
1

مشروع اإلنارة باستخدام بالطاقة الشمسية

إعداد
 

معهد األحباث التطبيقية- القدس )أريج(

مبسامهة مالية من 

     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي              مرفق البيئة العاملي/ مشروع املنح الصغرية 

مؤسسة هينرش بل األملانية                  الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

توضيح:
إن املعلومات واألفكار ووجهات النظر اليت طرحت من قبل معهد األحباث التطبيقية – القدس )أريج( 
يف هذه النشرة ليست بالضرورة أن تعكس أفكار ووجهات نظر أو السياسات الرمسية للجهات املمولة 

للمشروع

حقوق الطبع والنشر والترمجة حمفوظة 
ملعهد االحباث التطبيقية – القدس )أريج(

HEINRICH
BOLL
FOUNDATION

:

 GLOBAL
ENVIRONMENT
FACILITYSG

P The GEF
Small Grant
Programme



مشروع اإلنارة باستخدام بالطاقة الشمسية 2

املقدمة:

يف عصر أصبحت فيه الطاقة مبصادرها املختلفة هي احملرك األساسي للتقدم احلضاري وعنصرا أساسيا يف 
حياة البشر، ويف ظل تناقص كميات النفط األحفوري الذي يعترب املصدر األساس هلذه الطاقة والذي يعترب 
من املصادر الغري متجددة ويف حني يعاين العامل من التغري املناخي وتلوث هوائه وخطر احنسار طبقة األوزون 
وارتفاع معدالت احلرارة، أصبح التحدي الذي يواجه العامل كيفية إجياد بدائل للطاقة صديقة للبيئة حبيث 
حتد من استنزاف مصادر الطاقة الغري متجددة وتسعى إىل توصيل الطاقة إىل خمتلف أرجاء العامل دون املساس 

بالبيئة وبأسعار مقبولة. 

إن القلق من تلوث هواء املدن ومن املطر احلمضي وتسرب النفط واملخاطر النووية وارتفاع حرارة األرض 
حيث على إعادة تفحص بدائل الفحم والنفط والطاقة النووية.

وكون فلسطني هي إحدى املناطق اليت تعاىن من عدم االستقرار السياسي واالقتصادي وإستمرار االحتالل، 
ويف ظل انعزال العديد من القرى والتجمعات السكانية وحرماهنا من احلصول على الكهرباء وعلى اخلدمات 
األساسية، جند لزاما على اجلميع أن يسعى إىل دعم هذه املناطق املهمشة وحتسني مستوى معيشة أفرادها 
من خالل جتنيد املصادر املتاحة وخلق فرص العمل وتطويع التكنولوجيا من اجل الوصول إىل إدارة املصادر 
الطبيعية املتاحة بشكل سليم ومستدام مثل معاجلة املياه الرمادية والعادمة وقد بدأ مؤخرا السعي إلدخال 

تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الطاقة وغريها من التكنولوجيا اخلضراء. 

ومن أجل تطبيق تكنولوجيا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يف فلسطني، فقد حصل املعهد على متويل 
رئيسي من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مرفق البيئة العاملي/مشروع املنح الصغرية ومبسامهة مالية من مؤسسة 
سيتم  واليت  املشروع  نشاطات  تنفيذ  مت  وعليه  والتعاون  للتنمية  السويسرية  والوكالة  األملانية  بول  هينرش 

عرضها ومناقشتها يف األقسام التالية من هذا الكتيب.
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تعريف :

وهي عبارة عن مصادر طبيعية دائمة وغري ناضبة ومتوفرة يف الطبيعة سواء أكانت حمدودة  أو غري حمدودة 
ولكنها متجددة باستمرار، وهي نظيفة ال ينتج عن استخدامها تلوث بيئي نسبيا، ومن أهم هذه املصادر الطاقة 
الشمسية اليت تعترب يف األصل هي الطاقة الرئيسية يف تكوّن مصادر الطاقة وكذلك طاقة الرياح وطاقة املد 

واجلزر واألمواج.

مصادر الطاقة املتجددة:

إن أهمّ مصادر الطاقة املتجدده املستخدمة، وتلك املتوقع أن يكون هلا شأن يف توفري الطاقة للبشرية، هي:
 

1 - الطاقة الشمسية: يُستفاد منها عرب التسخني املباشر يف عمليات تسخني املياه والتدفئة والطهي، كما ميكن 
حتويلها مباشرة إىل )طاقة كهربائية( بواسطة )اخلاليا الشمسية الفولتوضوئية(.

2- املصادر امليكانيكية: وهي مساقط املياه والسدود وحركة )املدّ واجلزر( وطاقة الرياح، ولذا تُقام حمطات 
)توليد الكهرباء( عند السدود والشالالت ومناطق املد العايل وربوع الرياح الشديدة، وذلك الستغالل قوة 

الدفع امليكانيكية يف تشغيل التوربينات.

3- الطاقة احلرارية اجلوفية لباطن االرض، حيث يُستفاد من ارتفاع درجة احلرارة يف جوف األرض، ويف 
بعض املناطق تكون هذه )الطاقة اجلوفية( قريبة من سطح األرض فتوجد بالتايل الينابيع احلارة.

4- الكتل احليوية )البيوماس(: وهي املخلفات احليوانية والزراعية اليت يتم ختمريها يف حفر خاصة ليتصاعد 
منها غاز امليثان، وهو غاز قابل لالشتعال.

5- غاز اهليدروجني: ميّثل نوعًا مهمًا من أنواع الوقود، وهو مرشح ألن يكون له دور كبري يف تأمني الطاقة يف 
املستقبل، وقد ظهرت سيارات تعمل على غاز اهليدروجني، وأبرز تطبيقاته االستفادة منه يف )خاليا الوقود( ، 
وهي خاليا واعدة بتطبيقات واسعة يف املستقبل، ويتم توليد الكهرباء داخلها مباشرة بتمرير اهليدروجني واهلواء 
فيها، وعرب احتاد اهليدروجني واألوكسجني حنصل على )طاقة كهربائية( ، وأما خملفات هذه العملية فهي املاء 

فقط، أي إن )خاليا الوقود( ال تسهم يف تلويث البيئة.

اجلزء األول       الطاقة املتجددة     
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مكان املشروع:

لقد مت اختيار قرية جبة الذيب الواقعة إىل اجلنوب الشرقي من مدينة بيت حلم بالقرب من جبل الفرديس، 
ذو الطابع التارخيي واألثري، وكنبذه تارخيية عن اجلبل حيث بىن امللك هريوديون حصن اهلريوديوم على تلة 
اصطناعية، والذي يطلق عليه السكان احملليون )جبل الفريديس( وله تسمية أخرى هي )جبل اإلفرنج(، وهو 
عبارة عن جبل خمروطي الشكل قطره 290 قدما عند القاعدة، وميكن منه رؤية أجزاء من القدس وغور 
األردن وجبال مؤاب األردنية والبحر امليت ومناطق خمتلفة من بيت حلم واملدن والقرى اجملاورة هلا باإلضافة 
إىل قرى وخرب عرب التعامرة. ومت مؤخرا اكتشاف ضريح هريودس يف هذا اجلبل، حيث يعتقد بانه سيقدم 
ما يساعد على تسليط الضوء على حقبة غريت وجه العامل؟ عندما انطلقت رسالة املسيح عليه السالم، األمر 
الذي أكسب املنطقة أمهية بالغة من الناحية الدينية والتارخيية والسياحية. أما على اجلانب السياسي حيث تقع 
مبحاذاة الشارع الواصل اىل القرية مستوطنة الدافيد اإلسرائيلية املقامة على أراضي الفلسطينيني احملتلة، حيث 

مينع وجود هذه القرية امتداد املستوطنة وزحفها حنو الشمال والشرق باجتاه قرية زعتره. 

القرية تعاين الكثري من الصعوبات احلياتية مثل عدم وجود طريق رئيسي معبد ودائم يربطها مع ما جياورها من 
القرى احمليطة هبا، ويغلق الطريق غري املعبد هذا أحيانا بوجه السكان إما من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي 
أو املستوطنني، األمر الذي مينع األهايل من حتسني سبل معيشتهم وتطوير منازهلم أو زراعة أراضيهم، ومن 
أهم احملددات عدم وجود تيار كهربائي ينري القرية ويسهل معيشة أهاليها وجيعلهم يتصلون بسبل احلضارة، 
حيث مينع االحتالل إمداد القرية بالكهرباء التقليدية، باإلضافة إىل ذلك فانه  ال يوجد مراكز صحية أو 
مدارس تعليمية أو حىت حمال جتارية لسد احتياجات أهايل القرية يف أي جمال من جماالت احلياة. وقام اجليش 

االسرائيلي خالل الفترة املاضية هبدم اكثر من ثالثة منازل تعود الهايل القرية حبجة عدم الترخيص. 

كل ما ذكر سهل فكرة اهلجرة من القرية اىل قرى أو أماكن توجد فيها اخلدمات اليت حرم منها األهايل، 
وأيضا خوفا على أطفاهلم من معاناة عايشها اآلباء و األجداد، وبالفعل بدأت بعض العائالت باهلجرة من 

القرية حيث هجرت القرية مخس عائالت.
 

اجلزء الثاين    توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يف فلسطني     
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فكرة املشروع: 

أتت فكرة املشروع لتساهم يف رفع مستوى املعيشة يف القرية والتخفيف من معاناة السكان من بعض احملددات 
اليت يفرضها االحتالل، باإلضافة إىل أن مشروع الطاقة الشمسية صديق للبيئة وحيافظ عليها من التلوث.

التنفيذ:

كان من املفترض زراعة مثانية أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية وختزن لغاية أسبوع يف حال عدم وجود أشعة 
الشمس، ومت توزيع األعمدة حبيث ختدم جتمع املنازل حيث مت تقسيم املنازل اىل مثانية جمموعات ليتم توزيع 
أعمدة اإلنارة عليها وتغطي مساحة اإلنارة الفعلية 120 متر مربع لكل عمود، أي 960 متر مربع مساحة 

إنارة كلية لثمانية أعمدة.

باإلضافة إىل بناء حمطة توليد طاقة صغرية تعمل على الطاقة الشمسية لتغدية مسجد القرية ومركز نسوي جماور 
بقدرة 500 واط خاليا مشسية، أي بقدرة كلية 1300 واط يوميا وختزين احتياطي ملدة مخسة أيام يف حال 
عدم وجود الشمس، حبيث سيتم استغالل الطاقة الناجتة من هذه احملطة يف االنارة وشحن أجهزة اهلاتف اخللوي 
وأي تطبيق آخر مثل إنارة غرف للدراسة والرعاية الصحية ولكن بشرط عدم استغالل احلد االعلى من الطاقة 
للنظام املستخدم، وسيكون  الكلية  القيمة  به يوميا وعدم استخدام أجهزة تكون قدرهتا أعلى من  املسموح 

االستخدام هلذا النظام يف كل األوقات ولكال اجلنسني. 
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كمرحلة أوىل، مت تشكيل جلنة حملية للمشروع ملتابعة تنفيذ املشروع وتلبية املتطلبات حسب االتفاق الذي 
أبرم بني اللجنة ومعهد أريج، كل جانب حبسب مسؤوليته جتاه تنفيذ املشروع واحلفاظ على معدات الطاقة 
الشمسية، باإلضافة إىل أن زراعة األعمدة وتركيب وحدات االنارة عليها اعتربت كمسامهة حملية من سكان 
القرية يف املشروع، وهذا ال يعين امتالكهم للمشروع مستقبال، ففي حال وصول الكهرباء للقرية سيتم نقل 

املشروع إىل قرية أخرى تعاين من عدم وجود مصدر للطاقة الكهربائية.
 

بالنسبة للتقنيات املستخدمة يف املشروع فقد مت العمل للحصول على أفضل التقنيات وباحسن املواصفات، 
مثل استعمال نظام االنارة باستخدام نظام LED حيث أن كمية االستضاءة عالية ومساحة اإلنارة اليت 
الشوارع،  انارة  يف  املستخدمه  العادية  االنواع  مثل  كهرباء  كمية  يستهلك  وال  كبرية  املصباح  سيغطيها 
باإلضافة إىل أن النظام الشمسي يف املسجد قد صمم بطريقة تسمح بتطويرة وزيادة كمية االستهالك مستقبال 

حيث مت رفع قدرة النظام ليستقبل أي حتديث مستقبلي.

املراحل اليت نفذت يف املشروع:

1- عمل اجتماع مع جلنة املشاريع بالقرية وانتخاب جلنة حملية للمشروع.
2- رفع الوعي عند أهايل القرية وتعريفهم بأنظمة الطاقة البديلة وطرق استخدامها.

3- إجراء مسح ميداين أويل للشوارع بالتعاون مع احلكم احمللي بيت حلم والتحديد األويل ملواقع أعمدة 
اإلنارة يف القرية.

4- إعداد عطاء لتنفيذ املسح اهلندسي للشوارع وتنفيذ العطاء واستالم املخططات.
5- إعداد خريطة لشبكة توزيع الكهرباء املقترحة داخل القرية بالتعاون مع شركة كهرباء اجلنوب.
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6- مت طرح عطاء لتوريد القطع واملعدات املطلوبة لتنفيذ املشروع، ومت اختيار اجلهة املنفذة من خالل جلنة فتح 
عطاءات تشكلت مبشاركة كل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مشروع املنح الصغرية / مرفق البيئة العاملي، 

وبالتعاون مع املركز الفلسطيين ألحباث الطاقة والبيئة - نابلس.
7- مت توقيع العقد مع الشركة املنفذة حبسب املواصفات املتفق عليها.

8- مت عقد ثالث ورش عمل لتوعية أهايل القرية حول نظام الطاقة الشمسية، وحبضور جهات خمتلفة مثل: 
مدرسة زعترة الثانوية وبعض من مدرسيها وطالهبا، ومؤسسة مهندسون بال حدود، ومؤسسة هينرش بول 

االملانية واليت سامهت بتغطية تكاليف عقد ورش واحلملة التوعوية لسكان القرية.
9- مت صب قواعد األعمدة يف األماكن احملددة وتركيب أعمدة اإلنارة عليها وقامت جلنة املشروع بتنفيذ هذا 

اجلزء حتت إشراف الشركة املنفذة واملعهد.
10- مت اإلعالن عن نشاطات املشروع وإبراز واقع معاناة أهايل القرية وتوضيحها من خالل اإلذاعات احمللية 

واملواقع اإلخبارية املختلفة.

شكل ثالثي األبعاد للمشروع

أسباب توقف املشروع:

بعد إمتام عملية زراعة األعمدة قامت سلطات االحتالل بتوقيف املشروع وطالبت بضرورة إعادة الوضع السابق 
قبل بداية املشروع وذلك حبجة عدم الترخيص وأن القرية تقع ضمن املنطقة املعرفة سياسيا ج،  وهي تعترب 
تابعة امنيا وإداريا لسلطات االحتالل حسب اتفاقية اوسلو، وخالل الفترة 6-5-2009 اىل 2009/10/5، 
جرت حماوالت عديدة من قبل املمول للحصول على تصريح لتركيب األنظمة الشمسية ولكن دون جدوى 
ويف النهاية رفضت سلطات االحتالل الطلب. كنتيجة ملا سبق، كانت هناك أسبابا سياسية وأمنية خارجة عن 

إرادة مجيع اجلهات املمولة واملنفذة وحىت املستهدفة لتتمكن من متابعة إقامة املشروع.
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هذه األمور تسببت يف إيقاف املشروع وبضرورة البحث عن مواقع بديلة لتنفيذ املشروع. وكان هذا مبثابة 
الصدمة ألهايل القرية الذين كانوا قد عقدوا اآلمال بان يروا قريتهم وقد أنريت بالليل، ولكن وبالرغم من 
البحث عن مواقع  القرية مشكورين واقع ما حدث كان ال بد من  كافة احملاوالت وبعد أن تفهم أهايل 
بديلة لتركيب وحدات اإلنارة فيها، حيث قام فريق املعهد املختص وبالتعاون مع مرفق البيئة العاملي وبعد 
إجراء العديد من الزيارات يف حمافظات بيت حلم واخلليل ورام اهلل مت االتفاق على توزيع األنظمة الشمسية 

كالتايل:

الطبية  الطوارئ للجمعيه  بالطاقة الشمسية األول يهدف إىل إضاءة مدخل  إنارة شوارع  1- إنشاء نظام 
اخلريية يف قرية تقوع يف بيت حلم، والثاين يهدف إىل إضاءة حديقة مركز اسعاد الطفولة التابع لبلدية البرية 

يف حمافظة رام اهلل والبرية كنظام تعليمي وإلضاءة احلديقة.

2- املسامهة يف إنشاء وحدة ألحباث الطاقة البديلة حيث مت تركيب النظام الشمسي لتغذية االنارة اخلارجية 
ملعهد االحباث التطبيقية - القدس )أريج( حيث مت هتجني النظام بنظام طاقة الرياح وسيقوم املعهد بإجراء 

الدراسات الالزمة حول هذا النظام وتقييم نتائجه.

خريطة تبني املواقع البديلة واليت مت  تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية فيها
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مشروع إنارة مدخل الطوارئ للجمعية الصحية اخلريية - تقوع - بيت حلم

املوقع:

قرية تقوع جنوب مدينه بيت حلم حيث مت تركيب النظام يف املبىن اجلديد للجمعيه الطبيه اخلريية.

 

فكرة عامة عن اجلمعية:

تقدم اجلمعية اخلدمات الصحية والعالج ألحد عشرة قرية حميطة ببلدة تقوع وعلى مدار الساعة أي حلوايل 
ثالثني ألف نسمة تقريبًا، وتضم أقساما خمتلفة من طوارئ وأسنان والعالج الطبيعي والتثقيف الصحي واملخترب، 
وتستقبل عيادة الطب العام ) الطوارئ( سنويا حوايل 7200 حالة وعيادة األسنان و 11 ألف مراجع واملخترب 

1800 شخص مراجع، باإلضافة إىل حاالت أخرى مزمنة ومن ذوي االحتياجات اخلاصة.

املتحدة  لألمم  العاملي  املوئل  قام  وقد  مربعا  مترا   780 إمجالية  ومبساحة  طابقني  من  اجلمعيه  مبىن  يتكون 
على  العمل  مت  معه  املشترك  التعاون  من خالل  والذي  للجمعية،  اجلديد  البناء  بدعم   )UN-Habitat(

تركيب وحدة اإلنارة اخلارجية ملدخل الطوارئ التابع للمركز. 
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اهلدف من املشروع:

إقامة نظام إضاءة يعمل اتوماتيكيا إلضاءة مدخل الطوارئ للجمعية وتكمن الفائدة منه يف حاالت الطوارئ 
من  االستفادة  من  الطلبة  ن  ميكّّ والذي  التعليمي  اهلدف  إىل  باإلضافة  الكهربائي  التيار  انقطاع  وحاالت 
املشروع والتعرف على كيفية عمله واالستفادة من الطاقة الناجتة، باإلضافة إىل التقليل من انبعاثات الغازات 

امللوثة واحلد من تلوث اجلو.

مراحل تنفيذ املشروع:

مت دراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية يف املكان احملدد، واعتبار تركيب أربع وحدات إنارة كافية لتأدية 
الغرض من املشروع، ومت تشكيل جلنه من أعضاء اجلمعية ذاهتا ملتابعة أمور املشروع واحملافظة على استمراريته، 
وبالتايل مت حتديد املواقع املناسبة لزراعة األعمدة فيها حبيث تغطي مدخل الطوارئ وموقف السيارات اخلاص 
باجلمعية، وذلك بالتنسيق التام مع فريق املوئل العاملي لألمم املتحدة )UN-Habitat( حيث مت تركيب 
أربع قواعد لألعمدة و تركيب وحدات اإلنارة اليت تعمل بالطاقه الشمسية ويتم التشغيل اتوماتيكيا دون 

احلاجه اىل تشغيلها يدويا، والتخزين االحتياطي فيها ملدة اسبوع كامل يف حال غياب الشمس.

شكل ثالثي االبعاد ملشروع اإلنارة املركب يف مبىن اجلمعيه الطبيه اخلريية - تقوع
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املسامهه اجملتمعيه:

قامت جلنة املشروع بتنفيذ مجيع أعمال احلفر والصب وتركيب القواعد واألعمدة باإلضافة إىل أجرة الرافعة 
وذلك كمسامهة منها يف مشروع االنارة، كما ان بلدية البرية قامت بتقدمي قواعد االعمدة كمسامهة منها يف 
اجناح هذا النظام، وقام فريق خمتص من املعهد بتنفيذ أعمال التركيب للخاليا الشمسية وتوابعها على أعمدة 

اإلنارة.

استدامة املشروع:

النظام كخطوة أوىل لضمان  للنظام وتعريفهم بكيفية احملافظة على  الفنية  مت تدريب شخصني ملتابعة األمور 
استمرارية النظام، باإلضافة إىل رفع الوعي العلمي بأمهية الطاقة الشمسية عن طريق عقد ورشة عمل للمهتمني 
هبذه التقنية واليت بدأت تأخذ منحىن جديد يف البالد يف الفترة احلالية. كما وقامت اللجنة املشرفه على النظام 

بالتعهد باحملافظة عليه وضمان استمراريته بالعمل وعمل الصيانة الدورية له.
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مشروع إنارة حديقة أطفال - بلدية البرية

املوقع: يقع مركز إسعاد الطفولة ضمن حديقة بلدية البرية يف حمافظة رام اهلل.

 

فكرة عامة عن املركز:

مركز البرية إلسعاد الطفولة هو مؤسسة غري رحبية تابع لبلدية البرية، مت إنشاءه يف أواخر العام 1998 بالتعاون 
مع مؤسسة التعاون، حبيث تكون بلدية البرية مسوؤلة عنه، ليعمل على حتقيق رؤيته القائمة على قاعدة »حنو 
طفولة فلسطينية سعيدة«، ومن أجل حتقيق تلك الرؤية فإن املركز يقوم بعدة نشاطات تدمج مابني الثقافة 
والترفيه، حيث حيوي املركز مرافق عديدة ترفيهية وثقافية من: قاعات، وأماكن للعب خمصصة لألطفال من 
سن الطفولة املبكرة حىت سن 14 عاما. فهو يقع على مساحة ضخمة تصل حىت )  5000 متر مربع ( ويبلغ 

عدد زائريه اليومي حوايل )1000( زائر، حيث يزداد خالل فترات الصيف هذه العدد ويقل يف الشتاء.
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اهلدف من املشروع:

من الواضح ان نسبة االنارة املوجوده يف املنتزه عاليه وأن كميه اإلنارة الناجتة من وحدات االنارة الشمسية 
التقارن بالوحدات املركبة سابقا لكن مت اختيار املوقع حبيث خيدم فكرة الترفيه والتعليم حبيث ان الكثري من 
املدارس تزور احلديقه بغرض الترفيه فتنسجم بذلك فكرة التعليم مع الترفيه واليت ستكون اكثر فعاليه من ذي 
قبل، باالضافه اىل ان النظام سيكون نظام بديل واحتياطي يف حال اي انقطاع مفاجئ للكهرباء فتكون االنارة 

متوفرة وختدم اهلدف املرجو منها.

مراحل تنفيذ املشروع:

متت زيارة املوقع من قبل املعهد واملمول حيث قابلوا من خالهلا املسؤولني عن املنتزه، و مت االتفاق على تركيب 
نظام اإلضاءة واختيار مواقع األعمدة حبيث ختدم اهلدف املطلوب، وبطريقه متكن الفنيني من تركيب األنظمة، 
حيث انه الميكن ادخال معدات الرفع اىل مجيع الساحات يف احلديقة. فتقرر تركيب أربع وحدات إنارة تعمل 

بالطاقة الشمسية حيث يتوزع ثالثة منها يف املدخل وآخر يف طرف احلديقة اجلنويب.

 
  

املسامهة اجملتمعية:

قام الطاقم الفين لبلدية البرية بزراعة القواعد 
اخلاليا  تركيب  وكان  األعمدة  وتركيب 
الشركة  من  مبسامهه  النظام  وملحقات 

املورده. 

استدامة املشروع:

وعيهم  ورفع  فنيني  اشخاص  تدريب  ان 
بامور الطاقه البديلة والصيانه الدوريه للنظام 
وملحقاته واملتابعه املنتظمه الي خلل طارئ 
استمرارية  تضمن  اليت  االمور  اهم  من  هو 

املشروع. 
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املسامهة يف إنشاء وحدة أحباث الطاقة البديلة يف معهد االحباث التطبيقية – القدس 
)أريج(

املوقع: يقع معهد االحباث التطبيقية أريج يف مدينة بيت حلم.

 

 

نبذة عامة حول معهد االحباث التطبيقية – القدس  )أريج(:

مؤسسة  هو  )أريج(  القدس   – التطبيقية  االحباث  معهد  إن 
فلسطينية غري رحبية، أسس منذ العام 1990 ويعرف عن معهد 
اليت يقدمها،  بالتنوع يف نشاطاته واخلدمات  التطبيقيه  االحباث 
بالبيئه  ختتص  اليت  التطبيقية  والدراسات  االحباث  ضمنها  ومن 
الصديقة واملفيدة  التكنولوجيا  الطبيعية وتوطني  املصادر  وإدارة 
يف  تؤثر  اليت  املؤثرات  بعض  من  واحلد  الفلسطيين  للمجتمع 
البيئة وتلوثها. كما أن عدد زوار املعهد والذين يستفيدون من 

اخلدمات والنشاطات يقارب 5000 شخص خالل العام. 

حموسبة  جوية  رصد  حمطات  املعهد  لدى  أن  بالذكر  اجلدير 
وقاعدة بيانات مناخية لعدة سنوات، وينفذ املعهد حمطات تنقية 
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للمياه العادمة باإلضافة أن املعهد يطور هذه االيام انظمة للطاقة البديلة من خالل استغالل طاقة الرياح ويسعى 
الباحثني  يستطيع  ونتائج  بيانات  قاعدة  يساعد يف خلق  مما  السابق  بالنظام  الشمسية  االنظمة  لربط وهتجني 
احلصول عليها الستكمال أحباثهم واعتماد نتائجها مستقبال الي عملية دراسية أو تطبيقية ومن أجل دراسة 

اجلدوى االقتصادية ملثل هذه املصادر.

اهلدف من املشروع:

خلق نواه لوحدة احباث للطاقه البديلة وعمل قاعدة بيانات يستطيع الباحثني والطلب وصانعي القرار احلصول 
عليها واالعتماد على نتائجها الي غرض حبثي او تطبيقي خيدم نظم الطاقه البديلة واستغالهلا وحنو بيئة نظيفة 

وخاليه من التلوث.  

مراحل تنفيذ املشروع:

مت تركيب نظام مشسي بواقع 500 واط خاليا مشسية لتوليد الكهرباء ووصله 
االنارة  بنظام  حاليا  النظام  ربط  ومت  املتردد  للتيار  وحمول  ختزين  بنظام شحن 
الرياح  طاقة  بنظام  سيهجن  سابقا  ذكر  كما  النظام  هذا  للمعهد.  اخلارجية 
والذي مت تصنيعه من خالل املعهد وخبربات فلسطينية، حبيث ميكن استغالل 
أكرب ما ميكن للطاقتني معا وميكن االعتماد على النظامني ولضمان إستمرار التيار 
الكهربائي املولد من النظام حبيث الحيصل اي انقطاع بسبب الظروف اجلوية.

املسامهة:

قام طاقم معهد األحباث التطبيقية بكافة أعمال جتميع وتركيب اخلاليا الشمسية 
وربط مجيع القطع املتصلة للنظام من منظم شحن وحمول للتيار املتردد وبطاريات 

الشحن والتخزين باالضافه إىل وصل األمحال اليت سيشغلها النظام.
  

 استدامة املشروع:

يضمن  حبيث  النظام  على  واإلضافات  التطبيقات  كافه  بعمل  املعهد  سيقوم 
استمراريته بشكل متواصل باإلضافة إىل خلق قاعدة بيانات وعمليه هتجني مع 
أنظمه أخرى مثل توربينات اهلواء، باإلضافة إىل الصيانة الدورية واليت حتفظ 
النظام وتساهم يف دميومته. وكما سيقوم املعهد بنشر هذه التقنية لتكون ضمن 
أولويات املشاريع املقدمة للماحنني حبيث يعمم استخدام الطاقة البديلة يف مجيع 

املناطق املهمشة واليت مل تصلها الكهرباء.  
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اخلالصة:

يلقى موضوع الطاقة الشمسية ونظم الطاقة البديلة إهتماما عاما من قبل مجيع الناس خصوصا مع ارتفاع 
يدفع  مما  النفط  ملشتقات  املفرط  لإلستخدم  نتيجة  الناتج  البيئي  التلوث  معدالت  وتزايد  احملروقات  أسعار 
اجلميع للتفكري بتطوير إستخدام مصادر ووسائل الطاقة البديلة، وقد مت اختيار املواقع اليت مت تنفيذ املشروع 
الفائدة  ينشر  مما  املنظومات وطريقة عملها  السؤال عن هذه  الفضول وتكرار  إىل  الناس  تدفع  فيها حبيث 
واملعرفة حول الطاقة البديلة، باإلضافة إىل أن رفع الوعي عن طريق عقد ورشات العمل وتوزيع الكتيبات 
اليت تدعم أفكار الطاقة البديلة وتنفيذ املشاريع العملية هي من أهم األمور اليت تساعد يف زيادة الثقة باالنظمة 
البلديلة وانتشارها, وحتقيقا لذلك قام املعهد بتصميم وطباعة ألف نسخة تعريفية تشتمل شرح عن بعض 
أنظمة الطاقة البديلة واليت ميكن استغالهلا يف فلسطني, واليت سيتم توزيعها على الفئات املستهدفة من مراكز 

ومؤسسات ومدارس لزيادة وعيهم ومعرفتهم يف هذا اجملال.

):Emissions Reduction CO2(  مسامهة املشروع يف التخفيف من انبعاث الغازات امللوثة

يعترب استخدام الطاقة البديلة عامال من العوامل الرئيسية اليت تساهم يف احملافظة على بيئة نظيفة حيث أن 
الطاقة الناجتة هي طاقة خضراء صديقة للبيئة وهي تساهم يف التخفيف من انبعاث الغازات امللوثة مثل غاز 

ثاين أكسيد الكربون باإلضافة إىل الغازات االخرى.

حسب التقديرات االولية لالستهالك السنوي للوحدات املنفذة يف مجيع مواقع املشروع سواء يف مركز البرية 
السعاد الطفولة أو مبىن اجلمعية الطبية اخلريية والنظام املركب يف مبىن معهد اريج ستكون كمية االستهالك 

السنوية التقديرية = 5000 كيلو واط ساعة.

كمية غاز ثاين أكسيد الكربون املنبعثة إلنتاج هذه الطاقة = x 5000 0,7 = 3500 كيلو جرام ثاين 
اكسيد الكربون. وبالتايل سيتم تقليل انبعاث ثاين اكسيد الكربون بـ 3500 كيلوجرام سنويا.
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Utilizing Solar Energy in Lighting4

ting polluted gases such as CO2. According to preliminary estimates 
of annual energy consumption by the project units is up to 5000 
kilowatt hours. The amount of carbon dioxide that would be emitted 
from the classical sources of energy to produce this amount of electricity 
is: 5000 * 0.7 = 3500 kg of carbon dioxide. As a result, carbon dioxide 
emissions will be reduced by 3500 kg per year. 

Noting that the Al-Bierh Children Happiness Center receives an 
approximate of 1,000 visitors on daily bases, the Tequa Medical 
Charitable Society has a record of 11,000 admissions per year, that 
ARIJ has a record of approximate visitors totaling 5,000 per year of a 
variety of researches and interested GOs and civil society NGOs. All 
what is mentioned above demonstrate a viable target of population of 
whom awareness on alternative energy sources would be affected.

To conclude, ARIJ in cooperation and with the generosity of the 
respected donors was able to design and print a total number of 
1,000 awareness posters, in a step to raise the knowledge on the 
alternative energy sources, which will be distributed among the 
local active NGO›s and educational bodies.                 
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Map Num.1: presenting the selected locations where the project 
was implemented

Source: ARIJ GIS Unit 2009

Sustainability of the Project: 

Two workshops in addition to two training days were conducted for 
Al-Bireh and Tequa› technicians to raise their awareness of alternative 
energy and to provide them with the necessary knowledge to perform 
the periodic maintenance of the systems. 

For the System at ARIJ, the institute will improve and maintain the 
system to ensure the continuity of the established system.  Recoding 
and documentation system will be created to measure the efficiency 
and functionality of the established systems weather at ARIJ or in 
the other. 

The use of alternative energy is a key factor to create clean environment. 
The resulted energy is environmentally friendly and it doesn’t emit-
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Project title: Utilizing Solar Energy in Lighting 

Abstract:

The Project aimed to install eight solar-powered street lights that can 
store enough energy to work up for a week in the absence of sunlight. 
The lights were distributed in Al-Bireh and Tequa to demonstrate the 
solar energy applications, and at ARIJ to assist in building a renewable 
energy research unit. The initial step contained the establishment of 
hybrid lighting system of solar energy with wind energy.(look map 
Num.1)

Based on the conducted field survey for several sites in Bethlehem, 
Hebron, and Ramallah governorates by ARIJ in coordination with 
the GEF/SGP Staff, the following activities were agreed upon:

1.  Provided the emergency entrance of the clinic of Medical Charitable 
Society with 4 four solar lighting system (poles) in the village of Tequa’ 
and provide other four lighting poles in the garden of the Children’s 
Happiness Center in the Al-Bireh Municipality.

2.  Installed 500 watt solar panel system at the Applied Research 
Institute to power the external lighting system of ARIJ and to assist in 
establishing a research center for renewable energy. The external 
lighting system will be powered thought the establishment of solar-wind 
energy hybrid system; this will allow the Institute to investigate and 
evaluate the results.
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