظمة كفاءة الطاقة يف اإلنارة والتي ميكن تطبيقها عى برامج 

سخانات املياه بالطاقة الشمسية.

ينبغي أن يكون نظام أخذ العينات سليم من الناحية اإلحصائية، وذو صلة حتى يكون للدراسة االستقصائية توزيع عشوايئ ومتثيل للقطاع • 

السكاين املستهدف)الحجم، واملكان(.

تتحدد أخذ العينات ب%90 كحد أدىن لفرتة الثقة، و%10 كحد أدين لهامش الخطأ، للمزيد من املعلومات ارجع إىل األطر االسرتشادية • 

العامة ألخذ العينات و الدراسات االستقصائية ألنشطة مرشوعات آلية التنمية النظيفة صغرة النطاق.

طريقة اختيار أماكن أخذ عينة الرتكيبات هي طريقة عشوائية.• 

وإلجراء الدراسة االستقصائية، ميثل نظام تسخن املياه الشميس الواحد قطاع السكان عند تحديد حجم العينة وتوزيعها.• 

إذا ما تنوعت أنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية يف الحجم والغرض املرجو منها، فينبغي تصنيفها وفقاً للحجم واالستخدام وستمثل • 

كل مجموعة سكانية متفردة حجم العينة واختيار موقعها.
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5.  تمويل إجراء التخفيف المالئمة وطنيًا

 هذا الفصل مبثابة دليل إرشادي ملطوري إجراءات التخفيف املامئة والذي يساعد يف تصميم اسرتاتيجية مالية وصياغة إجراءات تفي باهتاممات ومتطلبات 

املمولن، ورسم اسرتاتيجية مالية ألنظمة التسخن الشميس يف إطار إجراء التخفيف املامئة، بحيث تتضمن إرشاك مؤسسات التمويل الدولية، كام يتضمن 

هذا الفصل أيضأ بعض املشورات الخاصة بتفاصيل التكلفة التصاعدية وسبل الوصول للمولن من خال مقرتح أو مذكرة عن مفهوم إجراء التخفيف املامئة، 

ويعد متويل إجراء التخفيف املامئة فيام يتعلق بالتسخن الشميس عاماً مهامً يف عملية التخطيط، وينبغي أخذه يف االعتبار يف املراحل األوىل لتطوير إجراء 

التخفيف املامئة.

 سيتم إدراج إجراءات التخفيف املامئة يف السياسات واملوازنات الحالية، وميكن أن يكون هناك مجموعة قليلة فقط من إجراءات التخفيف ليس لها عاقة 

باألنشطة األخرى وبنود املوازنة يف املوازنة الوطنية. وبالتايل فإن اإلملام باملوازنة الوطنية ميثل أمراً هاماً يف معرفة طرق متويل إجراءات التخفيف املامئة 

وطنياً، وتوضح بنود املوازنة الحالية األولويات الحالية يف القطاع وتكشف عن املخصصات أو األولويات غر املرغوب بها يف ضوء خفض االنبعاثات، وبتواجد 

املعلومات الخاصة باملوازنة يصبح أسلوب صياغة التمويل الخاص بإجراءات التخفيف املتعلقة بتسخن املياه بالطاقة الشمسية أكرث مصداقية، وهو ما يجعل 

بدوره تقييم متويل احتياجات الطرف الثالث أكرث وضوحاً، ويقدم الشكل 3 ملحة عامة عن هيكل متويل إجراءات التخفيف املامئة وطنياً سواء إلجراءات 

التخفيف املدعومة دولياً أو أحادية الجانب.

إعداد خطة تمويل إجراء التخفيف المالئمة على المستوى الوطني

تقدم خطة متويل إجراء التخفيف املامئة عرضاً لكل األدوات والوسائل املالية )واملبالغ الخاصة بها( لتنفيذ إجراء التخفيف، وتتضمن العملية الكاملة لتمويل 

اإلجراء، وفيام يتعلق بإجراءات التمويل املدعومة دولياً، تجدر اإلشارة إىل أنه ال ينبغي أن يتواجد فقط الطرف املدعو لتمويل الطرف الدويل الثالث، فقد 

تعتمد الخطة عى املشاركة املالية مع القطاع الخاص أو قد ال تعتمد عليه، ويف جميع األحوال، يجب أن تتاءم عملية صياغة خطة التمويل مع مقرتحات 

ومتطلبات مختلف رشكاء التمويل، وينبغي النظر إىل املمولن باعتبارهم مستشارين ميثلون أهمية قصوى يف تعظيم املوارد املالية، أو خفض تكلفة التمويل 

للحد األدىن، ويجب عى مطوري إجراءات التخفيف البدء يف مشاورات مع املمولن يف مرحلة مبكرة من عملية إجراء التخفيف بدالً من االنتظار حتى يتم 

إعداد املقرتح الكامل الخاص بإجراء التخفيف.

 شكل 3 | مصادر التمويل لدعم إجراءات التخفيف المالئمة على المستوى الوطني )شارما وديزجين 2013(:

التمويل العام الدويل

استثامرات

االستثامر األجنبي املبارش  القطاع الخاص 

Supported MAs إطار التعاون العاملي

التمويل العام الدويل

قروض

مؤسسات التمويل املحليةمؤسسات التمويل الدولية

 Domestic MAs إطار التعاون العاملي

إطار التعاون 
العاملي

متعدد األطرافثنايئ
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جدول 8 | أمثلة لألدوات المالية واالقتصادية التي تزيد الطلب على أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية مما يتيح 
آليات تمويل جاذبة للمستخدم النهائي

عنرص إجراء 

التخفيف 

املالمئة

تشجيع املنازل الستخدام 

سخانات املياه بالطاقة 

الشمسية

تشجيع ماليك املباين من قطاع 

الخدمات الستخدام سخانات 

املياه بالطاقة الشمسية

تشجيع ماليك املباين من القطاع الصناعي 

الستخدام سخانات املياه بالطاقة 

الشمسية

قلة الوعي بفوائدسخانات املياه العائق

بالطاقة الشمسية وتكاليف دورة 

حياتها

عدم اإلملام بالتقنية الجديدة واملخاوف 

بشأن التكاليف األولية الباهظة

التعامل مع نطاق كبر من درجات الحرارة، وهو 

عامل ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار عند اختيار تقنية 

جديدة يف مجال الطاقة الشمسية.

قلة وعي الحكومة بإمكانية التطبيقات الشمسية 

الحرارية يف القطاع الصناعي

خصم الريبة عى أنظمة تسخن الحكومة

املياه بالطاقة الشمسية لجعلها 

أكرث تنافسية بالنسبة للسخانات 

الكهربائية.

رضيبة عى السخانات الكهربائية

تقديم منحة لدعم التكلفة حتى يكون 

هناك مساواة مع األنظمة التقليدية التي 

تحض عى دعم كبر.

تقديم منحة لدعم التكلفة بجانب منحة عى معدل 

الفائدة.

تقديم مكافأة رضيبة عى الدعم لتجنب الدعم املقدم 

للوقود األحفوري

خصم رضيبي عى رشاء معدات الطاقة الشمسية.

منحة أو متويل مشرتك ملعدات الفائدة

التسخن الشميس للمياه.

استضافة دورات تدريب مهنية 

ملقدمي الخدمات.

استخدام نظام الفواتر ملرافق 

الخدمة العامة بالدولة لرد الديون 

التي قدمتها البنوك التجارية

متويل تكلفة رأس املال من خال عقود 

أداء الطاقة.

عرض خصومات لتشجيع استخدام 

سخانات املياه بالطاقة الشمسية

العمل كمنسق للربنامج الوطني، وتحقيق االتساق بن 

اإلجراءات للحصول عى الحوافز املالية.

تقديم قروض مخفضة لتأهيل البنوك املحلية

أصحاب األعامل.

إعداد منتج مايل سخانات املياه 

بالطاقة الشمسية )قروض مخفضة 

للعماء بفرتة سامح طويلة األجل(

استخدام مرافق البنك كأماكن لعرض 

أفضل املامرسات

تقديم فرتات سامح عى سداد االئتامن.

استخدام خطوط االئتامن التي تقدمها بنوك التنمية 

األمريكية مبعدل فائدة أقل وبفرتات سامح أطول

حساب الوفر أثناء دورة حياة مستهليك الطاقة

استخدام سخانات املياه بالطاقة 

الشسمية.

تقديم إرشادات للمستخدمن وفريق 

الصيانة عن أفضل استخدامات ألنظمة 

التسخن الشميس

تقديم معلومات عامة للمستخدمن النهائين عن 

التطبيقات الشمسية الحرارية ملعالجة الحرارة، 

تقنيات الطاقة الشمسية املركزة، وبرامج حفز الطاقة 

الشمسية الحرارية

تصنيع أنظمة التسخن الشميس، الرشكات املحلية

الرتويج لها وتوزيعها، وتركيبها

قيام رشكات الطاقة بحساب الوفر 

بحساب الوفر يف الطاقة

مناذج املحطات الشمسية الحرارية.
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هيكلة األدوات والوسائل المالية واالقتصادية
إن العقبات األساسية أمام تنفيذ إجراءات التخفيف هي يف األغلب قيود ومعوقات مالية واقتصادية. ويتضمن إعداد إجراء التخفيف املامئة وطنياً الحلول 

قات  املقرتحة يف اسرتاتيجية إجراء التخفيف، بحيث توضح إمكانية استخدام اإلجراءات الحكومية- يف شكل أدوات مالية واقتصادية- بفاعلية ملجابهة املعوِّ

األساسية أمام تنفيذ عنارص إجراء التخفيف.

إن إرشاك أصحاب املصلحة يف مرحلة مبكرة من االسرتاتيجية باإلضافة إىل عملية إجراء التخفيف من شأنهام أن يتيحا تصميم أدوات وآليات مامئة ميكن 

دمجها معاً ملواجهة عائق بعينه، فعى سبيل املثال، ميكن لدولة أن تجمع ما بن دعم استخدام سخانات املياه بالطاقة الشمسية ومنحة للتخيل عن استخدام 

السخانات الكهربائية، وميكن أن مُتوَّل املنحة جزئياً من خال خفض هاميش يف منح دعم الوقود األحفوري.

ويوضح الجدول 8 أمثلة لألدوات املالية واالقتصادية التي ميكن استخدامها للتغلب عى املعوقات التي تقف أمام تنفيذ إجراء التخفيف لسخانات املياه 

بالطاقة الشمسية واالستفادة من التمويل املحيل والدويل.

قات املختلفة، ففي تشييل عى  وقد قامت الدول التي نفذت بالفعل برامج إجراءات التخفيف باختيار طرق مختلفة لتمويل املبادرات التي تواجه املعوِّ

سبيل املثال، يف أغسطس 2009، مررت الحكومة قانون يتضمن خصم رضيبي لرشكات اإلنشاءات، ويطبق عى تكلفة تركيبات األنظمة الشمسية يف املنازل 

الجديدة، وكان من املقرر أن يستمر الخصم الريبي حتى خمس سنوات )2013(، وخصصت الحكومة 300 مليون دوالر لتمويل ذلك الحافز، وبدأ اإلعفاء 

الشمسية من  األنظمة  تركيبات  ازدادت  عام 2008-2009،  ، فمن  املشاريع  ذ من خاله  تُنفَّ الذي  اإلطار  عى  ملحوظًاً  تغراً  عام 2010، وأضفى  الريبي 

28.159 مرت مربع إىل 39.097 مرت مربع، ونتيجة لذلك تعديل هدف وتركيز املرشوع ليتجه نحو مساعدة الحكومة يف تطوير إطار عمل قانوين لدعم تنفيذ 

القانون من خال مساندة املؤسسة املسؤولة، واألنشطة الرتويجية، والتدريب، ومع استمرارية نفاذ القانون، فقد لفت املرشوع األنظار إىل النطاق املحدود 

لعملية التصميم والتنفيذ، وهكذا عدل القانون ملد الفرتة الزمنية، وتوسيع نطاق اإلعفاء الريبي ليشمل األفراد واملنازل، وإدراج بعض العنارص اإللزامية 

مثل اإلصدار اإلجباري لشهادات أنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية املركبة21.

ومن العوامل املهمة أيضاً إتاحة آليات مالية جاذبة للمستخدم النهايئ، ورفع وعي املؤسسات املالية املحلية، فمن الروري بناء قدراتهم لخلق منتجات مالية 

جديدة وتقدميها، أو مناذج توريد أخرى، أو تطبيق تلك القامئة بالفعل مثل رشكات خدمات الطاقة، أو النامذج التي تحركها املنفعة.

ومن ناحية أخرى، أطلقت ألبانيا برنامجاً للمنح الصغرة بتمويل مشرتك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، وذلك لرتكيب سخانات املياه بالطاقة الشمسية يف 

بعض أكرث املباين العامة التي تتسم باالستخدام الكبر للمياه الساخنة يف ترانا، ثيثي، برتيا، وبريزا، وتضمن ذلك مراكز الصحة العامة، واملراكز االجتامعية 

واملاجئ، ونفذ الربنامج العديد من دراسات الجدوى والدراسات الفنية الخاصة بأنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية لبعض املباين العامة، ويف عام 2012، 

الشمسية يف  بالطاقة  العاملية إحدى عرش منزاًلً للضيافة، تحتوي عى سخانات مياه  البيئة  الصغرة ملرفق  املنح  للبيئة وبرنامج  املتحدة  قدم برنامج األمم 

املنطقة السياحية ثيثي.

كام ساند برنامج األمم املتحدة للبيئة تطوير الحوافز املالية املقدمة يف إطار “بعثة جواهرالل نهرو الوطنية للطاقة الشمسية”)JNNSM( يف الهند، والتي 

للبيئة عى إنشاء وحدتن صناعيتن ألنظمة تسخن املياه  كبراً عى منو سوق سخانات املياه بالطاقة الشمسية، وأرشف برنامج األمم املتحدة  أثرت تأثراً 

يف  املحدودة  كويا  سونو  ملجموعة  الساخنة  املياه  خدمات  وتوفر  تشغيل”  متلك،  “تركيب،  بنظام  الطاقة  خدمات  رشكات  طريق  عن  الشمسية  بالطاقة 

والقروض  املنح  إىل  باإلضافة   ، لرت/اليوم(  )نظام سعة 105.000  كيناي  ببادي  املحدودة  الهندية  ويلز  لرت/اليوم(، ولرشكة  القدرة 35.000   ( رسيبرومبادور 

االمتيازية التي حصلت عليها رشكات خدمات الطاقة يف إطار بعثة “جواهرالل نهرو” الوطنية للطاقة الشمسية، فقد قدم املرشوع مزيد من التمويل ليغطي 

%15 من التكلفة الكلية للمشاريع، ويف إطار مرشوع الربنامج، ستوفر رشكات خدمات الطاقة خدمات تسخن املياه حتى خمس سنوات، ويتم بعدها تسليم 

نظام تسخن املياه بالطاقة الشمسية والعمليات الخاصة به إىل املستخدم التجاري دون تكلفة، ويدفع املستخدم الصناعي مبلغ شهري ثابت إىل رشكات 

خدمات الطاقة مقابل وفاء رشكات الطاقة باحتياجات تسخن املياه للمستخدمن يف القطاع الصناعي.

 ونتيجة لتحول االستخدام من الوقود األحفوري إىل تسخن املياه بالطاقة الشمسية، انخفضت تكلفة استخدام مستخدمي املياه الساخنة بنسبة 50%.

أفريقيا نطاق واسع من  الشميس، وأنتج مصنعو جنوب  التسخن  املركبة ألنظمة  القدرة  ما يقرب من 500.000 مرت مربع من  أفريقيا، هناك  ويف جنوب 

األنظمة بدءاً من األنظمة املتكاملة البسيطة التي تتطلب كمية ضخ قليلة وحتى األنظمة األكرث تطوراً لفصل اللواقط الشمسية عن خزانات املياه، والتكلفة 

األولية ألنظمة سخانات املياه بالطاقة الشمسية السكنية تتساوى مع املتوسط يف جميع أنحاء العامل، بأسعار ترتاوح ما بن 5.5 دوالر إىل 9 دوالر لكل لرت، 

والدعم املقدم من الحكومة ألنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية هو دعم محدود بوجه عام، لكن هناك بعض الربامج املطروحة لتحريك السوق، وبعض 

تقنيات الطاقة الشمسية صغرة النطاق.

قدم مرشوع آخر يف تشييل حوافز مالية بالتعاون مع وزارة اإلسكان والتعمر وهذه الحوافز خالية من الخصومات الريبية، تركز عى تطوير أنظمة تسخن املياه بالطاقة  21 

الشمسية للمنازل ذات الدخل املنخفض. وسيتم من خال املرشوع تركيب نظام أو نظامن من أنظمة تسخن املياه الحرارية لـ 20 إىل 40 وحدة إسكان اجتامعي. وتنفذ    

الوزارة ذلك املرشوع بهدف وضع آليات مالية جديدة. وبناء عى نتائج تنفيذ ذلك املرشوع الرائد، الذي يبدأ يف 2016، سيتم تركيب األنظمة الحرارية الشمسية   

لـ 500 منزل بتكلفة 2500 دوالر لكل منزل بتكلفة كلية 12.5 مليون دوالر.  
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الطاقة والطاقة  املتجددة وكفاءة  الطاقة  اقرتحته رشاكة  آلية “رسوم مقابل خدمات”، والذي  أو  الطاقة،  الربامج منوذج رشكات خدمات  ومن إحدى هذه 

املستدامة بأفريقيا SEA لنرش سخانات املياه بالطاقة الشمسية يف جنوب أفريقيا عى نطاق واسع، وتلعب رشكات خدمات الطاقة دوراً أساسياً يف تنسيق 

النموذج يف كل منطقة داخل نطاق اختصاصها، وميكن أن تكون رشكة عامة أو خاصة تلك التي تضع معاً حزمة متويل مامئة ألنظمة سخانات املياه الشمسية، 

بجانب االستفادة من حافز إسكوم إلدارة جانب الطلب ، ومتويل الكربون و/أو من صفقات متويل العمليات الكبرة، وبإمكان رشكة خدمات الطاقة التفاوض 

عى خفض التكلفة الحالية لوحدة أنظمة سخانات املياه بالطاقة الشمسية من خال رشاء األنظمة بالجملة، وميكنها بعد ذلك إبرام عقد مع مستخدمي 

أنظمة سخانات املياه الشمسية لرتكيب وصيانة األنظمة الشمسية يف املنازل عى حسابها واالحتفاظ مبلكية النظام وبيع املياه الساخنة للاملك /أو الرشكة 

من خال قياس املياه الساخنة/ والحجم وإبرام عقد إيجار أو عقد رشاء تأجري لفرتة محددة أو سداد رسوم شهرية محددة.

ويدعم برنامج األمم املتحدة للبيئة مدينة كيب تاون أيضاً، فخال الخمس سنوات األوىل من الربنامج، كانت املدينة تهدف إىل خلق سوق قوية ألنظمة 

التسخن الشميس للمياه مع وجود مقدمي خدمات ومنتجات موثوق بهم، باإلضافة إىل العمل عى ازدهار الصناعة املحلية ألنظمة تسخن املياه بالطاقة 

الشمسية وذلك حتى تنافس األسواق الوطنية والدولية بهدف الوصول إىل 140.000من أنظمة التسخن الشميس املركبة يف كيب تاون بحلول عام 2017، 

وقدم برنامج األمم املتحدة للبيئة الدعم الفني واملايل للمدينة لتطوير ورسم آليات دعم مالية، وذلك من خال العمل مع البنوك ومؤسسات اإلقراض األخرى 

إلتاحة التمويل بنظام القسط أو متويل العمليات الكبرة، وذلك لتمويل املنتجات والصناعة ذاتها، وتقديم نظام إقراض األفراد كأحد الحلول املالية، والذي 

من شأنه أن يتيح لهذه املؤسسات استخدام مرافق إعداد الفواتر والتحصيل والعمل من خال نظام خصم مبارش.

وهناك مناهج مشابهة ملا سبق يف كل من الربازيل والكاريبي، حيث هناك خياران بالنسبة لنموذج :رسوم مقابل خدمات” إما 1( برامج بيع الكهرباء أو 2( 

برامج اإليجار ملدة محددة أو إيجار شهري، وميكن تقديم برامج بيع الطاقة ملستخدمي املياه القطاع السكني أو الصناعي أو التجاري، وعدم طلب استثامر 

لرأس املال من جانب املستهلك.

ومتتلك الرشكات املختصة مبعدات الطاقة أو أي مورد من موردي خدمات الطاقة )مثل رشكات خدمات الطاقة بأعاه( أجهزة التسخن الشميس للمياه، كام 

تقوم أيضاً بأعامل الرتكيب والخدمات الخاصة بالجهاز، وميكن تنظيم تلك الرتتيبات كعقد مدخرات مشرتكة أو عقد أداء، حيث تقوم رشكة الطاقة مبوجبه 

بفرض معدل تكلفة أقل من الطاقة الشمسية املولدة واملوردة للعميل عن تكلفة الكهرباء التقليدية. فعى سبيل املثال، قد ترتاوح الرسوم املفروضة عى 

العميل من %90 من التكلفة الحالية للكهرباء إىل %75 من النسب الحالية لتسخن املياه، ويف تلك الحالة سيدرك العميل أن هناك وفر من %25-10 من 

أجل تسخن املياه، وميكن أن تكون الرسوم التي تطلبها رشكة الطاقة رسوم ثابتة أو مرتبطة بالنسب السائدة للكهرباء التقليدية، وميكن تعديل النسبة بشكل 

دوري، أو ميكن أن تكون ثابتة طول فرتة التعاقد.

ويف إطار خيارات التأجر الشهري أو التأجر ملدة معينة، فإن أنظمة التسخن الشميس للمياه متتلكها الرشكة املختصة مبعدات الطاقة أو موردي خدمات 

الطاقة، وذلك بالرغم من أنًّ نظام الرسوم ال يعتمد عى مبيعات الطاقة التي يتم قياسها، وتأجر املعدات هو يشء شائع يف قطاع األعامل، ويستخدم كوسيلة 

لتمويل رشاء املعدات، والبند املستأجر ميتلكه أو ميوله طرف ثالث والذي سيحقق ميزة رضيبية بإهاك ذلك البند بينام يتلقى سعر مناسب الستخدام املنتج 

املستأجر من قبل العميل، وتستخدم قيمة املنتج، سواء يف بداية االستئجار أو قيمته املتبقية بعد انتهاء االستئجار، يف تحديد تكلفة االستئجار، وتغطي املبالغ 

التي يدفعها العميل قيمة إهاك املنتج مع هامش ربح للرشكة التي تؤجر املنتج، ويعمل برنامج استئجار سخانات املياه بالطاقة الشمسية الذي ترشف 

عليه رشكة الطاقة بذات الطريقة.

شكل 4 | التكلفة التصاعدية

تكاليف إجراء التخفيف املالمئة وطنياً:

سيناريو خط األساس القاعدي

التكلفة التصاعدية

التكلفة دون إجراء التخفيف املالمئة وطنياً

سيناريو خط األساس القاعدي
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وهكذا ميكن أن يتأىت متويل أنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية بعدة أشكال:\

متويل التجزئة )كأن يدفع العميل للبائع عى أقساط شهرية(  •

قروض البنك )تنظم كقروض رشكة، قروض شخصية مضمونة، ائتامنات متناهية الصغر، ائتامن املورد(  •

متويل طرف ثالث )إيجار، أو رشكات خدمات الطاقة/عقود أداء(.  •

ومهام كان النموذج املستخدم، فإن من أحد الدروس املستفادة يف استخدام الحوافز املالية الحكومية للدفع بأسواق سخانات املياه بالطاقة الشمسية هو أن 

برامج الحوافز قصرة األمد ميكن أن تعطل األسواق، لذلك مهام كانت الحوافز املستخدمة، فينبغي أن تكون طويلة األمد.

 وهذه اآلليات واألدوات متثل شيئاً رضورياً يف جذب التمويل الدويل من كل من املصادر العامة والخاصة، فعى سبيل املثال، قد يقوم أحد بنوك التنمية 

بتقديم حد ائتامين لبنك محيل يقدم بدوره قروض ألنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية، وذلك كنتيجة ملنحة قدمتها الحكومة لخفض معدالت الفائدة 

عى تلك القروض، وقد ترفع املساهامت املالية الوطنية من التمويل الدويل، مام يوضح للنظر الدويل األولوية الوطنية، والقدرة واالستعداد ملشاركة املخاطرة.

املنح  فيها، وتعد  السائد  التنمية  املضيفة، ومستوى  للدولة  العام  االقتصادي  الوضع  يعتمد عى  أكرث من غرها، وذلك  مناسبة  األدوات  تكون بعض   وقد 

الدخول  املتحولة وذات  االقتصاديات  متاحة يف  تكون  نطاقاً  األوسع  املالية  األدوات  بينام  املنخفض،  الدخل  ذات  للدول  مفضا  االمتيازية خياراً  والقروض 

املتوسطة.

 حساب التكلفة التصاعدية
التي تتجاوز سيناريوهات العمل املعتادة، كام هو موضح يف الشكل 4،  التكلفة التصاعدية  التمويل الدويل الخاص بتنفيذ إجراءات التخفيف قد يغطي   

وقد فرس مرفق البيئة العاملي ذلك عى أنه :التكلفة اإلضافية املرتبطة بتحويل مرشوع ذو فوائد وطنية إىل آخر ذو فوائد إضافية عاملية بخفض انبعاثات 

الغازات الدفيئة22.

 فعى سبيل املثال، قد يكون االختيار تسخن املياه بالطاقة الشمسية بداًل من التسخن الكهربايئ القائم عى الوقود األحفوري، وفرق التكلفة مدى الحياة 

بن الخيارين هو التكلفة التصاعدية، ولسوء الحظ فمثل هذه الحسابات ليست عى هذا القدر من الساسة، ومام يضفي بعض الغموض عى الصورة، هو 

عدد من القرارات التي تتعلق مبا ينبغي إدراجه وما ينبغي استبعاده، وهناك نهج ثالث أال وهو إعداد التمويل الوطني، ومناذج التمويل واألدوات املالية 

بأقىص قدر من الكفاءة مع تقدير القيود األساسية الوطنية، وابتكار هيكل جديد لخيار التكلفة األقل لسد الهوة املالية، وقد يكون ذلك مبثابة تكلفة زائدة 

أو قد ال يكون هكذا.

جدول 9 | أمثلة لبنود التكلفة

.Incremental Costs and Financing Modalities, Global Environment Facility, 1995  22

بنود التكلفةالهدفالسيناريو

الرشاء والرتكيبتسخن املياه باستخدام الكهرباءالقاعدي خط األساس 

الصيانة

تكاليف الطاقة

الرشاء والرتكيبتسخن املياه باستخدام الطاقة الشمسيةسيناريو التخفيف املامئة

الصيانة

تكاليف الرقابة عى الجودة

التمويل، و تكاليف  للبلديات ومؤسسات  القدرات املؤسسية  بناء 

التحقق ورفع التقارير.
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شكل5 | الترتيب الصحيح للروافع المالية )المرجع إس.إي.لوتكن 2014(

العام الوطني

العام الدولي

الخاص الوطني

الخاص الدولي

 وبشكل خاص، فإنه ال ميكن إغفال صعوبات التمويل املرتبطة بالتكلفة املرتفعة لرأس املال، والتكلفة التشغيلية املنخفضة للمعدات، مثل أنظمة تسخن 

التكلفة  التفاوض عى تحديد  التصاعدية، واألرجح أن يتم  التكلفة  ارتفاع  التمويل، زاد  أنه كلام قلت كفاءة منوذج  أيضاً  بالطاقة الشمسية، ويتضح  املياه 

التصاعدية بصورة نهائية مع املمولن املرتقبن.

 تحديد مصادر التمويل
 ميكن االسرتشاد بالرتتيب الصحيح للروافع املالية كام اقرتحه لوتكن )2014( يف تصميم إجراءات التخفيف املامئة وطنياً، وكام تبناه الدليل اإلرشادي 

إلجراء التخفيف املامئة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ كام هو موضح يف الشكل 5.

 ويؤكد منوذج الرفع املايل عى أهمية املشاركة املالية املحلية، وتحديد أي من العنارص املالية التي ميكن أن تلتقي محلياً وأيها تستلزم التمويل الدويل وذلك 

إلظهار كيفية مساهمة ذلك يف النشاط.

 وقد يتضمن التمويل املحيل والدويل كل من املصادر العامة والخاصة كام هو موضح، وينبغي إعداد املصادر العامة الوطنية والدولية، بطريقة ترفع من 

االستثامر الخاص، ويف حالة استثامرات سخانات املياه الشمسية، ينبغي أن يكون رشاء املعدات أواًلً وقبل كل يشء من خال القطاع الخاص )املنازل الخاصة( 

يف حن أن الدعم املايل الازم لجعل الرشاء خياراً أكرث جاذبية يجب أن يتم حجزه من املوازنة العامة، إن إعادة متويل النفقات لهو جزء من إعداد إجراءات 

ة، أو منحة من املانحن الدولين - وذلك نادًرا ما  التخفيف املامئة وطنياً، وقد يتضمن الرائب والرسوم الوطنية، وتخفيض اإلعانات والقروض الدولية امليرسَّ

يحدث- ومع هذا، ومع أنه من املفرتض أن تعزز إجراءات التخفيف التغرات التحولية، إال أنها تفرتض ضمناً حدوث تحول دائم يف مناذج التمويل املوظفة 

يف القطاع، وتحدث تلك التحوالت من خال ترتيبات مالية طويلة األمد تتضمن يف الغالب موازنات وطنية عامة لإلنفاق املتكرر مشرة إىل التحوالت الدامئة 

يف أولويات التمويل.

 وكان هدف الحكومة من خال برنامج بروسول هو زيادة مشاركة القطاع الخاص من خال تقليل مشاركته تدريجياً يف الربنامج كام هو موضح يف شكل 6

ويصنف امللحق د مصادر التمويل املحتملة إلجراءات التخفيف املامئة عى املستوى الوطني.

التمويل المحلي
يتطلب التمويل املحيل دعم خاص ملوازنته، وذلك من خال املؤسسات العامة، بجانب قطاع االستثامر الخاص، وقد يلعب أصحاب املصلحة دوراً هاماً يف 

جمع التمويات املحلية من أجل إجراءات التخفيف املامئة عى املستوى الوطني، وأصحاب املصلحة هم:

الحكومة: مثل الوكالة الدولية للطاقة أو وزارة التمويل• 

مرافق الطاقة أو منتجي الطاقة املستقلن• 

رشكات خدمات الطاقة• 

موردي خدمات ومنتجات أنظمة التسخن الشميس للمياه• 

البنوك ومؤسسات التمويل األخرى• 

مستهليك الكهرباء• 
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 وميكن أن يساهم العديد من أصحاب املصلحة يف رسم واختيار السياسات واألدوات االقتصادية والوسائل املالية )مثل الرائب، القروض، املنح، الخصومات، 

استثامرات رأس املال(، والتي ميكن استخدامها لتوجيه التمويل املحيل نحو تنفيذ عنارص إجراءات التخفيف املامئة وطنياً.

 ويشكل التمويل املحيل العام رضورة يف جذب املمولن الدولين، كام هو موضح يف شكل 5، ويف تهيئة الظروف اإلطارية التي تجعل االستثامر الخاص عامل 

باملشاركة  يدفع  التخفيف مبا  إجراءات  زيادة جاذبية  إىل  القوية  املحلية  املالية  املساهمة  املضيفة ستؤدي  الدولة  جذب، وباالعتامد عى ظروف وقدرات 

أرباحاً صافية، وهذه  التي تحقق  أو تلك  التكلفة  ناحية  الدويل نحو إجراءات “ال يندم عليها” وهي اإلجراءات املحايدة من  التمويل  الدولية، وقد يوجه 

اإلجراءات األخرة هي مبثابة أهداف واضحة الستثامر القطاع الخاص، وعى العكس من ذلك ، إن مل يكن هناك مشاركة وطنية أو عدم وجود جاهزية وطنية 

التمويل الدويل سيكون محدود. فعى سبيل املثال، قد يكون من الصعب إقناع  القطاع، فإن جذب  التحولية يف  التغرات  التمويل لتحقيق  إلعادة هيكلة 

املمولن الدولين ملنافسة منح دعم الوقود األحفوري الوطنية.

 التمويل الدولي
 يرتكز التمويل الدويل إلجراءات التخفيف املامئة وطنياً عى أنشطة دعم الجاهزية، مثل بناء القدرات املؤسسية، وإعداد مذكرات التفاهم من خال إعداد 

برامج ثنائية أو متعددة األطراف23، ومعظم هذه الربامج ممولة منذ عام 2010 وحتى 2012 من خال “التمويل الرسيع” مببلغ 30 مليار دوالر والذي تم 

االتفاق عليه يف مؤمتر األطراف الخامس عرش.

املؤسسات24. وتظهر  بن مختلف  التخفيف  إجراءات  اآلراء عن  املعلومات ومشاركة  الحصول عى  أجل  الربامج من  الدولية ملثل هذه  الرشاكات  تولدت   

املبادرات الداعمة ومصادر التمويل لتنفيذ إجراءات التخفيف، ومنها مرفق إجراء التخفيف املامئة وصندوق املناخ األخر املرتقب.

فعى سبيل املثال تقدم كل من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل JICA ووزارة البيئة اليابانية الدعم يف عملية إعداد وتنفيذ إجراءات التخفيف املامئة وطنياً. وعادة ما   23 

يكون التمويل ثنايئ ويتم بناء عى طلب من الدولة املضيفة.  

عى سبيل املثال، الرشاكة الدولية إلجراءات التخفيف والقياس والتحقق http://mitigationpartnership.net ، ورشاكة إجراءات   24 

http://www.namapartnership.org التخفيف ورفع التقارير  

شكل 6 | إشراك الممولين في برنامج بروسول

التشغيل

متويل دويل

موازنة عامة

استثامرات قطاع خاص

قروض

مرشوع تجريبي الجدوى املفهوم الفكرة
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 مربع 3 | مرفق إجراء التخفيف المالئمة وصندوق المناخ األخضر

وضع مرفق إجراء التخفيف املامئة وطنيًا  الخطوط العامة ملرشوع إجراء التخفيف املامئة وطنياً، وذلك تزامناً مع إعان إنشاؤه يف 2012، حيث 

قد تم إنشاؤه بالتعاون املشرتك بن كل من الوزارة الفيدرالية األملانية للبيئة وحامية الطبيعة واألمن النووي، ووزارة الطاقة وتغر املناخ باململكة 

املتحدة، ويهدف املرفق لدعم الدول النامية التي أظهرت ريادتها يف تناول موضوع تغر املناخ، ورغبت بالتحول إىل تنفيذ إجراءات التخفيف 

املامئة وطنياً، وبذلك ينبغي تحري النامذج  املقدمة عن كيفية تنفيذ إجراءات التخفيف يف إطار هيكل التخفيف العاملي عى املدى القصر، 

وبوصفه املرشوع األول يهدف مرفق إجراء التخفيف املامئة وطنياً إىل دعم تنفيذ إجراءات التخفيف من خال بناء مساكن جديدة مستدامة 

لحكومة املكسيك

نوع التمويل املتاح: منح، وقروض ميرسة، وضامنات.• 

املوازنة: 70 مليون يورو)متويل أملاين 40 مليون يورو من صندوق املناخ والطاقة الخاص، ومتويل حكومة اململكة املتحدة 25 مليون جنية • 

اسرتليني من صندوق املناخ الدويل(.

طرق الحصول عى التمويل:  التقدم بطلب لتنفيذ مشاريع إجراء التخفيف املامئة، ويتم االختيار من جانب مجلس إدارة مرفق إجراءات • 

التخفيف املامئة وطنياً.

قنوات إيصال املساعدة: بنك التعمر األملاين، والوكالة األملانية للتعاون الدويل، والعديد من املنظامت املؤهلة سواء الثنائية أو متعددة األطراف.• 

النطاق الجغرايف ونطاق القطاعات: كل الدول النامية، وكل القطاعات.• 

ومن إحدى العبارات الهامة يف الدليل اإلرشادي ملرفق إجراء التخفيف املامئة، هي أن املقرتحات تتطلب الدعم الكامل من الدول النامية التي 

تتلقي متويل مرفق إجراء التخفيف املامئة وطنياً، وينبغي أن تتضمن الخطوط العامة للمرشوع )يتم إعداد النامذج( مستندات مكتوبة تفيد 

باملوافقة التامة من قبل الوزارة أو الوكالة الوطنية املسؤولة عن تنفيذ مرشوع دعم إجراء التخفيف املامئة وطنياً. إضافة إىل ذلك، ينبغي أن 

توضح املقرتحات أدلة املشاورات الناجحة مع الوزارة الوطنية املعنية واملسؤولة عن تنسيق مساعدة التنمية الرسمية من أجل ضامن التزام أكرب 

بتنفيذ املرشوع املقرتح داخل حكومة الدولة الرشيكة.

  يهدف صندوق املناخ األخر إىل أن يصبح الصندوق العاملي الرئييس لتغر املناخ، وقد تم إنشاؤه عام 2010 لدعم املشاريع والربامج والسياسات 

وغرها من األنشطة يف الدول النامية متضمنًة إجراءات التخفيف املامئة عى املستوى الوطني، ومن املتوقع توجيه جزء كبر من مبلغ املائة مليار 

دوالر التي تعهدت البلدان املتقدمة بجمعها بحلول عام 2020 من أجل أغراض التخفيف والتكيف يف الدول النامية، وال يتوقع أن يكون متويل 

الصندوق متاحاً إال بحلول عام 2014، وسيقوم مجلس إدارة الصندوق واألمانة التابعة له بتطوير طرق الحصول عى التمويل، وأدوات التمويل 

ومعاير اختيار املرشوعات متضمنة إجراءات التخفيف املامئة وطنياً، ودعم القطاع الخاص لتلك اإلجراءات.
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 أعلنت بعض البلدان املتقدمة متويل أنشطة إجراء التخفيف املامئة وطنياً يف دول محددة25، وهناك مجموعة من التمويات الثنائية، والتمويات متعددة 

األطراف لتمويل أنشطة التخفيف يف بعض الدول دون استهداف إجراءات التخفيف بشكل مبارش26، وتقدم الربامج الحالية فرصاَ للدعم لبعض اإلجراءات 

املتعلقة بالقطاع، متاماَ مثلام تفعل رشاكة الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، وتستمر املؤسسات األخرى لتمويل عمليات التنمية بتوفر الدعم التقني و/أو 

املايل إلجراءات التخفيف يف عدد من القطاعات املختلفة دون وجود نافذة مخصصة لتمويل إجراء التخفيف املامئة وطنياً.

 تمويل القطاع الخاص
 من املمكن أن تكون برامج التسخن الشميس للمياه مبثابة فرص استثامر جاذبة لكل من الرشكات األجنبية واملحلية الخاصة، وذلك إن كانت تحقق ربح- أو 

جعلها كذلك من خال اإلجراءات التي يتخذها القطاع العام- من خال تقييم دورة الحياة.

تتطلب أنشطة القطاع الخاص هيكل متوييل يسمح بوجود عائد عى االستثامر، عى سبيل املثال، تربم رشكات خدمات الطاقة عقوداً تتيح لها االستثامر يف 

معدات كفاءة الطاقة ومتويلها من خال الوفر املتحقق من فواتر الطاقة، ومثل هذه العقود تكون كبرة، وبالتايل تنافس األسواق املحلية، ولكنها قد تعمل 

جيداً مع القطاع العام، أو العماء الكبار من القطاع التجاري، وال يستثمر فيها القطاع الخاص إال إذا كان معدل املخاطرة/العائد مقبوالً، وقد تتطلب املشاركة 

مع رشكات خدمات الطاقة بعض اإلجراءات من جانب القطاع العام، والتي من شانها أن تعمل عى تقليل املخاطر وإزالة املعوقات وزيادة العائدات.

 ميكن أن تسهم مشاركة القطاع الخاص – وبخاصة موردو التقنيات — يف زيادة األنشطة التي ال تتعلق بالسوق مثل رفع الوعي وحمات التسويق، وذلك 

لزيادة استخدام أجهزة التسخن الشميس، ولتحديد فرص املشاركة والتمويل الخاص، ويتعن استشارة أصحاب املصلحة من القطاع الخاص املحيل والدويل 

قات  املعوِّ تحديد  الحوارات يف  تلك  العمل، حيث ستساعد  الحوارات وعقد ورشات  إقامة  وذلك عن طريق  املامئة،  التخفيف  إجراء  تطوير  عملية  خال 

املحتملة أمام استثامر ومشاركة القطاع الخاص، والتي ميكن مواجهتها من خال إجراءات القطاع العام املستهدفة كجزء من إجراء التخفيف املامئة والتي 

من شأنها أيضاً املساعدة يف رفع متويل القطاع الخاص.

مصادر التمويل األخرى
 إن مؤسسات التمويل الثنائية لها خربة كبرة وطويلة األمد يف دعم مشاريع التخفيف التقليدية، وقد ازدادت مشاركتها يف الدعم الدويل إلجراءات التخفيف 

عملية  عى  الضوء  تلقي  أن  شأنها  من  األربعة  الثنائية  التمويل  ملؤسسات  الصلة  ذات  الرائدة  األنشطة  مراجعة  أن  كام  الوطني،  املستوى  عى  املامئة 

القياس والتحقق ورفع التقارير، وقنوات التمويل، ومشاركة القطاع الخاص، وفرص االستفادة من آليات السوق، ومن إحدى األفكار األساسية، هي رضورة 

التخطيط واملالية والوزارات  الوطنية لجعل اإلجراءات املقرتحة “مامئة وطنياً”، وإرشاك وزارات  التنمية  التخفيف املامئة يف اسرتاتيجيات  إدراج إجراءات 

املعنية بجانب وزارات البيئة، إضافًة إىل ذلك، ينبغي تكثيف الجهود إلعداد مقرتحات إلجراءات تخفيف مجدية من الناحية املالية وبنفس الوقت تتصف 

باالستدامة، ليك تستطيع أن تصمد أمام الفحوصات الفنية للمؤسسات املالية.

 الوفاء بمتطلبات الممولين الدوليين
 موضح أدناه نوع املعلومات التي قد يتوقعها املمولون من مطوري إجراءات التخفيف املامئة، بالرغم من أن بعض املمولن قد يطلبون معلومات ذات 

طابع مختلف، بحيث تتضمن املوضوعات األساسية ما ييل:

مقرتحات ذات إعداد جيد تتضمن بشفافية املشاورات املوسعة ألصحاب املصلحة املحلين• 

تفصيل برنامج عمل طموح وواقعي وقابل للتنفيذ، فعى سيبل املثال، ميكن أن يركز إجراء التخفيف املامئة عى إقليم بعينه، ويتم تنفيذه تدريجياً • 

عى فرتات متتابعة استناداً إىل نجاحات سابقة.

تحديد مطور لتنفيذ إجراء التخفيف يتمتع بتفويض وقدرات فنية ومالية مامئة.• 

 قد تنقسم دوافع االستثامر ما بن معيار يتعلق بالغازات الدفيئة كام هو موضح يف الجدول 9، ومعيار ال يتعلق بالغازات الدفيئة كام هو موضح يف الجدول 

10، وكاهام يوضح كيفية تطبيق تلك املعاير عى إجراءات التخفيف املامئة ألنظمة التسخن الشميس للمياه.

ينبغي أن ال يكون املقرتح املبديئ املقدم إىل املمول محدد بشكل تفصييل يف طلب التمويل، أي أنه ينبغي أن يرتك للحوار ما بن املمولن، عن كيفية التمويل 

بأكرث الوسائل كفاءة متضمناً نرش األدوات املختلفة، فاألدوات املختلفة لديها أوجه تكلفة مختلفة ويحتمل أن تؤثر بأسلوب غر مبارش عى تكلفة إجراء 

التخفيف املامئة، ومع هذا يطلب سجل إجراء التخفيف املامئة مثل هذه املعلومات املتعلقة بالتمويل )انظر جدول 11(. لذا فالتقدم بطلب إىل سجل 

إجراء التخفيف املامئة سيؤيت مثاره بعد مناقشة ماهية التمويل مع املمولن املحتملن.

عيل سبيل املثال، الرنويج من أجل أثيوبيا، واملؤسسات األملانية للمكسيك كام أوضح إل. كامرون وآخرون.2012 التقرير السنوي إلجراءات التخفيف املامئة عى املستوى الوطني.  25

عى سبيل املثال، مرفق البيئة العاملي، وصناديق استثامر املناخ الدولية.  26

تمويل إجراء التخفيف المالئمة وطنيًا
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جدول 9 | محفزات االستثمار المرتبطة بالغازات الدفيئة

املعيار املرتبط بانبعاثات 

الغازات الدفيئة
التقدم بطلب للحصول عىل أنظمة التسخني الشميس

نسبة خفض االنبعاثات كنتيجة إلحال السخانات الكهربائية مقابل تكلفة تنفيذ إجراء التخفيف املامئةفاعلية التكلفة لخفض االنبعاثات

خفض االنبعاثات املبارشة وغر املبارشة املتوقعة من إحال السخانات الكهربائية )طن كربون مكافئ(إمكانية التخفيف املبارشة وغر املبارشة

تشر إىل قدرة الدولة عى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة عى املدى الطويل، ويف إطار اسرتاتيجيات تسخن املياه قدرة التخفيف

بالطاقة الشمسية، فإن األنشطة التمكينية لبناء هياكل مؤسسية للقياس والتحقق ورفع التقارير عى سبيل املثال، 

من شأنها أن تعمل عى تحسن قدرة الدولة لتحقيق خفض يف االنبعاثات عى املدى الطويل، مبا يجاوز األهداف 

الفورية للقطاع

إمكانية التحول عى املدى الطويل وقابلية 

تكراره

يتحقق التغر التحويل من خال إجراءات سياسية اسرتاتيجية مستهدفة تتجاوز عى سبيل املثال، اإلحال الضئيل 

لسخانات املياه الكهربائية، وقد يتضمن ذلك تغرات تنظيمية أو أنشطة لرفع الوعي تهدف لجعل الربنامج مستدام 

عى املدى الطويل

جدول 10 | محفزات االستثمار التي ال ترتبط بالغازات الدفيئة

املعيار الغري مرتبط 

بانبعاثات الغازات الدفيئة
التقدم بطلب للحصول عىل أنظمة التسخني الشميس

سيؤدي تحقيق التنمية املستدامة من خال إجراء التخفيف املامئة إىل زيادة ملكية الدولة، وسيعد ذلك ضامن الستمرارية فوائد التنمية املستدامة

إجراءات التخفيف املامئة وطنياً عى املدى الطويل

متضمناً  املحيل  والتمويل  امللكية 

التمويل املشرتك

ميكن إثبات امللكية الوطنية من خال اشرتاك صانعي القرار رفيعي املستوى خال عملية املشاورات مع أصحاب املصلحة، 

ومن خال التمويل املحيل )العام( لعنارص محددة من إجراء التخفيف

أنظمة قوية للقياس والتحقق ورفع 

التقارير

أنشطة إجراءات  الذي حققته  االنبعاثات  الخفض يف  لتقييم  التقارير يعد رضورة الزمة  القياس والتحقق ورفع  أن  حيث 

التخفيف واستخدام الدعم املقدم لتلك األنشطة، فيجوز أن يكون للممول توقعات محددة يف هذا الصدد

إظهار كيفية مساهمة إجراء التخفيف املامئة وطنياً يف تطوير األهداف التنموية و تحديد إذا ما كان إجراء التخفيف مدرج التوازي مع السياسات الوطنية

يف االسرتاتيجيات الحكومية الحالية وكيفية ذلك

تمويل إجراء التخفيف المالئمة وطنيًا
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جدول 11 | معلومات الزمة لسجل إجراء التخفيف المالئمة

 طلب دعم التنفيذ طلب دعم اإلعداد

التكلفة

التكلفة واإلطار الزمني املرتبطَن بإعداد إجراء التكاليف الكلية املقدرة

التخفيف املامئة بحيث يتضمنان:

الخلفية ودراسات الجدوى• 

التصميامت واملساعدة الفنية• 

التشاور مع أصحاب املصلحة• 

اختيار وتحديد األولويات من إجراءات • 

التخفيف املامئة

التكلفة واإلطار الزمني الخاص بأنشطة تنفيذ إجراء 

التخفيف املامئة خال دورة حياته متضمناً:

أنشطة ما قبل التشغيل )التكاليف القانونية • 

واإلدارية وغرها(

األعامل اإلنشائية• 

التشغيل والصيانة• 

خدمة الدين للمنشآت الصناعية• 

اإلغاق• 

التكاليف اإلضافية املقدرة 

للتنفيذ.

التكلفة التصاعدية هي الفرق بن سيناريوهات العمل غر مطبَّقة

املعتادة وسيناريو التخفيف

الدعم املطلوب

القيمة الكلية ملصادر التمويل الازمة ألنشطة )اإلعداد والتنفيذ( واملبلغ املقدم من خال املنحة الوطنية• التمويل

أنواع أدوات التمويل )ديون، حقوق ملكية، منح(، واملبالغ الازمة من الطرف الثالث• 

نوع الدعم املقدم لبناء القدرات )تطوير مؤسيس، رأس مال برشي، سياسات وترشيعات ولوائح تنظيمية(• دعم بناء القدرة

مقدار الدعم املقدم لبناء القدرات وذلك إلعداد وتنفيذ إجراء التخفيف املامئة وطنياً، عى سبيل املثال، • 

أنشطة التدريب لتعزيز املؤسسات، أو برامج التعليم اإللكرتوين

ميكن التعبر عن الدعم من خال قيم نقدية أو تدريب األشخاص/ مقابل عدد الساعات.• 

تطوير األوضاع املحلية لوضع إطار عمل يساعد يف اعتامد تكنولوجيات معينة• الدعم الفني

مربع 4 | دور سجل إجراء التخفيف المالئمة وطنيًا في عملية التمويل.

م سجل إجراء التخفيف املامئة خدمة مزدوجة يف آن معاً، تتمثل يف اإلقرار واالعرتاف بإجراءات التخفيف املامئة وطنياً من جهة، ومن جهة أخرى يعترب   يقدِّ

املامئة.  التخفيف  بتقديم مقرتحات إجراء  الخاصة  النامذج  السجل  يوفر  اإلجراءات، كام  املضيفة مع ممويل  الدول  تلتقي من خالها  للتعاون  مبثابة منصة 

وبالرغم من أنه يوىص مبلء كل املعلومات يف شتى املناحي، إال أنه ليس بإجراء إلزامي، ويجب أن يؤخذ يف االعتبار املعيار اإلضايف الذي يعكس اهتامم املمولن 

الدولين وذلك عند اختيار إجراء التخفيف املامئة وتصميمه.

 وميكن استبعاد بعض رشوط التمويل الدويل من املعلومات املطلوبة من أجل التقدم بطلب إىل سجل إجراء التخفيف، ومع هذا فمن غر املؤكد إن كان سجل 

إجراء التخفيف سيمثل يف النهاية منصة ذات فائدة لتوجيه التمويل نحو إجراءات التخفيف املامئة وطنياً

تمويل إجراء التخفيف المالئمة وطنيًا
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حالة مشروع بروسول

 يكمن الجانب االبتكاري يف مرشوع بروسول، يف جهوده إلرشاك أصحاب املصلحة يف كل القطاعات، وبخاصة قطاع التمويل، وكانت األهداف 

قروض  محفظة  وضع  يف  املحلية  البنوك  وهكذا رشعت  املستهدفة،  القدرات  بناء  يف  للمساعدة  جديدة  إقراض  فرص  تحديد  هي  املوضوعة 

مخصصة لهذا الغرض.

 وكانت املامح الخاصة بربنامج بروسول التموييل هي كالتايل:

 

تقوم البنوك التجارية بتوفر قروض للمستهلكن من القطاع السكني )عن طريق موردي نظم معتمدين(، عى أن تغطي تلك القروض • 

القرض عى  الكهرباء، وقد صممت طريقة سداد  يتم سداده من خال فواتر  للمياه، والذي  الشميس  التسخن  %70 من تكلفة نظام 

أقساط شهرية بأسلوب مياثل اإلنفاق الشهري عى أشكال الطاقة األخرى.

رأت البنوك التجارية أن ذلك ليس مامئاً، وتم متويل دعم سعر الفائدة من خال برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومع هذا وافقت البنوك • 

التجارية عى خفض سعر الفائدة: فكان سعر الفائدة األويل للقروض املقدمة من البنك عى العماء يرتاوح ما بن %13-12 مع مشاركة 

الرشكة التونسية للكهرباء والغاز STEG يف تحصيل مبالغ السداد من فواتر الكهرباء، وقد خفض البنك سعر الفائدة مبعدل من 5-6 

نقاط، وذلك ألن مخاطر عدم السداد صفر من الناحية العملية، وتم مد فرتة االستحقاق لخمس سنوات بناء عى الضامن املقدم من 

الرشكة التونسية للكهرباء والغاز

 وخصصت %20 من منحة دعم رأس املال، التي مولتها الحكومة اإليطالية لرتكيب أنظمة سعتها من -200 300 لرت حتى 100 دينار تونيس • 

)71.9 دوالر أمرييك( لكل مرت مربع من سطح املجمع.

م من بروسول بعقد توريد الكهرباء الحايل املربم مع الرشكة التونسية للكهرباء والغاز، والتي •  يرتبط مدى استحقاق املستهلك للدعم املقدَّ

لها الحق يف فصل الكهرباء يف حال عدم السداد، مام يؤدي بدوره إىل قلة حاالت التخلف عن السداد، وقد ساعدت فواتر مرفق الكهرباء 

يف الحد من مخاطر التخلف عن سداد القروض، وبالتايل قبلت البنوك بأقل من معدالت سداد القروض التجارية بالنسبة ملاليك أنظمة 

تسخن املياه بالطاقة الشمسية يف القطاع السكني.

 ونتيجة لإلجراءات املذكورة أعاه، فقد سدد املستخدمن النهائين جزء صغر)حوايل %10( من تكلفة نظام تسخن املياه بالطاقة الشمسية، 

املايل  الدعم  ومرروا  البنوك،  وسطاء  أنهم  مرتفعة، حيث  ديون  ملستويات  للمياه  الشميس  التسخن  أنظمة  موردي  تعرض  أخرى  ناحية  ومن 

لعمائهم من القطاع السكني، وهم املستفيدين النهائين من برنامج بروسول.

 ووصلت تكلفة الربنامج والذي مدته عامان إىل 2.4 مليون دوالر، متولها الحكومة اإليطالية، استخدم منها برنامج األمم املتحدة للبيئة مبلغ 1.2 

مليون دوالر لدعم معدالت الفائدة، وحمات الوعي العام بينام استخدمت الوكالة الوطنية للتحكم بالطاقة مبلغ 1.2 مليون دوالر من أجل 

منح دعم تكلفة رأس املال، وقد قام طرف ثالث مبراجعة الربنامج يف أوائل عام 2007 وأكد عى املراقبة التي تتسم بالشفافية.

مصادر متويل أنظمة التسخن الشميس يف تونس

إجراءات مصاحبة من وزارة البيئة واألرايض والبحار اإليطالية IMELS/ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

 دعم معدل الفائدة من وزارة البيئة واألرايض والبحار اإليطالية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.

دعم تكلفة رأس املال من املركز املتوسطي للطاقات املتجددة/ برنامج األمم املتحدة للبيئة.

منحة من الحكومة التونسية.

سداد معدل الفائدة ورأس املال املدفوع مقدًما من املستخدمن النهائين.

قروض ميرسة من البنوك التجارية املحلية.

املصدر: برنامج األمم املتحدة للبيئة 2012.
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املصدر:لكور، إيكوفيس 2013.

النشاط
التكلفة التي 

تغطيها الحكومة

التكلفة التي 
تتطلب مساعدة 

دولية

التكاليف التي 
تغطيها كيانات 

خاصة 

التكيف مع ظروف التأهيل لزيادة فرص حصول املركزات الشمسية األقل النشاط 1

من 1 كيلووات ساعة

إدراج أنظمة الخايا الفوتفولطية واملركزات الشمسية يف التقنيات املطلوبة النشاط 2

يف مواصفات برامج إنشاء املساكن العامة.

تحسن مستوى تدريب عامل تركيب الخايا الفوتفولطية واملركزات النشاط 3

الشمسية

%100تحديث برامج التدريب
%100تدريب 500 من عامل تركيب الخايا الفوتفولطية
%100تدريب 500 من عامل تركيب املركزات الشمسية

بناء قدرات اإلدارة، والرقابة ، والقدرات التنظيمية إلجراء التخفيف املامئة النشاط 4

وطنياً

%75%25تعزيز نظام إدارة املعلومات بالوكالة الوطنية للتحكم بالطاقة
%75%25تطوير إجراءات التحكم والرقابة لجودة البيانات

%100بناء القدرة البرشية إلجراء التخفيف املامئة وطنياً.
الحفاظ عى تواتر دراسات الرشكة التونسية للكهرباء والغاز والعمل عى 

زيادتها.
50%50%

النشاط 
الخامس

تهيئة ظروف مامئة لخفض أسعار التقنيات الشمسية

%33%67إجاميل الراتب السنوي للخبر الفني )3 سنوات(.
%50%%50إجاميل الراتب السنوي ملساعد الخبر الفني )3 سنوات(

%60%60االستشارات القانونية ) 40 يوم عمل(

النشاط 
السادس

تطوير دراسة تحدد أسباب النجاح وأدوات اإلدارة لزيادة حصول املباين 

العامة واإلسكان االجتامعي عى أنظمة الخايا الفوتفولطية واملركزات 

الشمسية

25%75%

النشاط 
السابع

مرشوعات تجريبية الختبار أدوات التحكم الخاصة بالسخانات الشمسية 

وأنظمة الخايا الفوتفولطية يف املباين العامة
8%92%

النشاط 
الثامن

خلق آليات مالية للسخانات الشمسية وأنظمة الخايا الفوتفولطية.

النشاط 
التاسع

%30%70تصميم وتنفيذ خطة تواصل مامئة

%20%50%30اإلجاميل
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6.  خاتمة

 إن خفض استهاك الوقود النفطي املسال أو الكهرباء أو أي مصدر آخر من مصادر الطاقة من خال التحول نحو استخدام أنظمة تسخن املياه بالطاقة 

الشمسية لهو مبثابة وسيلة بسيطة وفاعلة من ناحية التكلفة بالنسبة للعديد من الدول لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويوضح هذا الكتاب اإلرشادي 

كيفية تحديد الدعم املطلوب السرتاتيجية تسخن املياه بالطاقة الشمسية والحصول عليه، وذلك من خال إجراءات التخفيف املامئة عى املستوى الوطني، 

كام أنَّ استخدام النامذج واإلرشادات املتاحة حالياً لصياغة إجراء التخفيف الخاص بأنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية من شأنه أن يضمن نهج منظَّم 

سهل التنفيذ ميثل جذب للممولن املحلين والدولين.

 وبينام يركز هذا الكتاب اإلرشادي عى العنارص التي ينبغي تطويرها من أجل إجراء التخفيف املامئة ألنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية، نجد أن الدول 

التي استخدمت أدوات النطاق الفني أو طورت اسرتاتيجية وطنية ألنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية، تكون قد استكملت بذلك معظم العمل املطلوب 

منها من أجل إجراء التخفيف املامئة، وأهم موضوعن ينبغي إضافتها ملحتوى السياسة الوطنية ألنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية هام نظام القياس 

والتحقق ورفع التقارير، وخطة التمويل املوازنة.

 ويف حاالت عديدة، يوضح التحليل االقتصادي أن اسرتاتيجيات أنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية ميكن أن تدر ربحاً من خال حساب دورة حياتها، 

وبذلك فإن نهج التمويل يكون واضحاً من خال الوفر يف استهاك األشكال األخرى من الطاقة، ومع هذا قد تواجه اسرتاتيجيات أنظمة تسخن املياه بالطاقة 

الشمسية عائق االستثامر التقليدي الخاص مبعدات االستهاك ذات االستثامر املرتفع/ املنخفض، لذلك فإن االستثامر اإلضايف من جانب طرف ثالث ميثل قيمة 

إضافية يف حال أمكن تطبيق منوذج عائدات جاذبة، ومن إحدى مزايا إجراءات التخفيف املامئة وطنياً هي أنها رسعان ما تصبح مستقلة بذاتها، ومن ثم 

ستخلق قصص نجاحات لتنفيذ إجراء التخفيف املامئة وطنياً، من خال اسرتاتيجية دعم موثوق بها.

التقارير والتحقق، والذي تحكمه بعض االعتبارات  القياس ورفع  التي ميكن إدراجها يف نظام  الخيارات  الكتاب هي   واللبنات األساسية املعروضة يف هذا 

مثل األشياء الازمة، من أجل تقييم دقيق ومنظم لتأثر خفض انبعاثات الغازات الدفيئة يف إطار اسرتاتيجية التنفيذ، وبالرغم من أن هناك مطالب مختلفة 

للربامج الدولية مقابل األخرى املحلية، إال أنه ينبغي مراعاة الدقة يف كا الربنامجن، ذلك ألنهام يحتاجان إىل نفس القدر من البيانات التي يتم تجميعها، 

ويؤدي تحقق الطرف الثالث الدويل إىل زيادة الثقة يف النتائج املحققة، إن تصميم نظام للقياس والتحقق ورفع التقارير وللعملية بأكملها منذ البداية يؤدي 

إىل تقليل املخاطرة، ويعمل عى تشجيع املمولن الدولين لاشرتاك يف تبني إجراء التخفيف املامئة.

 والساسة التي ميكن أن تنفذ بها االسرتاتيجية الوطنية ألنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية، وذلك بهدف تطوير إجراء التخفيف بنجاح، تعد بداية جيدة 

إلجراءات التخفيف املامئة وطنياً بوجه عام، ويف النهاية سيكون ملعظم البلدان النامية مجموعة من إجراءات التخفيف املامئة وطنياً يف قطاعات مختلفة 

بطرائق مختلفة للتنفيذ والتمويل والقيا س والتحقق ورفع التقارير، وميكن االشرتاك يف دعم إجراءات التخفيف املامئة وطنياً.

 إن تطوير إجراءات التخفيف ألنظمة تسخن املياه بالطاقة الشمسية يتيح للدول اكتساب خربة أولية ميكن تطويرها لتطبيق إجراءات التخفيف املامئة 

وطنياً يف قطاعات أخرى، فهي متثل منرباً للتعلم و ميكن تشجيعها محلياً يف اإلدارة العامة، والرشكات الخاصة، وبن عامة الناس بهدف خلق وعي بالطاقة 

املتجددة، وكفاءة الطاقة، وجداول أعامل خفض االنبعاثات.
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 وقد شجع برنامج األمم املتحدة للبيئة تنفيذ أجندة األعامل الخاصة بتسخن املياه بالطاقة الشمسية من خال مرشوع بروسول، وتطوير برنامج العاملي 

لتسخن املياه بالطاقة الشمسية، وميد الربنامج آفاق دعم الدول التي تعمل عى تطوير إجراءات التخفيف املامئة وطنياً لتسخن املياه بالطاقة الشمسية، 

وقد دعا برنامج األمم املتحدة للبيئة املمولن الوطنين والدولين يف كل من القطاعن العام والخاص من أجل التفكر يف خطوة االنتقال نحو التحول العاملي 

الستخدام أنظمة التسخن الشميس من خال إجراءات التخفيف املامئة عى الصعيد الوطني.

قائمة المراجع

cu
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مصادر دعم التمويلاملبادرةاملنظامت الرائدة

مركز بحوث الطاقة بهولندا ايكوفيس 

 ECN

الوزارة البيئة األملانية التحرك نحو التخفيف أ

GIZ ورفع الوكالة ألملانية للتعاون الدويل والتحقق  والقياس  للتخفيف  دولية  رشاكة 
التقارير ب

وزارة البيئة األملانية.

CCAP وزارة البيئة األملانية، هولندا، وزارة البيئة الكندية، برنامج شبكة تنفيذ إجراء التخفيف جمركز سياسة الهواء النظيف

دعم متويل الكربون التابع لبنك الدويل واملانحن اآلخرين

برامج تدريب وحوار عن تنمية القدرات إلجراءات الوكالة اليابانية للتعاون الدويل

التقارير  ورفع  القياس  وطنيًا/  املامئة  التخفيف 
والتحقق د

وزارة الخارجية اليابانية

مرفق البيئة العامليأولوية تغر املناخ ملرفق البيئة العامليمرفق البيئة العاملي 

اسرتاليا، املفوضية األوروبية، وزارة البيئة األملانية.برنامج بناء القدرات لخفض االنبعاثات هبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

الوكالة االسرتالية للتنمية الدولية، ومرفق البيئة العامليمبادرة تنويربرنامج األمم املتحدة للبيئة

الدامنارك.تيسر تنفيذ جاهزية التخفيف وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

http://www.mitigationmomentum.org أ 

http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de/en/projects?p=1&d=840  ب

/http://ccap.org/programs/mitigation-action-implementation-network-main  ج

http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/tech/acceptance/training/about/lineup.htmlhttp://www.jica.go.jp/english/our_work/ د 

types_of_ assistance/tech/acceptance/training/about/c8h0vm000066m3ps-att/environmental2013.pdf

http://lowemissiondevelopment.org ه 

http://www.lowcarbondev-support.org  و
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الملحق ج:

نموذج إجراء التخفيف المالئمة للتسخين الشمسي/
استبيان لصناع السياسات.

القسم األول: ملحة عامة إلجراء التخفيف املامئة.

معلومات أساسية:

1.1.1. اسم إجراء التخفيف املالمئة:

2.1.1 الدولة:

4.1.1 اهتاممات املتقدم بتطوير وتنفيذ إجراء التخفيف املالمئة وطنًيا

هل هناك أي اهتامم اقتصادي أو سيايس أو شخيص بإجراء التخفيف املامئة 

وطنياً.

 3.1.1 املتقدم )االسم، تفاصيل االتصال، الوضع القانوين(

اسم الشخص)األشخاص(/املنظمة املسؤولة عن تحليل وتحديد التدابر الخاصة 

بإجراء التخفيف املامئة وطنياً.

6.1.1 الغازات الدفيئة املستهدفة)عالمة(  5.1.1 القطاع/القطاع الفرعي

الذي سيجرى فيه إجراء التخفيف املامئة وطنيا

7.1.1 اهتامم القطاع الخاص بتطوير اجراءات التخفيف املالمئة وطنياً

االشرتاك الحايل يف القطاع والفرص التي يخلقها إجراء التخفيف من أجل مزيد من املشاركة.

9.1.1 السلطة الوطنية املعتمدة إلجراء التخفيف املالمئة وطنياً 27

اذكر اسم السلطة الوطنية املعتمدة إلجراء التخفيف إن كانت مخولة بالفعل يف 

دولتك)إن مل يكن هناك اتركها خالية(

8.1.1 السلطة العامة املالمئة التي سيتم تنفيذ إجراء التخفيف املالمئة وطنياً 

تحت رعايتها

الجهة أو الجهات املسؤولة عن تنظيم القطاع املقرتح تنفيذ إجراء التخفيف 

من خاله.

10.1.1 موافقة السلطة الوطنية املعتمدة

املوافقة ليست مطلوبة وقت التقدم لطلب التمويل، لكن ينبغي الحصول عى املوافقة الرسمية قبل املوافقة عى طلب التمويل

CO2 CH4

N2O HFCs

PFCs SF6

NF3

-27 إن السلطة الوطنية إلجراء التمويل هي نقطة االتصال الوطني املحددة، أو أي جهة تقم بتسليم إجراءات التخفيف إىل سجل إجراء التخفيف التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

لتغر املناخ.
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Assessment of National Regulations and Incentives for Renewable Energy and Energy Efficiency’ 

http://wupperinst.org/en/projects/details/wi/p/s/pd/241/ (accessed 10 March 2014).

ملحق أ:
سجل إجراء التخفيف المالئمة: دعم التنفيذ

لحن إتاحة السجل عى شبكة االنرتنت الدولية، ميكن الدخول عى املوقع التايل للحصول عى تفاصيل كيفية تسليم املعلومات الخاصة بالنموذج املبديئ، 

http://unfccc.int/cooperation_support/nama/items/7512.php : وتسليمها عرب الربيد اإللكرتوين

NAMA-registry@unfccc.int :وتتاح النامذج لتسليمها عرب الربيد اإللكرتوين التايل

أوضح القامئون عى اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ أنه ال يتم تسليم النامذج إال عن طريق نقطة االتصال الوطنية املعنية.

 ويف 13 أغسطس قام القامئون عى اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ بإتاحة 55 صفحة عى شبكة االنرتنت، وهي عبارة عن كتيب لنسخة النموذج 

املبديئ الخاص بسجل إجراء التخفيف 30 إبريل 2013 عى املوقع اإللكرتوين:

http://unfccc.int/files/cooperation_support/nama/application/pdf/manual_for_ prototype_version_of_30_april_release.pdf

ويوضح هذا الكتيب كيفية تعبئة البيانات املطلوبة إضافة إىل رسم بياين لعملية تسليم ومراجعة وتحديث إجراءات التخفيف املامئة وطنياً.
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ملحق ب:

بعض البرامج الحالية ألنشطة البدء بإجراء التخفيف المالئمة

ملحة عامة عن الجوانب األساسية إلجراء التخفيف املالمئة وطنياً:

يعرض الجدول أدناه ملخصاً عن املعلومات املوضحة يف القسم 2

1.2.1 وصف موجز ألهداف إجراء 

التخفيف املقرتح وموجز للتدابر التي 

ينبغي إدراجها يف إجراء التخفيف املامئة 

وطنياً

إيضاح الغرض من إجراء التخفيف املامئة من خال وصف الوضع الراهن والوضع بعد تنفيذ اإلجراء، و

اإلشارة إىل التقنيات التي ستستخدم يف إطار إجراء التخفيف، ووصف إجراء التخفيف املقرتح بطريقة 

واضحة.

وصف موجز عن التدابر التي سيتم تنفيذها كجزء من إجراء التخفيف 

 

وضح مصادر االنبعاثات التي سيتم تناولها من خال إجراء التخفيف املقرتح وكيف ستؤثر التدابر 

املقرتحة يف إطار إجراء التخفيف عى انبعاثات الغازات الدفيئة، واإلشارة إىل حدود الغازات الدفيئة يف 

إطار إجراء التخفيف املامئة. 

2.2.1: عاقة إجراء التخفيف بخطة 

)خطط( التنمية املستدامة أو 

االسرتاتيجيات الوطنية و/أو أهداف 

التخفيف بالقطاع.

توضيح العاقة ما بن إجراء التخفيف واسرتاتيجيات/خطة التنمية الوطنية واسرتاتيجيات/وخطط 

القطاع، وذلك من خال تقديم املعلومات التالية:

وصف إطار وأهداف التنمية املستدامة، واإلشارة إىل اسرتاتيجيات/خطط التنمية الوطنية املستدامة ذات 

الصلة يف الوقت الراهن.

وصف حالة القطاع )القطاع الذي سينفذ إجراء التخفيف من خاله( وذلك باإلشارة إىل اسرتاتيجيات/ 

وخطط القطاع الحالية ذات الصلة.

وصف أهداف التخفيف بالقطاع، إن وجدت.

رشح كيفية مساهمة إجراء التخفيف يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة وأهداف التخفيف بالقطاع. 

3.2.1 وصف موجز ملبادرات التخفيف 

الحالية ذات الصلة، وأوجه التضافر بينها 

وبن إجراء التخفيف املقرتح

وصف موجز ملبادرات التخفيف الوطنية والدولية التي الزالت يف طور التنفيذ )بجانب الدعم الدويل( 

وذلك يف الدولة ذات الصلة بإجراء التخفيف.

وبالنسبة لكل مبادرة، توضيح أوجه االرتباط والتعاون بن املبادرة وإجراء التخفيف، باإلضافة إىل إيضاح 

كيفية ضامن التنسيق بن املبادرات وبن إجراء التخفيف املامئة وطنياً 

4.2.1 وصف موجز للتأثر التحويل 

متضمًنا مدى استدامته.

تقديم موجز للمعلومات املوضحة يف النقطة 5-5

الملحق ج
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القسم 2 تفاصيل إجراء التخفيف المالئمة وطنيًا

مقدمة

1.1.2 وصف اإلطار العام للدولة متضمناً 

ملحة عامة عن التنمية الوطنية وسياسات 

تغر املناخ.

)صفحتان(

وصف اإلطار البيئي، واالقتصادي ، واالجتامعي العام للدولة واملتعلق بإجراء التخفيف املامئة وطنياً.

تحديد اسرتاتيجيات التنمية املستدامة وتصنيف األولويات الوطنية املرتبطة بإجراء التخفيف املامئة 

وطنياً.

وصف اإلطار الوطني املرتبط بتغر املناخ وبخاصة جوانب التخفيف.

وصف موجز عن املقدار الكيل النبعاثات الغازات الدفيئة عى املستوى الوطني، واملصادر األساسية 

لانبعاثات.

التطرق إىل املعلومات املتاحة فيام يتعلق بتقديرات الغازات الدفيئة الوطنية وأهم املناطق املتوقع 

حدوث النمو بها.

وصف موجز للخطط/واالسرتاتيجيات/والسياسات الوطنية الحالية لتغر املناخ )التخفيف(، وتحديد 

األهداف الوطنية لخفض االنبعاثات.

 توضيح موجز لإلطار املؤسيس والوطني الحايل للدولة إلدارة موضوع التغر املناخي، وبخاصة فيام 

يتعلق بتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، وينبغي أن تتضمن املعلومات إشارات إىل التخطيط األسايس 

للتنمية الوطنية أو وثائق االسرتاتيجية. 

2.1.2 وصف مفصل للوضع الحايل يف 

القطاع/القطاع الفرعي متضمناً األطر 

املؤسسية والتنظيمية والقانونية الحالية 

التي سينفذ من خالها إجراء التخفيف 

املامئة.

وصف مساهمة وأهمية قطاع الدولة )الذي سينفذ من خاله إجراء التخفيف( وذلك بالنسبة لنمو 

االقتصاد الوطني، وكذلك مساهامته يف النمو االجتامعي )التنمية البرشية( والبيئة موضحاً عاقة القطاع 

بأولويات التنمية الوطنية، والتحديات واألهداف املذكورة يف الفقرة 3-1

توضيح اسرتاتيجية وخطط التنمية للقطاع الذي سينفذ به إجراء التخفيف، بجانب األهداف األساسية 

للقطاع. 

اإلشارة إىل خطط التنمية الوطنية و/أو أي اسرتاتيجيات خاصة بأي قطاع.

وصف انبعاثات الغازات الدفيئة للقطاع الذي سينفذ فيه إجراء التخفيف، واملصادر األساسية النبعاثات 

الغازات الدفيئة، إضافة إىل ذلك، القيام باستعراض تقييم للنمو املتوقع يف انبعاثات الغازات الدفيئة.

القيام بتقديم أي اسرتاتيجية وطنية/أو اسرتاتيجية للقطاع أو أي مناهج ملجابهة انبعاثات الغازات 

الدفيئة من القطاع إن أمكن.

رشح إطار العمل السيايس والقانوين الحايل، واإلطار املؤسيس، واإلطار التنظيمي الحايل، وكذلك السياسات 

التي ترتبط بطريقة مبارشة أو غر مبارشة بانبعاثات الغازات الدفيئة

3.1.2 وصف نطاق إجراء التخفيف 

وأهدافه للتعامل مع الوضع الحايل

)من صفحة لصفحتان(

بدًءا من الوضع الحايل املحدد يف الفقرة 2-1-2: الوصف املفصل لألهداف العامة والخاصة إلجراء 

التخفيف املامئة، متضمناً املصدر األسايس النبعاثات الغازات الدفيئة التي سيتم خفضها.

 رشح نطاق إجراء التخفيف من خال وصف املكان الذي سينفذ به اإلجراء )املستوى الحيل، مستوى 

القطاع، واملستوى الوطني(، وتحديد كم الخفض التقريبي لانبعاثات من خال إجراء التخفيف املامئة 

)املستوى املحيل، مستوى القطاع، واملستوى الوطني(.

وصف ماهية العاقة بن إجراء التخفيف باإلطار التنظيمي، والسيايس والقانوين الحايل، وأطر العمل 

املؤسسية الحالية. 

تحديد العوائق وخيارات التنفيذ

قات )املالية،  1.2.2 تحديد املعوِّ

القانونية، التنظيمية، املؤسسية، والعوائق 

املتعلقة بالقدرة وأخرى تقنية( والتي 

ميكن أن تعيق تحقيق أهداف إجراء 

التخفيف.

من صفحة لصفحتان:

قات مالية  توضيح الصعوبات التي ميكن أن تعيق إجراء التخفيف املامئة وطنياً، عى سبيل املثال: معوِّ

قات تنظيمية، وقانونية وسياسية، اجتامعية وثقافية ، وغرها من  واقتصادية، إخفاقات السوق، معوِّ

املعوقات املتعلقة بالقدرة التنظيمية والقدرة البرشية. 

الملحق ج
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2.2.2 تحديد الحلول املمكنة ملواجهة 

قات تلك املعوِّ

صفحة واحدة

قات، من خال إجراء التخفيف املامئة . والنسبة  وصف الحلول املقرتحة )اإلجراءات( لتذليل تلك املعوِّ

لكل حل من الحلول )إجراء( يجب وصف نتائج تنفيذ ذلك األجراء.

قات املالية هي إحدى العقبات األساسية، لذلك فإن وصف الحل من خال التحليل املايل مع  وألن املعوِّ

مقارنة التكاليف )هذا باملقارنة مع الحلول التقليدية األخرى التي ميكن أن تنفذ يف إطار إجراء التخفيف( 

قد يكون ذو فائدة، فعى سبيل املثال، إذا ما اقرتح تطوير برنامج الرهن العقاري األخر بإقراض طويل 

األجل للمنازل ذات الدخل املنخفض فينبغي رشح كيفية تنفيذ ذلك، وبأي معدل، وهكذا.

وصف خطة عمل إجراء التخفيف املالمئة

ل لألنشطة الازمة  1.3.2 وصف مفصَّ

لتنفيذ التدابر الخاصة بالتخفيف، 

نة يف إجراء التخفيف املامئة  واملضمَّ

وطنياً

صفحتان

بناًء عى اإلجراءات املحددة يف الفقرة 2.2.2: نحتاج إىل وصف النتيجة األساسية التي يتم تحقيقها 

بالنسبة لكل إجراء، ورشح تفصييل لألنشطة األساسية الواجب تنفيذها لتحقيق املخرجات الخاصة بكل 

إجراء من اإلجراءات املحددة. 

صف كيف ستساهم املخرجات يف تحقيق أهداف إجراء التخفيف املامئة مبا يجاوز حدود إجراءات 

التخفيف، وكيف ميكن لهذه األهداف أن تعزز التأثرات املرجوة.

2.3.2 ترتيبات التنفيذ: األدوار 

واملسؤوليات املرتتبة عى الكيانات 

املختلفة وأصحاب املصلحة املشرتكن يف 

تنفيذ إجراء التخفيف متضمنة الرتتيبات 

املؤسسية. 

صفحتان

وصف دور القطاع الخاص يف إجراء التخفيف املامئة وطنياً.

وصف الجهات الفاعلة يف إجراء التخفيف املامئة وطنياً

وصف أدوارهم واملسؤوليات التي يضطلعون بها.

تقييم فوائد التنمية املستدامة وتأثريات انبعاثات الغازات الدفيئة

1.4.2 سيناريو خط األساس القاعدي: 

الذي يتضمن وصف مفصل للحالة 

الراهنة لخط األساس القاعدي يف غياب 

التدابر املزمع اتخاذها و الخاصة بإجراء 

التخفيف املامئة 

وصف للسيناريو الذي سيحدث يف غياب إجراء التخفيف املامئة، حيث ينبغي أن يشتمل القسم الخاص 

بخط األساس القاعدي عى املعلومات التالية:

وصف للوضع الحايل للقطاع/القطاع الفرعي الذي ينفذ به إجراء التخفيف املامئة وطنياً

تقديم معلومات عن العوامل األساسية التي تؤثر عى مصادر انبعاث الغازات الدفيئة التي يواجهها 

إجراء التخفيف. 

وضع توقعات لهذه العوامل األساسية فعى سبيل املثال، إذا ما كان إجراء التخفيف هو تنفيذ األنظمة 

الشمسية يف املنازل، فإن االنبعاثات الناجمة عن استخدام الطاقة مولدة من الكهرباء.

 ينبغي أن يقدم القسم معلومات عن سيناريو لتغر السكان ومصادر الكهرباء ومعدل النمو يف إتاحة 

الكهرباء، إىل آخره. 

وإن كان هناك سياسات موضوعة للتخفيف بالفعل، يجب وصف تأثر تنفيذ هذه السياسات عى 

مصادر انبعاث الغازات الدفيئة املرتبطة بإجراء التخفيف املامئة وطنياً.

2.4.2 سيناريو إجراء التخفيف

وصف تفصييل للوضع الحايل مع تنفيذ 

تدابر إجراء التخفيف املامئة وطنياً

من صفحة لصفحتان

وصف السيناريو الذي سيحدث حال تنفيذ إجراء التخفيف استناداً إىل األنشطة املحددة يف القسم 

1.5.2، وكيف سيوثر تنفيذ إجراء التخفيف عى العوامل األساسية املحددة يف القسم 6-1

3.4.2 وصف للفوائد يف ضوء التنمية 

)االجتامعية، واالقتصادية، والبيئية(.

صفحة واحدة

وصف فوائد التنمية الناتجة عن تنفيذ إجراء التخفيف: فوائد اجتامعية، فوائد برشية)صحة، وتعليم(

فوائد اقتصادية: )خلق فرص عمل، تقليل يف التكلفة ،فوائد اقتصادية، وهكذا(.

 فوائد بيئية )بخاف خفض انبعاث الغازات الدفيئة( تأثرات إيجابية عى الغابات، تصحر األرايض، 

حامية التنوع الحيوي، أي مصادر طبيعية، خفض التلوث... إىل آخره(

الملحق ج



57

4.4.2 تقدير الخفض املتوقع يف انبعاث 

الغازات الدفيئة والناجم عن تنفيذ 

التدابر الخاصة بإجراء التخفيف، بحيث 

يتضمن وصفاً للمنهجية املستخدمة 

لتقييم تأثرات الغازات الدفيئة

صفحتان

حساب وتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة املرتبطة بسيناريو خط األساس القاعدي.

رشح كيفية إجراء الحسابات والتقييامت من خال وصف املنهجية املستخدمة، واالفرتاضات املوضوعة، 

والصيغة املستخدمة إىل آخره.

حساب وتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة املرتبطة بسيناريو إجراء التخفيف املامئة. 

رشح كيفية إجراء الحسابات والتقييامت من خال وصف املنهجية املستخدمة، واالفرتاضات املوضوعة، 

والصيغة املستخدمة إىل آخره.

حساب إمكانية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة مبقارنة سيناريو خط األساس القاعدي، وسيناريو إجراء 

التخفيف املامئة.

ينبغي أن تكون املعلومات ذات مقدار كمي، بحيث ترتبط بوصف سيناريوهات خط األساس القاعدي 

وإجراء التخفيف املامئة وطنياً. يف القسم العلوي.

5.4.2 وصف التأثر التحويل املستدام 

إلجراء التخفيف املامئة

صفحة واحدة

توضيح كيف سيكون للتدابر املزمع تنفيذها تأثر طويل األمد عى أسلوب اختيار أصحاب املصلحة 

املختلفن، وبخاصة كيفية تغير إجراء التخفيف املنفذ لخيار القطاع الخاص لبدائل خفض االنبعاثات.

وصف كيفية تأثر إجراء التخفيف عى السياسات الدامئة لخلق انبعاثات أقل.

صف كيفية دعم التدابر املقرتحة يف إجراء التخفيف بعيداً عن إجراء التخفيف ذاته، فعى سبيل املثال، 

إذا ما طلب التمويل من أجل وضع املعاير، ومعامل االختبار كيف ستستمر أنشطة هذا املخترب بعيداً 

عن إجراء التخفيف؟

ينبغي أن يكون الرتكيز عى العملية ذاتها بدالً من التمويل.

مصادر التمويل

1.5.2 موازنة االستثامر واملوازنة 

التشغيلية الحالية يف القطاع

صفحة واحدة

توضيح تكلفة التشغيل وبنود االستثامر يف القطاع املستهدف مع وضع تقديرات للموازنة العامة الحالية 

لهذه التدفقات النقدية.

وصف لكيفية وضع هذه التقديرات، وماهي االفرتاضات املستخدمة. 

وصف االستثامرات الخاصة الحالية يف القطاع، وإعطاء تقديرات لحجم هذه االستثامرات . 

وصف كيفية إجراء ذلك التقييم.

هذه التقييامت متثل صعوبة وقد تكون غر مؤكدة. الرجاء التأكد من أنَّ األرقام تشر إىل املستوى الذي 

اقرتح عنده إجراء التخفيف، فعى سبيل املثال، إذا ما كان إجراء التخفيف مقرتح ألنشطة عى مستوى 

البلدية، فينبغي أن تكون تقديرات التكلفة عى نفس املستوى اإلداري. “,
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2.5.2 التمويل من مصادر محلية 
)خاصة، عامة، استثامرات(.إىل آخره

صفحة واحدة

صف املشاركة املالية املتوقعة من خال جهات التمويل التالية

املوازنة التشغيلية السنويةاالستثامرالجهة

حكومية

البلدية

استثامر القطاع الخاص املحى

استثامر القطاع الخاص األجنبي

قروض البنوك املحلية

قروض البنوك التنموية

الضامنات

ضامن املانحن

 يشار إىل تنفيذ وتفعيل إجراء التخفيف املامئة وطنياً، وليس إىل تكلفة تطويره، حيث متوَّل هذه 

ADMIRE التكلفة من خال املنحة املخصصة يف إطار برنامج جاهزية تبنى عملية التخفيف

 .

ينبغي األخذ يف االعتبار أنه عند تنفيذ إجراء التخفيف، وبينام يتم تقييم املساهامت املالية املحلية، تقوم 

الحكومة بتنفيذ تدابر أخرى )ترتبط بسيناريو خط األساس القاعدي( لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

باستخدام املصادر املحلية، انظر النقطة 1-6-2 بأعاه، كام ينبغي تركيز االستثامرات يف عند سيناريو سنة 

األساس، إما من خال القطاع الخاص، أومن خال قروض متنحها مؤسسات التمويل املحلية

3.5.2 املخاطراملتعلقة باالستثامرات 

املقدمة لتنفيذ إجراء التخفيف املامئة 

وطنياً.

صفحة واحدة

وصف املخاطر التي قد تهدد التدفقات النقدية وتؤخر وتعيق االستثامرات الخاصة بالتنفيذ والتفعيل 

الناجح إلجراء التخفيف املامئة.

القياس والتحقق ورفع التقارير

1.6.2 وصف العوامل األساسية املساعدة 

يف تقييم مدى تقدم تنفيذ إجراء 

التخفيف املامئة

تحديد العوامل/املؤرشات التي ميكن استخدامها لتقييم مدى تقدم تنفيذ إجراء التخفيف املامئة وطنياً، 

ينبغي تحديد املؤرشات الخاصة بكل مخرج من مخرجات إجراء التخفيف.

ميكن أن متثل املؤرشات بعض األدوات: مثل عدد سخانات املياه الشمسية املباعة، إلخ. ويف حالة 

استخدام املؤرشات النوعية، يجب تحديد املقياس النوعي املستخدم

2.6.2 التجميع بيانات القطاع 

املستهدف.

وصف كيفية جمع بيانات العوامل املختلقة، باإلضافة إىل معرفة املشرتكن يف هذه العملية. وإذا مل يكن 

هناك تجميع للبيانات يف الوقت الحايل، يوىص باقرتاح بعض اإلجراءات والهيئات املسؤولة عن جمع 

وتصنيف البيانات لتقييم مدى فاعلية إجراء التخفيف املامئة، واملتابعة الدورية لعملية القياس.

الدعم غري املايل 

الملحق ج
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1.7.2 وصف االحتياجات الفنية 

واحتياجات بناء القدرة.

صفحة واحدة

وصف االحتياجات الفنية املطلوبة من برنامج التكيف والتخفيف والجاهزية، ينبغي أن يقدم هذا 

القسم معلومات عن طبيعة ونطاق الدعم الفني الذي سوف ينقل إجراء التخفيف من كونه مقرتحاً إىل 

عملية قابلة للتنفيذ بشكل فعيل، اقرتح األدوار لفريق برنامج التكيف، والتخفيف، والجاهزية موضحاً 

الكيفية التي سيستكملون بها الجهود املبذولة من قبل املتقدم لطلب الحصول عى الدعم املايل.

يتضمن هذا القسم وصف ألهمية اإلدراك والفهم العميقن لعملية التطوير من جانب املتقدمن، 

قات املحتملة التي تحول دون عملية التطوير، كام يرجى  باإلضافة إىل إمكانية معالجة العقبات واملعوِّ

تقديم فقرة عن كيفية بناء القدرات يف هذه البلدان ملتابعة تنفيذ إجراءات التخفيف املامئة، وسيتم 

قات التي تم ذكرها يف األقسام السابقة قات الواردة يف هذه الفقرة وصلتها بغرها من املعوِّ تحديد املعوِّ

صفحة واحدة2.7.2 اإلطار الزمني 

وضع إطار زمني محدد لتطوير إجراء التخفيف املامئة مع تصنيف للمهام األساسية واملراحل الهامة.

تحديد ثاث مراحل هامة عى األقل، للقرارات التي تم إيقاف تنفيذها / أو تلك السارية، واتخاذ قرار 

حاسم فيام يتعلق باالستمرار يف تطوير إجراء التخفيف أم أن فرص تحقيق األهداف قد تاشت.

ملحق د
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ملحق د: بعض منظمات تمويل إجراء التخفيف المالئمة وطنيًا

هناك عدد قليل فحسب من املنظامت التي جعلت من إجراءات التخفيف املامئة وطنياً هدفاً ألنشطتها التمويلية، ومن خال استطاع أجرته رشاكة برنامج 

األمم املتحدة للبيئة، والجامعة التقنية الدمناركية )مركز ريزو التابع لربنامج األمم املتحددة للبيئة(، عربت املؤسسات والربامج التالية عن استعدادها للتفكر 

يف عملية متويل إجراءات التخفيف املامئة، ومع هذا، وكام متت اإلشارة من قبل من خال هذا املنشور، فإن إجراء التخفيف املامئة هو اختصار يغطي 

االستثامرات يف عدد من القطاعات االقتصادية التي تستمر يف جذب التمويل من خال عدد كبر من مؤسسات التمويل، بالرغم من أنها مل تتخصص رصاحة 

بتمويل إجراء التخفيف املامئة وطنياً.

 IKI المبادرة الدولية للمناخ
 •EKF الرعاة/واملستثمرون: الوزارة الفيدرالية للبيئة، وحامية الطبيعة واألمان النووي، أملانيا، صندوق املناخ والطاقة

حجم التمويل: 120 مليون يورو سنويًا• 

الهدف: الطاقة )وغرها( كهدف عى املستوى القطاعي والوطني، ومن خال الربامج والسياسات عى املستوى القطاعي والوطني• 

نوع الدعم: مرشوعات مثل تطوير إجراءات التخفيف املامئة وطنياً، والحصول عى متويات للتنفيذ، وتنفيذ بعض العنارص الطموحة إلجراء التخفيف • 

املامئة وطنياً

الحاصلون عى الدعم: مطورو املرشوعات الفردية• 

مثال لتمويل املرشوع: دوافع تنفيذ إجراء ات التخفيف املامئة وطنياً• 

 •http://www.international-climate-initiative.com/en :للمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع التايل

 •programmbuero@programmbuero-klima.de كيفية التواصل: التواصل السنوي لتقديم املقرتحات .عى

مرفق إجراء التخفيف المالئمة وطنيًا:
الرعاة/واملستثمرون: الوزارة الفيدرالية للبيئة، حامية الطبيعة واألمان النووي، أملانيا، وزارة الطاقة وتغر املناخ باململكة املتحدة.• 

حجم التمويل: 70 مليون يورو.• 

ملحق د
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الهدف: مشاريع لدعم إجراء التخفيف املامئة.• 

نوع الدعم: مشاريع لدعم إجراءات التخفيف )منح(.• 

الحاصلون عى الدعم: الحكومات الرشيكة، ومطورو املشاريع الفردية.• 

 •http://www.international-climate-initiative.com/en/ التايل:  املواقع  زيارة  يرجى  والنامذج،  املعلومات  من  للمزيد 

issues/nama-facility

 •https://www.gov.uk/government/publications/information-about-the-nationally-appropriate-mitigation-

actions-nama-facility

 •contact@NAMA-Facility.org :كيفية التواصل

صندوق شراكة المناخ العالمي:
الرعاة واملمولون: بنك التعمر األملاين، مؤسسة التمويل الدولية ، وزارة الخارجية الدمناركية، والبنك األملاين.• 

حجم التمويل: 235 مليون دوالر.• 

الهدف: الطاقة )كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة( للبلدان الناشئة والنامية.• 

نوع الدعم: فني ومايل )ديون ممتازة، ومتوسطة، حق ملكية محدود(.• 

الحاصلون عى الدعم: مؤسسات التمويل، مطورو املشاريع، الرعاة وموردو التقنيات(.• 

 •http://gcpf.lu/ and http://gcpf.lu/investment-portfolio-62.html :للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع

 •info@gcpf.lu :كيفية التواصل

الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة:
الرعاة/املستثمرون: االتحاد األورويب، أملانيا، الرنويج، مجموعة بنك االستثامر األورويب )بنك االستثامر األورويب، و صندوق االستثامر األورويب(.• 

حجم التمويل: 112 مليون يورو.• 

الهدف: متويل الطاقة:)كفاءة الطاقة والطاقات املتجددة( للدول النامية يف آسيا، أمريكا الاتينية، أفريقيا(.• 

نوع الدعم: فني، مايل، )حقوق امللكية، قنوات التمويل للصناديق اإلقليمية(.• 

الحاصلون عى الدعم: الصناديق اإلقليمية، صناديق حقوق امللكية الخاصة.• 

 •http://geeref.com :للمزيد من املعلومات: يرجى زيارة موقع

 •.geeref@eib.org :كيفية التواصل

صندوق المناخ األخضر)متوقع تفعيله في 2014(:
الرعاة/املستثمرون: )البنك الدويل وصاية مؤقتة(• 

حجم التمويل: متوقع 100 مليار دوالر.• 

الهدف: التخفيف، التكيف لتغر املناخ يف الدول النامية.• 

 •http://gcfund.net/home.html :ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع

 •isecretariat@gcfund.net ،كيفية التواصل: السكرتارية املؤقتة

>

>

>

>

>

>

ويقوم مكتب املدير التنفيذي، الكائن يف باريس، بتنسيق األنشطة من خالل:

تمويالت المناخ والتنمية من بنك التعمير األلماني
املستثمر/الرعاة: بنك التعمر األملاين، أملانيا.• 

الهدف: أي أهداف تتعلق باملناخ.• 

نوع الدعم: متويات: )منح، قروض ميرسة، متويل هيكيل(.• 

الحاصلون عليه: الحكومات الوطنية.• 

لمزيد من المعلومات أنظر إلى الموقع:

www.unep.fr

www.unep.fr%0D
www.unep.fr%0D
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يؤكد هذا الكتاب اإلرشادي على دور 
التسخين الشمسي للمياه، وإمكانية 
الخفض السريع لالنبعاثات الكربونية 

وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية من خالل 
إجراءات التخفيف المالئمة وطنيًا. 

لقد أعد هذا الكتاب من أجل مساعدة 
الحكومات والوكاالت الدولية وأصحاب 
المصلحة اآلخرين على بلورة السياسات 

وإعداد البرامج الوطنية الخاصة بالتسخين 
الشمسي للمياه وتنفيذ إجراءات التخفيف 

المالئمة على الصعيد الوطني، ويتناول هذا 
الكتاب العناصر الهامة الالزمة لتنفيذ إجراء 
التخفيف المالئمة وطنيًا ألنظمة التسخين 

الشمسي للمياه من خالل عرض أحدث 
المعلومات ودراسات الحالة وبخاصة تلك 

المرتبطة بالتسخين الشمسي للمياه.

 ويتضمن الكتاب المناهج واألمثلة المنتقاة 
من النطاق الفني الخاص بأنظمة التسخين 

الشمسي للمياه )نطاق التكنولوجيا(، 
ومجموعة أدوات تقييم السوق التي 

تم تطويرها في إطار المبادرة العالمية 
لتحويل وتعزيز سوق تسخين المياه 

بالطاقة الشمسية التابعة لبرنامج األمم 
المتحدة للبيئة، فهو يساعد على خلق 

أساس لإلسراع بتحول السوق الوطنية نحو 
مزيد من االستخدامات ألنظمة التسخين 

الشمسي للمياه.

 لمزيد من المعلومات عن المبادرة العالمية 
لتحويل وتعزيز سوق تسخين المياه 

بالطاقة الشمسية يرجى زيارة:

http://solarthermalworld.org/content/ solar-
water-heating-techscope- market-readiness-
assessment-2014

 برنامج األمم المتحدة للبيئة

للمزيد من المعلومات برجاء التواصل مع:

شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد التابعة 
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

15 rue de Milan
75441 Paris CEDEx 09
France
Tel: +33 1 4437 1450
Fax: +33 1 4437 1474
E-mail:unep.tie@unep.org
www.unep.org/energy

http://solarthermalworld.org/content/%20solar-water-heating-techscope-%20market-readiness-assessment-2014%0D
http://solarthermalworld.org/content/%20solar-water-heating-techscope-%20market-readiness-assessment-2014%0D
http://solarthermalworld.org/content/%20solar-water-heating-techscope-%20market-readiness-assessment-2014%0D
http://solarthermalworld.org/content/%20solar-water-heating-techscope-%20market-readiness-assessment-2014%0D
www.unep.org/energy
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