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  نتائج البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر

والكاریبي الالتینیة أمریكا في ونظیفة آمنة طاقة توفیر  

 موجز
تعتمد التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الناجحة في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي كما في مناطق أخرى على توافر 

 أمريكا في الخاص والقطاع الحكومات مع والتعمير لإلنشاء الدولي البنك ويعمل .إمدادات طاقة یعول علیھا ومیسورة التكلفة 

 وتستخدم تقديمها يتم التي الحديثة الطاقة بإمدادات السكان من المزيد ربط في المساعدة على ريبيالكا البحر ومنطقة الالتينية

.    للبيئة تلويثا واألقل بكفاءة

   التحدي
وأدت أسعار النفط المرتفعة .  يتطلب النمو االقتصادي توفير ما يكفي من الطاقة الحديثة للمنازل والشركات والمواصالت

والمتقلبة باإلضافة إلى زيادة الطلب وتراجع استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة إلى تزايد المخاوف بشأن أمن 

الكاريبي وظهور حاجة ملحة جديدة الستثمارات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  الطاقة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر

وأظهرت توقعات حديثة للطلب على الكهرباء في المنطقة تضاعف الطلب على الكهرباء في .  في مجال الطاقة في المنطقة

أت األزمة المالية العالمية مؤقتا وفي حين أبط.  وتضاعف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أيضا 2030إلى  2008الفترة من 

وقد يسفر عدم .  النمو االقتصادي ونمو الطلب على الطاقة فإنها زادت كذلك من تحدي الحصول على تمويل للبنية األساسية

كفاية االستثمارات اليوم عن عدم كفاية الطاقة اإلنتاجية لتلبية الطلب على الطاقة غدا في اقتصادات أمريكا الالتينية 

 مخاوف النفط أسواق في المتنامية التيقن عدم حالة أثارت ذلك عن وفضال.  لكاريبي فيعطل انتعاشها من األزمة الماليةوا

  .  الطاقة أمن بشأن عميقة

تطوير مصادر الطاقة المحلية في :  وتشمل قضايا الطاقة الحاسمة األهمية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

البلدان المستوردة للنفط وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتحسين كفاءة 

ذلك خفض الفاقد في إمدادات الطاقة فضال عن خفض الطلب وزيادة القدرة على إمدادات الطاقة واستخدامها بما في 

الوصول إلى الطاقة الحديثة وبخاصة الكهرباء في البلدان ذات معدالت انتشار الكهرباء المنخفضة في الريف مثل بيرو 

ة من الطاقة في المستقبل عن طريق وبوليفيا ونيكاراغوا وهندوراس والتخفيف من تأثير تغير المناخ وتأمين إمدادات مستدام

.  خفض انبعاثات الكربون باالنتقال إلى سيناريوهات النمو منخفض الكربون خاصة في بلدان مثل المكسيك والبرازيل

  .الجديدة التحديات هذه لمواجهة الطاقة قطاع في ومؤسسية تنظيمية عمل أطر تبني هو اإلضافي والتحدي
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  النتائج

  :  التالية النتائج تحقيق في والتعمير لإلنشاء الدولي البنك مشروعات تساهم

 

 200 إلى باإلضافة 2009 عام نهاية في تشغيلها بدأ النظيفة الطاقة من وات ميغا 400 إلنتاج استثمارات توجيه .1

 . وبيرو المكسيك في المتجددة الطاقة تشجع سياسات ووضع 2013 عام نهاية في تشغيلها يبدأ وات ميغا

 الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا في الفقراء الريف سكان من آخرين مليون 1.2 إلى الكهرباء خدمة توصيل .2

 . 2011 بنهاية أغلبها يصل

 وجمهورية البرازيل في بالمائة 15 من بأكثر العام للقطاع التابعة التوزيع شركات في الكهرباء من الفاقد خفض .3

 .الدومينيكان

 .  المناخ تغير أثر من للتخفيف والبرازيل المكسيك في االقتصادية التنمية أجل من الكربون خفض مسارات تحديد .4

  .النتائج هذه تفاصيل يلي فيما

 210(ميغا وات من الطاقة المتجددة  600يجري اإلعداد لتوفير طاقة إنتاجية إلنتاج أكثر من  . تشجيع الطاقة النظيفة

) ميغا وات من تكنولوجيات أخرى 70ميغاوات من الطاقة المائية من محطات صغيرة و 320ميغا وات من طاقة الرياح و

أنظر (بتمويل من منح صندوق البيئة العالمية وتمويل خفض انبعاثات الكربون وقروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

تعمير مبادرة حكومية إلنتاج ثالثة وفضال عن ذلك تساند قروض سياسات التنمية بالبنك الدولي لإلنشاء وال).  1الملحق 

وتجمع مساندة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في المكسيك بين قروض سياسات  . آالف ميغا وات من الطاقة المتجددة

.  التنمية والقروض االستثمارية والعمل التحليلي المتعمق للمساعدة في تطوير قدرات الطاقة المتجددة المستدامة في البالد

 101و وات ميغا 83 إنتاجية بطاقة 3و 2 الفينتا الرياح مزرعتا:  ل نتائج األنشطة التي ساندها البنك في المكسيك وتشم

 وتوفير والحرارية الشمسية للطاقة بريتا أغوا محطة في وات ميغا 15- 12 ينتج الذي الشمسية الطاقة ومكون ميغاوات

 واإلجراءات البالد مناطق أفقر في الريف سكان من ألف 250 إلى للمنازل الشمسية الطاقة نظم طريق عن الكهرباء خدمة

 الطاقة تكنولوجيا تطوير مواقع عن بيانات وتطوير 2008 عام في أقر الذي المتجددة الطاقة قانون لتطبيق التنظيمية

 .  نهريين حوضي في صغير نطاق على الكهرومائية

مليون من سكان الريف والمناطق  1.2كهرباء من جانب ما يقدر بنحو ويجري اآلن توفير سبل جديدة للحصول على ال

وفي بيرو أوصل مشروع . المحيطة بالمناطق الحضرية في بيرو وبوليفيا واألرجنتين والمكسيك ونيكاراغوا وهندوراس

 500اء لنحو وسيقدم خدمة الكهرب 2009ألف من السكان بحلول نهاية عام  100كهربة الريف خدمة الكهرباء ألكثر من 

ألف آخرين كما يجري تقييم مشروعات  250ويجري إنشاء مشروعات فرعية لخدمة . 2011ألف آخرين بحلول نهاية 

ألف شخص عن طريق شركات  39وستستخدم نظم الخاليا الضوئية الشمسية لخدمة نحو .  ألف غيرهم 150فرعية لخدمة 

 رسوم طرح في أيضاً المشروع هذا يساعد كما.  طار هذا المشروعالتوزيع لتقديم خدمة كهرباء منتظمة ومستدامة في إ

 للريف الحضر من الدعم نقل آلية إلى الوصول على القدرة ضمان جانب إلى الشمسية الضوئية الخاليا لخدمة منتظمة
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 في تعيش أنها يقدر أسرة ألف 300 لنحو الشمسية الضوئية الخاليا خدمة نطاق توسيع على الحكومة سيساعد مما القائمة

 .  إليها الكهرباء شبكات مد يمكن ال معزولة مناطق

أسرة في المناطق الريفية بالقرب من كوزكو على تحسين دخولهم عن طريق  1400وساعد مشروع بيرو كذلك أكثر من 

ومنتجات اللحوم واأللبان والخشب  االستفادة من الكهرباء في استخدام معدات لمعالجة الحبوب والبن والكاكاو والمخبوزات

آالف أسرة في اإلجمالي وزيادة  10ويستهدف هذا المشروع مد نشاطه ليصل إلى  . والمنتجات المعدنية والحرف اليدوية

 لإلنشاء الدولي البنك يمول وبالمثل.  عدد المستفيدين بدرجة أكبر باستخدام تمويل من الصندوق الوطني لكهربة الريف

 هذه وتتم وهندوراس ونيكاراغوا والمكسيك واألرجنتين بوليفيا في للكهرباء الوصول على القدرة نطاق وسيعت والتعمير

 .  الشبكات توسعة طريق عن وأيضا الكهرباء توزيع شبكات خارج المتجددة للطاقة تكنولوجيات طريق عن أغلبها في الجهود

وفي البرازيل يعد البنك .  ويساعد البنك الدولي لإلنشاء والتعمير كذلك على تحسين أداء قطاع الكهرباء وزيادة كفاءته

في  15الدولي لإلنشاء والتعمير مشروعا لمساعدة ست شركات توزيع تخدم ثالثة ماليين شخص على خفض الفاقد بنسبة 

يعاني من مشكالت خطيرة في قطاع الكهرباء ساعد البنك الدولي لإلنشاء وفي الجمهورية الدومينيكية وهو بلد .  المائة

عن طريق شروط يتعين الوفاء بها في  2008إلى  2005بالمائة في الفترة من  14والتعمير في خفض فاقد الكهرباء بنسبة 

ادة تأهيل التوزيع ويستهدف قرض استثمار إلع.  مليون دوالر أمريكي 150إطار قرض إلصالح قطاع الكهرباء بقيمة 

في المائة  4وبنسبة  2010في المائة إضافية في  6مليون دوالر أمريكي في البلد نفسه اآلن خفض الفاقد بنسبة  42.5بقيمة 

مليون دوالر أمريكي  150وسيساند قرض سياسات التنمية للقطاع االجتماعي والتمويل العام الذي تبلغ قيمته . 2011في 

ألف أسرة فقيرة أي  829وبنفس موارد الموازنة سيصل برنامج الدعم الجديد إلى . الطاقة للفقراء على تحسين توجيه دعم

أكثر من أربعة أمثال عدد األسر الفقيرة التي يشملها نظام الدعم القديم مما يزيد فرص صرف مبالغ وبالتالي تحسين أداء 

 على األمريكية للدول التنمية بنك مع بالتنسيق التعميرو لإلنشاء الدولي البنك موظفو يساعد ذلك عن وفضال.  القطاع

 قطاع إصالح لمساندة الحكومة قيادات مع دورية اجتماعات خالل من الدومينيكان جمهورية في الطاقة قطاع إدارة تحسين

 .والشفافية والحوكمة المؤسسية والقضايا والدعم الرسوم ذلك في بما الكهرباء

ورفعت الدراستان  .وعززت دراستان منفصلتان التخطيط للنمو منخفض الكربون والتوعية به في البرازيل والمكسيك

درجة الوعي عن طريق أساليب تعتمد على درجات عالية من المشاركة وتشمل مشاورات متعددة على مستوى رفيع مع 

 المتحدة األمم اتفاقية في المشاركة لإلطراف رعش الخامس المؤتمر في الدراستان وعرضت. وزارات وهيئات عامة

 . 2009 األول كانون/ديسمبر 19و 6 بين كوبنهاغن في المناخ بتغير المتعلقة اإلطارية

 وطورت الدراستان أدوات لتحديد وتقييم اإلجراءات التدخلية التي تحظى باألولوية والمنخفضة التكلفة لخفض االنبعاثات

ووجدت مجاالت تحظى بأولوية أكبر للعمل في .  المسببة لظاهرة االحتباس الحراري مع مواصلة تحقيق أهداف النمو

مثل الطاقة المائية وتسخين (الدولتين منها كفاءة الطاقة ونقلها بشكل مستدام وتكنولوجيات الطاقة الجديدة منخفضة التكلفة 

ووجدت الدراستان كذلك إمكانية لخفض االنبعاثات المتأتية من تغيير استخدام ).  حيويةالمياه بالطاقة الشمسية وطاقة الكتلة ال

األراضي خاصة في حالة البرازيل حيث قد يؤدي تقليل مثل هذه االنبعاثات إلى خفض كبير في االنبعاثات اإلجمالية للبلد 
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لى مسارات االنبعاثات مستقرة أو خفضها دون وفي إطار سيناريوهات خفض الكربون يمكن لهذين البلدين اإلبقاء ع.  ككل

 إجراءات تطوير في األخرى البلدان من العديد في تطبيقه يمكن الذي المنهج هذا وسيساند.  اإلضرار بالنمو االقتصادي

 ".  كوبنهاغن اتفاقية" إطار في طوعا النامية البلدان بها التزمت التي البلدان صعيد على المناسبة التخفيف

وتوفر الدراسة ويجري استخدام الدراسة المكسيكية كقاعدة لالستثمار في كفاءة استخدام ونقل الطاقة بصورة مستدامة  

 500والذي تبلغ قيمته  2008العنصر التحليلي الرئيسي الذي يرتكز عليه قرض سياسات التنمية الخاص بتغير المناخ لعام 

.  مليار دوالر أمريكي 1.5الذي تبلغ قيمته ) غير الملوث للبيئة(لنمو األخضرمليون دوالر أمريكي وقرض سياسات التنمية ل

 وتنمية السياسات لوضع الياباني الصندوق من ممول أمريكي دوالر ألف 900 بتكلفة مشروع بالدراسة أرفق البرازيل وفي

 تنظيمي إطار تطوير مساندة لىوإ الكربون منخفضة الطاقة مشروعات من مئات تحديد إلى يهدف والذي البشرية الموارد

  .البرازيلية المالية األوراق بورصة مع بالمشاركة البرازيل في الكربون لسوق

 النھج المتبع
 وتركزت . جرى تطویر برنامج ألنشطة االستثمار والمساعدة الفنیة مالئم للظروف الخاصة لكل بلد لمواجھة تحدیات الطاقة

  :رئيسية عناصر أربعة على الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا في والتعمير لإلنشاء الدولي البنك إستراتيجية

  

 اإلقليمي التكامل اعتبارات عن فضال وإمداداتها الطاقة كفاءة زيادة في االستثمار طريق عن الطاقة أمن تعزيز .1

 . الطاقة مجال في

 . المتجددة الطاقة وخاصة النظيفة الطاقة تنمية مساندة .2

 . الكهرباء قطاع في والخاصة العامة األنشطة من قوي مزيج ومساندة الطاقة مرافق كفاءة زيادة .3

  الحديثة الطاقة وخدمات الكهرباء على الحصول على الريفية المناطق في خاصة الفقراء قدرة تحسين .4
  
  

 من كبيرة مبالغ البنك جمع األنشطة هذه لتطوير الخاصة موارده والتعمير لإلنشاء الدولي البنك استخدام إلى وباإلضافة

 التكنولوجيا وصندوق الكربون انبعاثات خفض تمويل وصناديق العالمية البيئة صندوق منها أخرى مصادر من التمويل

  . الفنية المساعدة لتقديم الطاقة قطاع إدارة على المساعدة برنامج وأموال النظيفة

  

ء على جهود البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في مساندة الطاقة يلقي برنامج تشجيع الطاقة النظيفة في المكسيك الضو

وبدأت مساندة البنك الدولي بمشروعين كبيرين للطاقة المتجددة  . المتجددة وكفاءة الطاقة عن طريق أدوات تمويلية متعددة

ية الهجين باإلضافة إلى ومشروع الطاقة الشمسية الحرار) 3مزرعة الرياح الفنتا (بمساعدة صندوق البيئة العالمية هما 

ووفر برنامج المساعدة على ).  2مزرعة الرياح الفنتا (مساندة تمويل خفض انبعاثات الكربون لمشروع مظلة طاقة الرياح 

ألف دوالر أمريكي لمساعدة المكسيك على تطوير اإلطار التنظيمي المطلوب  650إدارة قطاع الطاقة مساعدة فنية بقيمة 

وعلى إعداد معلومات عن موارد توليد الطاقة الكهرومائية على  2008قة المتجددة الذي أقر في عام لتطبيق قانون الطا
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وسيوفر مشروع خدمات الطاقة المتكاملة في المكسيك الذي موله البنك الدولي لإلنشاء والتعمير نظم الطاقة .  نطاق صغير

 قرض يعزز وأخيرا.  ائية في أفقر المناطق في البالدألف أسرة تسكن مناطق ن 50الشمسية للمنازل حيث ستستفيد منه 

 عام الثاني تشرين/أكتوبر في عليه الموافقة وتمت دوالر مليار 1.5 قيمته تبلغ والذي األخضر بالنمو المعني التنمية سياسات

 من الكهرباء من وات ميغا آالف ثالثة توفير لتشجيع يتطلع والذي المناخ بتغير الخاص الطموح الحكومي البرنامج 2009

  . 2012 بحلول المتجددة الطاقة مصادر

ومول العمل القطاعي الذي نفذ بالموارد الذاتية للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير وبرنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة 

 الوسطى أمريكا في الطاقة لقطاع البرامجية الدراسة قامت المثال سبيل فعلى . دراسات عن قضايا مهمة في المنطقة

 تقليل على البلدان تساعد قد التي المائية الطاقة مجال في خاصة الكهرباء لتوليد اإلقليمية المشروعات تطوير آفاق بتحليل

 على الطلب نمو أكبر بفاعلية وتلبي الوسطى أمريكا في تكامال أكثر كهرباء سوق وتشجع النفط صادرات على اعتمادها

 . الكهرباء
  

وفي مرحلة أحدث ) التي تشتري شهادات خفض االنبعاثات(صندوق البيئة العالمية ومشروعات تمويل الكربون  ويوفر

وقامت  . صندوق التكنولوجيا النظيفة فرصا كبيرة لتضافر الجهود مع تمويل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لقطاع الطاقة

مليون دوالر أمريكي وخمسة  56مشروعا يجري تنفيذها بتكلفة  18أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي من خالل 

مليون دوالر أمريكي بتطوير مشروعات لتمويل الكربون أكثر من أي منطقة أخرى  58مشاريع يجري اإلعداد لها بتكلفة 

المكسيك هي وكانت خطة استثمار صندوق التكنولوجيا النظيفة في .  خاصة فيما يتعلق باالستثمار في الطاقة المتجددة

 . 2009كانون األول عام /األولى التي تتم الموافقة عليها في إطار هذا التمويل وحصلت على الموافقة في ديسمبر
 

وفيما يتعلق بالمشروعات المبتكرة مثل توفير الكهرباء خارج شبكات التوزيع باستخدام الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة 

باء ساعد إدراج الدروس المستفادة من مشروعات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير السابقة في وخفض الفاقد من توزيع الكهر

وعلى سبيل المثال كان مشروع مد الكهرباء المستند إلى الطاقة المتجددة في األرجنتين .  تصميم وتنفيذ مشروعات الحقة

قة البحر الكاريبي في استخدام شركات التوزيع في هو المشروع الرائد في أمريكا الالتينية ومنط 1999الذي بدأ في عام 

 وكذلك. 2006 عام بدأ الذي بيرو مشروع في أساسية ألوجه نموذجا وكان.  إمداد خدمات مستدامة خارج إطار الشبكات

 طريق عن أفراد لمستخدمين الشمسية الضوئية الخاليا نظم بيع يشمل نموذجا استخدم الذي نيكاراغوا مشروع محاكاة جرت

 مانحين مشروعات في النموذج وتكرر هندوراس في محلية تمويلية مؤسسات من الصغر متناهية باعتمادات خاصة شركات

 .نيكاراغوا في آخرين
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والتعمیر لإلنشاء الدولي البنك مساھمة  
 لإلنشاء الدولي البنك مساهمة وطبيعة وحجم واستشارية تحليلية أنشطة منها مختلفة مشروعات تكلفة يلخص جدول يلي فيما

  :فيها والتعمير

 

 لها والتحضير تنفيذها يجري مشروعات

 والتعمير لإلنشاء الدولي البنك مولها

 البيئة وصندوق للتنمية الدولية والمؤسسة

  العالمية

 المشروعات عدد

  والبلدان
 لإلنشاء الدولي البنك تمويل مبالغ

 الدولية والمؤسسة والتعمير

 العالمية البيئة وصندوق للتنمية

 النظيفة التكنولوجيا وصندوق

 في مشروعا 15  تنفيذها يجري مشروعات

  بلدان عشرة

 على أمريكي دوالر مليار 1.5

  التنمية سياسات قروض شكل

 14 في دوالر ماليين 410

 استثماريا مشروعا

 السنة في لها التحضير يجري مشروعات

 2010 المالية

 في مشروعات أربعة

 ومنطقة بلدان ثالثة

  واحدة

 من أمريكي دوالر مليون 485

  والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

 السنة في لها التحضير يجري مشروعات

  2011 المالية

 في مشروعات ستة

 ودراسة بلدان خمسة

  واحد موضوع عن

 من أمريكي دوالر مليون 375

 والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

 من أمريكي دوالر مليون 20

 للتنمية الدولية المؤسسة

 من أمريكي دوالر مليون 50

 النظيفة التكنولوجيا صندوق

 صندوق من دوالر ماليين سبعة

   العالمية البيئة

 سيجري التي الفنية والمساعدة التحليلي العمل

 بموجب 2010 المالية السنة في تقديمها

  والتعمير لإلنشاء الدولي البنك تمويل

 سبعة في مهمة 17

 دراسات وعشر بلدان

 أو المناطق حسب

 مصادر من دوالر مليون 4.2

  مختلفة
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  الموضوعات

 أنشطة سبعة منها

  واستشارية تحليلية

 مساعدات وعشرة

  فنية

  

 المرفقة الجداول أنظر الكربون تمويل وبرامج العالمية البيئة صندوق عن التفاصيل من للمزيد

 الشركاء
يعمل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير عن كثب مع شركائه ومنهم بنك التنمية للدول األمريكية والوكالة الدولية للطاقة 

وفي  . وجهات مانحة ثنائية أخرى في عدد من الدول) ألمانيا(والوكالة األلمانية للتعاون الفني ومؤسسة قروض اإلنشاء 

يعمل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير عن كثب مع بنك التنمية للدول األمريكية  الجمهورية الدومينيكية وهايتي وهندوراس

وفي هندوراس يتم تنسيق جهود مساندة تطوير اإلستراتيجية الوطنية .  لضمان التنسيق وتضافر الجهود لمساندة قطاع الطاقة

.  الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والنرويجلكهربة الريف مع بنك التنمية للدول األمريكية والبنك األوروبي لالستثمار و

 تطبيقات تنمية تحفيز جهود تعظيم إلى والمكسيك وهندوراس بوليفيا في الفني للتعاون األلمانية الوكالة مع التنسيق ويهدف

 ونظم هندوراس في صغير نطاق على الكهرومائية الطاقة توليد وتكنولوجيا المكسيك في الرياح طاقة مثل المتجددة الطاقة

  . بوليفيا في كفاءة األكثر الطهي وأفران الشمسية الضوئية الخاليا
 

ويشارك البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بانتظام في حلقات عمل واجتماعات على مستوى رفيع مع منظمات قطاع الطاقة 

قة اإلقليمية ومجلس الكهرباء في أمريكا اإلقليمية مثل اجتماع وزراء منظمة الطاقة ألمريكا الالتينية ولجنة تكامل الطا

 في تقديمية عروضا الطاقة قطاع قدم الماضيين العامين مدى وعلى . الالتينية لتبادل األفكار وتنسيق جداول األعمال

 الطاقة مجال في اإلقليمي التكامل إمكانية عن عروضا شملت( الالتينية أمريكا في الكهرباء ومجلس الطاقة لمنظمة مؤتمرات

 مؤتمر في) الالتينية أمريكا داخل مناطق تواجه التي التحديات وعن( غواتيماال في للطاقة معرض في) الالتينية أمريكا في

 الطاقة استخدام عن( المكسيك في المتجددة للطاقة العالمي المنتدى وفي) الرياح طاقة تطوير وعن( بنما في الرياح طاقة

  ).الكهرباء على الحصول على القدرة توفير في المتجددة
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وتعتبر دراستي تقليل انبعاثات الكربون في البرازيل والمكسيك مثاال على دراسات أجراها البنك شملت نطاقا كبيرا من 

 مع كثب عن الدراستان وعملت. أصحاب المصلحة منهم خبراء وأكاديميون محليون ودوليون من قطاعات مختلفة

 استكماال والبرازيل المكسيك في الكربون خفض لخيارات وفني موضوعي تحليل وتقديم عمليةلل قبول تحقيق على الحكومتين

  .  المناخ تغير أثر من للحد خطط لصياغة اتخذت التي المحلية لإلجراءات

  محاكاتھا/  تطویرھا تم التي الجیدة الممارسات

هناك إمكانية كبيرة لتكرار أساليب ساندها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لمد الكهرباء خارج الشبكات في نيكاراغوا عبر 

وطبقت الحكومة مشروعات كهربة الريف خارج الشبكة في تنفيذ أنشطة مد الكهرباء  . مشروع كهربة الريف خارج الشبكة

ا وإدراجها ضمن تصميم البرنامج الوطني المقترح لمد الكهرباء الذي يشمل المدعومة من مانحين آخرين وسيجري تحسينه

ولدى استكمال المشروع الوطني من المتوقع أن تزيد .  مليون دوالر أمريكي 290مانحين متعددين وتبلغ تكلفته اإلجمالية 

 يشمل أن المرجح ومن.  ائة حاليابالم 67مقارنة بما يبلغ  2014بالمائة في عام  84المناطق التي تصلها الكهرباء إلى 

 التقليدية الكهرباء شبكة لمد المرتفعة للتكلفة نظرا" الشبكة خارج" حلوال أساسي بشكل بالمائة 84 نسبة تجاوز على العمل

  .  متباعدة مسافات على السكان فيها يتناثر التي النائية المناطق لتشمل

  

وبدأ الترويج لمشروعات مدرة للدخل تستند إلى استخدام المعدات الكهربائية في بيرو في تحقيق نجاح بفضل التزام الحكومة 

والمنظمات غير الحكومية الشريكة وإتاحة الحصول على االئتمان في الريف واستعداد شركات التوزيع للمشاركة بتحديث 

ومع توافر نسبة .  تقديم تعرفة جذابة الستخدام الكهرباء في غير أوقات الذروةتوصيالت الكهرباء حيث يتطلب األمر ذلك و

يتيح قانون كهربة الريف الفرصة لتكرار هذه  2006صغيرة من األموال من صندوق كهربة الريف الذي تأسس في عام 

مريكا الالتينية ومنطقة البحر ويمكن محاكاة هذا األسلوب في مناطق لها ظروف مشابهة في أ.  الجهود وزيادتها داخل بيرو

  .عمل وحلقات مطبوعات طريق عن النتائج هذه لنشر التخطيط ويجرى.  الكاريبي

  

وستكون دراستا خفض الكربون في المكسيك والبرازيل مفيدة لبلدان أخرى عن طريق توفير أمثلة ملموسة لمسارات بديلة 

وتأتي دراستا المكسيك .  لتطوير خفض الكربون إلى جانب توفير المنهجيات واألدوات إلجراء ما يستتبع ذلك من تحليالت

ويجرى إعداد الدراسات األخرى في الهند وجنوب  –مع بلدان يتعامل معها دراسات يستكملها البنك  6والبرازيل في إطار 

ويجري نشر نتائج دراستي المكسيك والبرازيل في هذين البلدين وفي منتديات إقليمية ودولية .  أفريقيا واندونيسيا والصين

لظروفها لمواجهة تحديات  تتزايد فيها أهمية تطوير خفض الكربون مع سعي البلدان لوضع برامج عمل وطنية مالئمة

واستخدمت النتائج بالفعل في تصميم مشروعات لزيادة كفاءة الطاقة ونقلها في .  والتزامات التخفيف من أثر تغير المناخ

وقدمت األدوات التي جرى تطويرها في . المكسيك بتمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وصندوق التكنولوجيا النظيفة

المكسيك والبرازيل للحكومتين وأطلع عليها موظفو البنك الذين يعملون في بلدان ومناطق أخرى من خالل إطار دراستي 

  .االنترنت شبكة على كذلك إلتاحتها االستخدام سهل كمبيوتر برنامج تطوير ويجري.  جلسات تدريب
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 –" الذي يعالج التحديات البيئية واالجتماعية فيما يتعلق بتطوير طاقة الرياح: تخضير الرياح" –ويناقش تقرير جديد 

الجوانب البيئية واالجتماعية الرئيسية المتعلقة بتطوير الكهرباء المولدة عن طريق طاقة الرياح وسيكون مفيدا لشركات 

التقرير على الخبرات الدولية سواء  ويعتمد.  تطوير طاقة الرياح من القطاعين العام والخاص وكذلك لواضعي السياسات

.  مع تقديم أمثلة محددة لتطوير طاقة الرياح –من البلدان المتقدمة أو النامية مع تركيز خاص على أمريكا الالتينية 

صمم الجزء األول ليكون تقريرا مستقال يقدم عرضا موجزا لألبعاد االجتماعية والبيئية .  والتقرير مقسم إلى جزئين

 ومعلومات مفصال تحليال تقدم شموال أكثر وثيقة فهو الثاني الجزء أما.  ة لطاقة الرياح ويقدم النصح للمشروعاتالرئيسي

  .الدولي البنك مشروعات من المكتسبة العملية الخبرة من الحالة دراسات من العديد وتعرض مفيدة

التالیة الخطوات  
 مثل تحليلية أعمال من االستفادة عن فضال االستثمار أنشطة الكاريبي ومنطقة الالتينية أمريكا في الطاقة قطاع يوسع

  والمكسيك البرازيل في الكربون خفض مسارات ودراستي الوسطى أمريكا في الطاقة لقطاع البرامجية الدراسة

 : بها القيام الجاري التدخلية اإلجراءات أمثلة وتشمل

ملیون من البنك  300ملیون دوالر أمریكي منھا  350بتمویل (مشروع زیادة كفاءة اإلضاءة وتطبیقاتھ في المكسیك  ·
ویجري التحضیر لھ بھدف تعزیز أمن الطاقة ) ملیون من صندوق التكنولوجیا النظیفة 50الدولي لإلنشاء والتعمیر و 

 وهو المشروع هذا وسيمول . التخفیف من أثر تغیر المناخفي البالد عن طریق زیادة كفاءة استخدامھا ودعم جھود 

 مصابيح وتوزيع شراء النظيفة التكنولوجيا صندوق من تمويل تستخدم التي المشروعات أوائل من واحد

 التكييف وأجهزة الثالجات واستبدال والحضر الريف في الدخل المنخفضة المعيشية لألسر الصغيرة الفلورسنت

 زيادة استثمارات مد إمكانية مع األخيرة الفترة في الحكومة أطلقته الذي األجهزة استبدال لبرنامج استكماال القديمة

 .  المياه وضخ الشوارع إضاءة مثل أخرى لقطاعات الطاقة كفاءة

ملیون  485ملیون دوالر أمریكي منھا  699بتمویل (یھدف مشروع إعادة تأھیل التوزیع التابع لشركة إلكتروبراس  ·
، قید اإلعداد، إلى تحسین التمویل واألداء التشغیلي واإلدارة التجاریة لست ) بنك الدولي لإلنشاء والتعمیرمن ال

شركات توزیع تدیرھا الكتروبراس عن طریق خفض الفاقد من الكھرباء وزیادة معدل تحصیل الفواتیر وتحسین جودة 
 للمضي التوزيع وشركات الكتروبراس شركة في راتالقد بناء) 1( : كما یھدف ھذا المشروع أیضاً إلى . الخدمة

 االجتماعية للعمليات التوزيع شركات إدارة تعزيز) 2( ،. المشترك األداء على القائمة اإلدارة أساليب باتجاه قدما

 وحمالت االجتماعي العمل برامج تنفيذ طريق عن المجتمع لمشاركة المساندة تقديم) 3( و ،.وآثارها والبيئية

  .التواصل

 
وفي أمریكا الوسطى تعرض دراسة برامجیة عن قطاع الطاقة التحدیات والفرص الرئیسیة على المستویین الوطني  ·

مع التركیز على مصادر الطاقة (أمن الطاقة  -1 :والھدف منھا ھو تقدیم المساندة استنادا إلى خمسة ركائز . واإلقلیمي
 . القدرة على الوصول -5. تعزیز المؤسسات والجھات التنظیمیة -4. التكامل - 3. كفاءة استخدام الطاقة -2). المتجددة
 من االستفادة على الالتينية أمريكا مساعدة كيفية والتعمير لإلنشاء الدولي البنك يدرس األسلوب هذا إلى واستنادا

 وبخاصة الكهرباء إنتاج في والتكامل استخدامها في والتوفير الطاقة كفاءة وتحسين المتجددة الطاقة من مصادرها
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 وتقوية المسال الطبيعي بالغاز أو المائية بالطاقة تعمل كانت سواء إقليمية كهرباء توليد محطة أول بناء تمويل

   .الفقيرة للمجتمعات الحديثة الكهرباء خدمات وتقديم للكهرباء التنظيمي اإلطار

 
 

 

  المتجددة الطاقة لمشروعات المحددة التوريد إخطارات :صندوق البیئة العالمیة  –برنامج أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي  :1المرفق 

  2009 نيسان/ابريل 20: من اعتباراً

Req 
CC البلد 

 مجال

 التركيز

  العالمي

 رقم

  المشروع
  التكنولوجيا   االنتهاء تاريخ  الموافقة تاريخ  المشروع اسم

 الطاقة

 اإلنتاجية

  وات بالميغا

 رئيس

  العمل فريق

 المنح

بالمل

 يون

 دوالر

أمري

   كي

 اإلجمالي

 بالمليون

 دوالر

   أمريكي

LCC7
C األرجنتين 

 تغير

 المناخ
P045048 

AR  - المتجددة الطاقة 

   الريفية األسواق في
3/30/1999 12/31/2009 

 منزلي شمسية طاقة نظام

 شبكة الرياح وطاقة

  صغيرة

  وانج 5.6
10.
00 120.50 

LCC1
C هندوراس 

 تغير

 المناخ
P090113 

HN البيئة صندوق 

 مشروع ــ العالمية

  الريف كهربة

12/15/2005 6/30/2010 
 منزلي شمسية طاقة نظام

 شمسية ضوئية وخاليا

  جدا صغيرة شبكة

  وانج 0.5
2.3
0 57.30 

LCC1
C المكسيك 

 تغير

 المناخ
P066426 

MX الخاليا مشروع 

 الحرارية المتكاملة

  هجينة الشمسية

  ايلو 12.0  شمسية حرارية طاقة 10/31/2009 10/5/2006
49.
35 348.58 

LCC1
C المكسيك 

 تغير

 المناخ
P077717 

MX البيئة صندوق 

 الطاقة تطوير – العالمية

 نطاق على المتجددة

  واسع

  كروسيالت 101.0  رياح مزرعة 6/30/2014 6/29/2006
25.
00 150.35 

LCC1
C المكسيك 

 تغير

 المناخ
P095038 

 الطاقة خدمات مشروع

 صغيرة لمناطق المتكاملة

  المكسيك ريف في

1/17/2008 6/30/2013 

 منزلي شمسية طاقة نظام

 شمسية ضوئية وخاليا

 جدا صغيرة شبكة

  وغيرها

 ميغا 5650

 في وات

 الساعة

  سنويا

  وانغ
15.
00 96.50 

LCC1
C المكسيك 

 تغير

 المناخ

P108766
\P10626

1 
 12/31/2013 2/24/2009  المستدامة الريفية التنمية

 شمسية ضوئية خاليا

 الحيوية الكتلة وطاقة

  وغيرها

33937 
 وات ميغا

  الساعة في
  كولوين

10.
50 168.35 

LCC2
C نيكاراغوا 

 تغير

 المناخ
P075194 

 خارج الريف كهربة

  الشبكة
5/15/2003 6/30/2010 

 منزلي شمسية طاقة نظام

 شمسية ضوئية وخاليا

   وغيرها

  ليكارسو 3.0
4.0
2 22.99 

LCC6
C بيرو 

 تغير

 المناخ
P090110 12/31/2011 3/7/2006   الريف كهربة 

 طاقة توليد أنظمة

  صغيرة كهرومائية
.10  بوجاتش 15.0

00 144.55 

126   137.1          اإلجمالي      
.17 

1,109.
12 
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 2009 األول كانون/ديسمبر LCSEG الكربون تمويل عمليات :2المرفق 

  
  

  المشروع رقم  )المشروع اسم- البلد موقع( الكربون تمويل عمليات

 رئيس/القطاع وحدة

 سوق/العمل فريق

  التنمية

 بالميغا اإلنتاجية الطاقة

  وات
  التكنولوجيا

 P074426   الكربون لتعويض رياح مزرعة جيبيراتشي - كولومبيا

LCSEG /

  الرياح طاقة من الكهرباء توليد 19.5  لوينجو.ام/فيرجارا.دبليو

 P074619  مائية للطاقة تشاكابوكيتو مشروع – شيلي

LCSEG /

  المائية الطاقة من الكهرباء توليد 26  اندريو.جيه/سبينيلي.ال

 كوت ال( مشروع الكربون تمويل مشاريع مظلة – ريكا كوستا

 P076421  )صغيرة كهرومائية طاقة وحدة

LCSER /ايلو. أر  /

  المائية الطاقة من الكهرباء توليد 6.8  كروس.سي

 P078220  بيئية خدمات أمويا- كولومبيا

LCSEG /

 المائية الطاقة من الكهرباء توليد 80 لوينجو.ام/فيرجارا.دبليو

 BR: جانيرو دي ريو جيرار نوفا الصحي المدفن  P079182 

LCSEG/كورنيك.دبليو

  طاقة إلى الغاز تحويل صحي مدفن 11.4  بيترسون. سي/ سل

EC:  المائية الطاقة مشروع مظلة  P080093 

LCSEG/مونتانيز. ال 

  المائية الطاقة من الكهرباء توليد 15  سوليدورو

 P080104  )2الفينتا( الرياح طاقة مظلة- المكسيك

LCSEG/بازيكس.كيه 

  الرياح طاقة من الكهرباء توليد 83.3  فريري. جيه/

 

 
 

  2009 األول كانون/ديسمبر LCSEG الكربون تمويل عمليات :2المرفق 

 P081743  )2 تشاكابوكيتو( المائية للطاقة هورنيتوس شیلي

LCSEG /

 المائية الطاقة من الكهرباء توليد 55 اندريو.جيه/سبينيلي.ال

 P081954  )كهرومائية محطة( المائية للطاقة بويتشو مشروع – بيرو

LCSEG/اس .

 المائية الطاقة من الكهرباء توليد 15.4 سوليدورو. بي/ بوجاتش

HN الكهرومائية الطاقة لتطوير السبيرانزا  P088256 

LCSER /وانج. أكس 

  المائية الطاقة من الكهرباء توليد 12  كروس.سي/ 

 P088546  2 مونتيري) مظلة( الكربون وتعويض النفايات إدارة المكسیك

LCSEG /

 طاقة إلى الغاز تحويل صحي مدفن 12 لوينجو.ام/فيرجارا.دبليو
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GY: سكيلدون السكر قصب لتفل المشترك التوليد  P090044 

LCSEG /بيج. ان 

  السكر قصب لتفل المشترك التوليد 10  لوينجو.ام/

 P092015   المائية للطاقة كويليكو شیلي

LCSEG /

 المائية الطاقة من الكهرباء توليد 70 اندريو.جيه/سبينيلي.ال

PE: الكهرومائية للطاقة روزا سانتا  P092834 

LCSEG/بوجاتش. اس 

  المائية الطاقة من الكهرباء توليد 4  سوليدورو. بي

EC:  المائية الطاقة مشروعات مظلة   P116720 

LCSEG/مونتانيز. ال 

  المائية الطاقة من الكهرباء توليد 36.5  سوليدورو. بي

 UY P102341 الرياح مزرعة مشروع

LCSER /ايلو. أر  /

 الرياح طاقة من الكهرباء توليد 10 كروس.سي

 P108306   بتروبراس لشركة التابع الغاز نقل نظام األرجنتین

LCSER /ايلو. أر  /

  النفايات من الحرارية الطاقة توليد 14 كروس.سي

  480.9    المجموع
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