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تــم إطــاق برنامــج الشــراكة بيــن دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة وجــزر المحيــط الهــادي فــي عــام 
2010 لدعــم مشــاريع الطاقــة المتجــددة وتكثيــف 
التعــاون اإلماراتــي مــع هــذه الــدول فــي مجــال 
التنميــة وعبــر مجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات.

يرّكــز البرنامــج الــذي أطلقه ســمو الشــيخ عبد الله 
بــن زايــد آل نهيــان، وزيــر الخارجية والتعــاون الدولي 
اإلماراتــي، بشــكل خــاص علــى مشــاريع الطاقــة 
المتجــددة فــي 11 دولــة، من خــال تخصيص 184 
مليــون درهــم )50 مليــون دوالر(، مــن المنــح التــي 

يديرهــا صنــدوق أبوظبي للتنمية.

مشــاريع  عشــرة  إلنجــاز  حاليــًا  العمــل  ويجــري 
للطاقة الشمســية ومشــروع واحد لمحطة رياح، 
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3 دولة اإلمارات 
صندوق الشراكة 
مع جزر المحيط 
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 مشاريع مجهزة بالكامل

توفير الكهرباء ألكثر 
من ٧000 منزاًل

توفير الكهرباء ألكثر 
من ٧000 منزاًل

تلبية 90٪ من 
احتياجات الطاقة

تفادي إطاق 8200 طنًا 
من انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون سنويًا

الحد من حرق 3 مليون
ليتر من وقود الديزل 

سنويًا

بقــدرة إجماليــة تتجاوز 6 ميجاوات لتلبية جزء كبير 
مــن احتياجــات الطاقــة فــي الجــزر.

وتعمــل ثاثــة مشــاريع حاليــًا بكامــل طاقتهــا في 
جــزر تونغــا وســاموا وفيجــي، فــي حيــن أن ثاثــة 
ــى االنتهــاء فــي  مشــاريع أخــرى قــد شــارفت عل

توفالــو وكيريباتــي وفانواتــو.

كمــا أن هنــاك خمســة مشــاريع أخرى تتــراوح بين 
ــر  ــد التطوي ــا قي ــم العطــاءات أو أنه ــة تقدي مرحل
نــاورو،  ســليمان،  وجــزر  مارشــال،  جــزر  فــي 
ــا الموحــدة. وســيتم  ــات ميكرونيزي ــاالو، ووالي ب
اســتكمال وتشــغيل هــذه المشــاريع فــي مطلــع 

ــل. العــام المقب



67 برنامج الشراكة مع جزر المحيط الهادئ

حول صندوق 
أبوظبي للتنمية

تأســس صنــدوق أبوظبــي للتنميــة فــي عــام 
19٧1 كمؤسســة تابعــة لحكومــة دولــة اإلمــارات 
التنميــة االقتصاديــة  دعــم  تتولــى مســؤولية 
ــدول  ــف ال ــة المســتدامة فــي مختل واالجتماعي

ــم.  ــة حــول العال النامي

واألربعيــن  الخمســة  الســنوات  مــدى  علــى 
للتنميــة  أبوظبــي  صنــدوق  قــدم  الماضيــة، 
قروضــًا ميّســرة للبلــدان الناميــة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم للمســاعدة فــي تمويل مشــروعات 
تنمويــة. وقــد تــم التركيــز علــى قطاعــات البنيــة 
التحتية الرئيســة مثل الكهرباء والمياه وشــبكات 
الطرق والخدمات االجتماعية والصحة والتعليم، 
حيــث تلعــب هــذه القطاعــات دورًا مهمــًا فــي 
تعزيــز المجتمعــات واالقتصــادات مــن خــال 
توفيــر ســبل العيــش الكريــم للنــاس وتحفيــز 

التطــور االقتصــادي..

وباإلضافــة إلــى ذلــك، يتوّلــى صنــدوق أبوظبــي 
الحكوميــة  المنــح  إدارة  مســؤولية  للتنميــة 
للمشــاريع التــي تلعــب دورًا رئيســًا فــي تشــكيل 
مســؤوليات  وتشــمل  البلــدان.  هــذه  نمــو 
المباشــر علــى مشــاريع  الصنــدوق اإلشــراف 
ــم ســير  ــذ وتقيي ــات التنفي ــة آلي ــددة ومتابع مح

العمــل والوفــاء باألهــداف المحــددة ســلفًا.

ويســتثمر الصنــدوق أيضــًا فــي القطــاع الخــاص 
فــي مختلــف البلــدان الناميــة لدعــم التنميــة في 
مختلــف القطاعــات الحيويــة لخلــق اآلالف مــن 

فــرص العمــل لمواطنــي البلــدان المســتفيدة.
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حقائق وأرقام

16 بليون درهم 
إماراتي 

تكلفة االستثمارات ٧5 
بليون

٧8 دولة

481 مشروع 
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$

دور صندوق أبوظبي 
للتنمية في دعم مشاريع 

الطاقة المتجددة

مــن خــال برنامــج الشــراكة مــع جــزر المحيــط 
للتنميــة  أبوظبــي  صنــدوق  يســعى  الهــادئ، 
مــوارد  توفيــر  علــى  البلــدان  هــذه  لمســاعدة 
نظيفــة للطاقــة، وتحقيــق التنميــة المســتدامة 

فــي الوقــت نفســه.

إطــار  ُأنجــزت فــي  التــي  المشــاريع  وقــد أدت 
اجتمـاعـيـــة  فـوائــــد  إلــى  الشـــراكـــة  برنـــامج 
واقتصاديــة كبيــرة، تمثلــت فــي تأميــن إمــداد 
الطاقــة الكهربائيــة للمناطــق الريفيــة بطريقــة 
موثوقــة، وتطويــر االقتصــاد المحلــي، وخلــق 
فــرص عمــل جديــدة، والتقليــل مــن انبعاثــات 

ثانــي أكســيد الكربــون الملوثــة للبيئــة.

باإلضافــة إلــى تســخير الطاقــة النظيفــة مــن 
الريــاح  وطاقــة  الشمســية  الطاقــة  مشــاريع 
المستــفيـــدة  البلــدان  حكومـــات  لمساعــــدة 
علــى تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية، فــإن هــذه 
المشــاريع كفلــت ســهولة الوصــول إلــى الطاقــة 
التكلفــة  الكهربائيــة بطــرق فعالــة مــن حيــث 
النمــو  المحلييــن ودعمــت  بالنســبة للســكان 

االقتصــادي.
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الفائدة اإلقتصادية 
واإلجتماعية

تأمين إمداد الطاقة الكهربائية 
للمناطق الريفية

خلق فرص عمل جديدة

تطوير االقتصاد المحلي

التقليل من انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون الملوثة 

للبيئة
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سامواتونغا
محطة للطاقة الشمسية

18 مليون درهم
محطة توليد الطاقة من الرياح

20 مليون درهم

الطاقــة الشمســية  تــم االنتهــاء مــن محطــة 
واط،  كيـــلو   512 باستــطاعـــة  الكـهــروضوئيـــة 
فــي عــام 2013 فــي جزيــرة فافــاو، وهــو أول 
مشــروع موّســع للطاقــة المتجــددة فــي مملكــة 
ــج محطــة الطاقــة الشمســية  ــث تنت تونغــا، حي
الكهروضوئيــة مــا يقــرب مــن 65٪ مــن الطلــب 
علــى الشــبكة خــال ســاعات الــذروة تلّبــي ٪1٧ 
ــة  ــى الطاقــة الكهربائي مــن الطلــب الســنوي عل
فــي تونغــا. يمــدُّ المشــروع 850 منــزاًل بالطاقــة، 
ويســاهم فــي الحــد مــن حــرق 280 ألــف ليتــر مــن 
وقــود الديــزل وتفــادي إطــاق 8200 طنــًا مــن 

ــون ســنويًا. ــي أكســيد الكرب ــات ثان انبعاث

تم االنتهاء من المشروع في أغسطس 2014.
تقــع محطــة الريــاح فــي منطقــة أوبولــو ســاموا، 
ــاح  ــد الطاقــة مــن الري ــر أول محطــة لتولي وتعتب
المحطــة  توربينــات  وتســاعد  ســاموا.  فــي 
عــن  الناجمــة  األضــرار  تجنــب  فــي  المبتكــرة 

المنطقــة. التــي تضــرب  األعاصيــر 

يســاعد المشــروع ســاموا فــي تســخير الشــروط 
المناخيــة المواتيــة لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة 
ــاح  مــن الطاقــة فــي البــاد. وتلبــي محطــة الري
احتياجــات الطاقــة فــي أوبولــو، عاصمة ســاموا، 
التي يقطنها حوالي ٧5٪ من الســكان. ويســاهم 
المشــروع فــي الحــد مــن حــرق 540 ألــف ليتــر 
مــن وقــود الديــزل ســنويًا، وتفــادي إطــاق أكثــر 
ــي  ــات غــاز ثان مــن 1352 طــن ســنويًا مــن انبعاث

أكســيد الكربــون الضــارة فــي الجزيــرة.
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تأمين إمداد الطاقة 
الكهربائية للمناطق 

الريفية

يمدُّ المشروع
850 منزاًل بالطاقة 

الحد من حرق 540 
ألف ليتر من وقود 

الديزل

تعتبر أول محطة 
لتوليد الطاقة من 

الرياح

ساموا - محطة توليد الطاقة من الرياح

تفادي إطاق 
8200 طنًا من 
انبعاثات ثاني

أكسيد الكربون 
سنويًا

تفادي إطاق 
أكثر من 1352 طن 

سنويًا من
انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكربون
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Tuvalu - Solar energy project

توفالوفيجي
محطة الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية
16 مليون درهم

مشروع للطاقة الشمسية
21 مليون درهم

ــرى  ــة الشمســية الصغ تشــمل مشــاريع الطاق
الشمســية  للطاقــة  محطــات  ثاثــة  تركيــب 
فــي جــزر كادافــو والكيبــا وروتومــا فــي فيجــي، 
ويمكــن لمحطــات الطاقــة الشمســية أن تســّد 
مــا يقــرب مــن 90٪ مــن الطلــب علــى الشــبكة 
خــال ســاعات الــذروة، ومــا يقــرب مــن 50٪ مــن 
الطلــب علــى الكهربــاء يوميــًا مــن كل مــن الجــزر 

ــاث . الث

تصــل اســتطاعة محطــات الطاقــة الشمســية 
إلــى 862 كيلــوواط ســنويًا وســيزيد المشــروع 
مــن توافــر إمــدادات الكهربــاء بيــن 15 إلــى 18 
ســاعة خــال الـــ 24 ســاعة يوميــًا ويســاهم فــي 
الحــد مــن حــرق 260 ألــف ليتــر مــن وقــود الديــزل 

ســنويًا.

لمراقبــة  متطــورة  تقنيــات  المشــروع  يضــم 
االنتــاج وضمــان اســتقرار الشــبكة الكهربائيــة
يمكــن لمصنــع الطاقــة الكهروضوئيــة توليــد 
ــاء ســنويًا. مــا يكفــي  ــاواط مــن الكهرب ٧83 ميغ
لتزويــد أكثــر مــن 800 منــزل بالطاقــة، ويســاهم 
فــي الحــد مــن حــرق 206 آالف ليتــر مــن وقــود 
الديــزل بقيمــة 280 ألــف دوالر ســنويًا، وتفــادي 
ــات  ــي 5٧0 طــن ســنويًا مــن انبعاث إطــاق حوال

غــاز ثانــي أكســيد الكربــون الضــارة.
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تشمل ثاث محطات 
صغرى للطاقة الشمسية

يضم تقنيات متطورة 
لمراقبة اإلنتاج واستقرار 

الشبكة الكهربائية

توليد ٧83 ميجاوات 
من الكهرباء

تزويد أكثر من 800 
منزل بالطاقة

تلبية ٪50 من الطلب 
على الكهرباء يوميًا

روتوما

كادافوالكيبا

توافر إمدادات الكهرباء 
خال 24 ساعة يوميًا
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فانواتو
محطات الطاقة الشمسية

16 مليون درهم

يتكــون المشــروع مــن ثاثــة محطــات للطاقــة 
الطـلـــب  يلـــبي  الكهـروضـوئيـــة.  الشـمـسيــــة 
الســـنوي علــى الطاقــة الكهربائيــة ألكثــر مــن 
1500 منــزاًل ويمــدُّ الشــبكة بـــ 1294 ميجــاوات 
ســنويًا، ممــا يــؤدي إلــى الحــد مــن حــرق 3٧8 
ألــف ليتــر مــن وقــود الديــزل ســنويًا ويســاعد 
أيضــًا علــى تفــادي 900 طنــًا مــن انبعاثــات ثانــي 

أكســيد الكربــون الضــارة ســنويًا.

كيريباس
محطة للطاقة الشمسية

16 مليون درهم

الطاقــة  مــن  واط  كيلــو   400 المشــروع  يولــد 
المتجــددة.

الجـوفـــية  الميــــاه  طبـــقة  المشــــروع  يحمــي 
الوحـــيدة علــى الجـزيـــرة التــي كـانـــت مـهـــددة 
مــن  العـالـــية  المستويـــات  بســبب  بالتـــلوث 
ويضــم  المنـطقـــة.  إلــى  البشــريـــة  الـهـجـــرة 
المشــروع تقنيــات متطــورة لمراقبــة اإلنتــاج 
وضمــان اســتقرار الشــبكة الكهربائيــة ، ويوفــر
الكهربــاء ألكثــر مــن 860  مــن  كيلــو واط   500
منــزاًل. يســاهم المشــروع فــي الحــد مــن حــرق 

ــزل. ــود الدي ــر مــن وق ــف ليت ــر مــن 22٧ أل أكث
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يوفر طاقة كهربائية 
ألكثر من 1500 منزاًل

يمد الشبكة 
بـ 1294 ميجاوات

تزويد 860 منزل بالطاقة 
الكهربائية

توفير 500 كيلو واط من 
الكهرباء

يحمي المشروع طبقة 
المياه الجوفية

تفادي 200 طن من 
انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون 
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هونيارا جزر سليمانجزر باالو
محطة لمعالجة المياه 

تعمل بالطاقة الشمسية 
18 مليون درهم

محطة للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

15 مليون درهم

يشــمل ثاثــة مشــاريع مبتكــرة لمحطــة معالجة 
الميــاه التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية فــي 
بــاالو وهــو مصمــم لتوفيــر كميــات كبيــرة مــن 
دوالر  ألــف   230 إلــى  تصــل قيمتهــا  الوقــود 

ســنويًا.

ســيوفر المشــروع مــا يصــل إلــى 50 متر مكعب 
مــن الميــاه الصالحــة للشــرب يوميــًا وسيســهم 
تركيــب المحطــة الضوئيــة فــي تفــادي إطــاق 
ــون  ــي أكســيد الكرب ــات ثان ــًا مــن انبعاث 600 طن

الضــارة ســنويًا.

تم بناء محطة للطاقة الشمســية الكهروضوئية 
باســتطاعة 600 كيلو واط على الجزيرة.

المشــروع يشــمل أعمــال الحفــر لمجمــع واســع 
المســاحة للطاقــة المتجــددة بســعة تصــل إلــى 
3 ميجــاوات لتعزيــز البنيــة التحتيــة للطاقــة فــي 
االســتهاك  مــن  وســيقلل  هونيــارا،  جزيــرة 
الســنوي لوقــود الديــزل بنســبة 2٧0 ألــف ليتــر، 

ــف دوالر ســنويًا. ــر 345 أل ــي توفي مــا يعن

لمحطــة  الجــودة  عاليــة  المواصفــات  ســتتيح 
توليــد الكهربــاء بإجراء تحســينات في المســتقبل 
لتلبيــة حاجــة الســكان المحلييــن، وســوف يقلــل 
المشــروع مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 

بنســبة تزيــد علــى ٧30 طــن ســنويًا.
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محطة لمعالجة 
المياه

تم بناء محطة 
للطاقة الشمسية 

الكهروضوئية باستطاعة 
600 كيلو واط

تقليل من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون 

بنسبة ٧30 طن 
سنويًا

حفر لمجمع واسع المساحة 
للطاقة المتجددة بسعة تصل 

الى 3 ميجاوات 

توفير 50 متر 
مكعب من المياه 
الصالحة للشرب 

توفير كميات 
كبيرة من الوقود 

تصل الى 
$ 230،000
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جزر ناورو
محطة الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية
13 مليون درهم

يعمــل المشــروع علــى تدويــر النفايــات وتحويــل 
مكــب النفايــات إلــى محطــة للطاقة الشمســية 
لتوليــد الكهربــاء النظيفــة. ويشــمل بنــاء شــبكة 
مــن األلــواح الشمســية باســتخدام التكنولوجيــا 

الضوئية.

يهــدف المشــروع إلــى الحــد مــن حــرق 2٧0 ألــف 
وسيســاعد  ســنويًا،  الديــزل  وقــود  مــن  ليتــر 
أيضــًا علــى تفــادي إطــاق ٧60 طنــًا مــن انبعاثات 

ثانــي أكســيد الكربــون الضــارة ســنويًا.

جزر مارشال
محطة للطاقة الشمسية 

الكهروضوئية
15 مليون درهم

يشــمل المشــروع بناء محطة للطاقة الشمسية 
مجــاورة ألحــد الســدود فــي ماجــورو عاصمــة 
جــزر مارشــال، وســيزيد المشــروع مــن كميــة 

ــة ســنويًا بنســبة ٪20 ــاه المخّزن المي
طريــق  عــن  الكهربــاء  توليــد  فــي  سيســاهم 
الطاقــة الشمســية، باإلضافــة إلــى توفيــر كبيــر 

الوقــود المســتهلكة. فــي كميــات 

يشــمل بنــاء محطــة لتوليــد الطاقــة الشمســية 
باســتطاعة 600 كيلــوواط، ويهــدف المشــروع 
ــر مــن وقــود  إلــى الحــد مــن حــرق 230 ألــف ليت
تفــادي  علــى  أيضــًا  ويســاعد  ســنويًا  الديــزل 
إطــاق 652 طنــًا مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد 

الكربــون الضــارة ســنويًا.
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زيادة من كمية 
المياه المخزنة سنويًا 

بنسبة ٪20

تدوير النفايات

تحويل مكب 
النفايات الى محطة 

للطاقة الشمسية

بناء شبكة من األلواح 
الشمسية باستخدام 

التكنولوجيا الجديدة

الحد من حرق 230 
ألف ليتر من وقود 

الديزل سنويًا

تفادي اطاق 652 
طن من انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون 
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فونبي - ميكرونيسيا
محطة للطاقة الشمسية

14 مليون درهم

المشــروع عبــارة عــن إنشــاء محطــة للطاقــة الشمســية فــي فونبــي 
علــى  االعتمــاد  بتقليــل  المشــروع  يســاهم  وات.  كيلــو   600 بســعة 
الديــزل فــي التوليــد الكهربائــي لدرجــة تصــل إلــى 10٪ مــن االحتيــاج 

الكهربائــي للجزيــرة فــي وقــت الــذروة.  

يســاهم المشــروع بشــكل مباشــر فــي توفيــر 31٧,425 لتــرًا مــن الديــزل 
وتقليــل 8٧6 طنــًا مــن اإلنبعاثــات الكربونيــة. كمــا يســاهم فــي بنــاء 
ــة المتجــددة مــن خــال إشــراك  ــال الطاق ــوادر فــي مج ــدرات والك الق

ــاء وتشــغيل المحطــة ــن فــي بن موظفيــن محليي
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إنشاء محطة للطاقة 
الشمسية بسعة

600 كيلووات

توفير 3٧1,425 لترًا 
من الديزل

تقليل 8٧6 طنًا من 
االنبعاثات الكربونية
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ملخص المشاريع

الدولة

باالو

توفالو

تونغا

جزر مارشال

جزيرة سليمان

سماو

فنواتو

فيجي

كريباتي

نارو

ميكرونيسيا 

18 مليون

21 مليون

18 مليون

14 مليون

14 مليون

1٩ مليون

16 مليون

16 مليون

16 مليون

13 مليون

14 مليون

محطة لمعالجة المياه بالطاقة الشمسية

مشروع الطاقة الشمسية

مشروع الطاقة الشمسية  - مملكة تونفا

محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية 

محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية 
في جزر سليمان

مشروع الطاقة الشمسية

مشروع الطاقة الشمسية

مشروع الطاقة الشمسية 

مشروع الطاقة الشمسية 

محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية 

محطة للطاقة الشمسية في فونبي

التأثيرالقيمة بالدرهماسم المشروع

٥٠ متر مكعب من المياه 
الصالحة للشرب يوميًا

 3٥٠ كيلو وات

 3٥٠ كيلو وات

 ٦٠٠ كيلو وات

 ٦٠٠ كيلو وات

أنتج هذا المنتج من المواد المعاد تدويرها

 ٥٥٠ كيلو وات

 ٥٠١ كيلو وات

 ٥٢٥ كيلو وات

 ٤٠٠ كيلو وات

 ٥٠٠ كيلو وات

 ٦٠٠ كيلو وات
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ABUDHABIFUND

ABUDHABIFUND

ABUDHABI_FUND

صندوق أبوظبي للتنمية 

شارع الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
شارع رقم ١٠ 

صندوق بريد  ٨١٤  أبوظبي،
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف
فاكس

www.adfd.ae


