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ر تطبيق تقنيات الطاقة  يعمل مركز حلول الطاقة النظيفة على مساعدة الحكومات والجهات االستشارية والمحللين على إيجاد سياسات وبرامج تُطوِّ
النظيفة. والمركز هو أحد مبادرات المنتدى الوزاري العالمي للطاقة النظيفة )CEM(، وهو منتدى عالمي تتبادل الجهات المشاركة فيه أفضل الممارسات، 

ج للسياسات والبرامج التي تشجع وتسهل عملية تحول االقتصاد العالمي إلى اقتصاد الطاقة النظيفة.  وتُروِّ

 خدمات مركز حلول
 الطاقة النظيفة

مركز حلول الطاقة النظيفة هو مركز قائم على شبكة اإلنترنت يساعد الحكومات 
على تصميم وتبني السياسات والبرامج التي تدعم تطبيق تقنيات الطاقة النظيفة. 

والخدمات الثالث الرئيسية التي يقدمها مركز حلول الطاقة النظيفة هي: خدمة ’اسأل 
خبيًرا‘ للمساعدة في وضع السياسات، ومنتديات التدريب وتعلم النظراء، ومكتبة ثرية 

بالمطبوعات واألدوات الفنية. ويقدم المركز هذه الخدمات للمستخدمين مجانًا.

 ’اسأل خبيًرا‘: المساعدة في وضع سياسات
 الطاقة النظيفة

يقدم مركز حلول الطاقة النظيفة خدمة في غاية األهمية عن طريق الربط بين من 
يسعون للحصول على االستشارات والمعلومات وخبراء وضع السياسات الذين بوسعهم 

مساعدتهم على تحقيق أهدافهم. تساعد خدمة ’اسأل خبيًرا‘ على تعريف المسؤولين 
عن وضع السياسات بخبير عالمي من بين ما يزيد عن 50 خبيًرا عالميًّا آخر ممن 

اختيروا ُرّواًدا يُرَجع إليهم في موضوعات الطاقة النظيفة المتخصصة، من حيث وضع 
السياسات ومسائل التمويل.

لالطالع على نجاحات خدمة ’اسأل خبيًرا‘ في مختلف أنحاء العالم، يرجى زيارة 
.cleanenergysolutions.org/expert/impacts :الرابط

خدمة التدريب وتعلم النظراء
يقدم مركز حلول الطاقة النظيفة خدمة تعلم النظراء والتدريب عن طريق الحلقات 
النقاشية اإللكترونية ومقاطع الفيديو، وغيرها من الموارد. ويستعين مركز حلول 

الطاقة النظيفة بعدد من الخبراء والمنظمات في جميع أنحاء العالم لتبادل شتى الرؤى 
واألفكار من خالل الحلقات النقاشية اإللكترونية، التي تشهد تعليقات من الخبراء، 

وجلسات األسئلة واألجوبة. وفيما يخص الحاجة إلى تدريبات أكثر تخصًصا، يقدم 
المركز برامج للتدريب وتعلم النظراء، ذات مواصفات مخصصة تحت الطلب.

الموارد الفنية
يتيح مركز حلول الطاقة النظيفة القدرة على الوصول إلى أحدث التقارير والبيانات 

واألدوات التحليلية، وأوثقها صلة فيما يتعلق بسياسات الطاقة النظيفة؛ حيث يوفر آالف 
الموارد الفنية. إذ يقوم المركز بمسح الموارد، وينشر منها ما يعد موثوقًا وموضوعيًّا 

وذا صلة، للمحللين ومسؤولي وضع السياسات المشغولين. 

كما يوفر المركز ملخصات عن السياسات لموضوعات تتراوح بين السياسات 
المتخصصة في األمور الفنية والقوانين والحوافز المالية.
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مركز حلول تمويل الطاقة النظيفة هو فرع لمركز حلول الطاقة النظيفة، 
ويساعد الحكومات على حشد استثمارات القطاع الخاص في الطاقة 

النظيفة من خالل الدعم الفني لصياغة إستراتيجيات تمويل ُكلِّي، وتوفير 
أدوات تمويل متخصصة تُحدُّ من المخاطر أو تُوفِّر منافذ إيرادات 

إضافية. 

finance. يرجى زيارة مركز حلول تمويل الطاقة النظيفة على موقع
.cleanenergysolutions.org

"إنَّ جودة العمل المقدم حتى تاريخه ال يُعلى عليها، وسوف تُمكِّن دولة 
’بليز‘ من أن تحقق هدفها الرامي إلى الحد من شدة الطاقة المستخدمة 
بها لألجهزة وداخل المباني، وتكون مثااًل يُدرَّس ويحتذى به في بقية 

المنطقة".  

-أمبروس تيليت، مدير الطاقة، وزارة الخدمات العامة بدولة ’بليز‘، 
الطاقة والمرافق العامة

جمعية Antigua Barbuda Association الخاصة بمشروع الطاقة الشمسية الرائد لمجتمع 
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة )صورة شراكة الطاقة والمناخ لألمريكتين(

http://cleanenergysolutions.org/expert/impacts
http://www.cleanenergysolutions.org/
http://finance.cleanenergysolutions.org/
http://finance.cleanenergysolutions.org/


للبدء مع أحد الخبراء أو لمعرفة المزيد، يرجى التواصل مع ’مركز حلول الطاقة النظيفة‘.
cleanenergysolutions.org/expert عبر زيارة الموقع

أو االتصال بهاتف 1-303-275-4370+
expert@cleanenergysolutions.org :أو إرسال بريد إلكتروني

خدمة ’اسأل خبيًرا‘: المساعدة في وضع سياسات الطاقة النظيفة

مساعدة مجانية قيِّمة

يعمل مركز حلول الطاقة النظيفة على مساعدة البلدان النامية في الوصول إلى الخبرات المجانية من شبكة تعاونية بها ما يزيد عن 50 خبيًرا دوليًا في مجال 
الطاقة النظيفة. ويعمل خبراء مركز حلول الطاقة النظيفة عن بُْعد ووجهًا لوجه مع مسؤولي وضع السياسات؛ لتحديد األهداف المحلية والوطنية، وتوفير إجابات 

مخصصة لكل فرد على حدة، في سبيل تقييم العقبات والفرص الخاصة بحلول الطاقة النظيفة. كما تشمل الخدمة عملية مراجعة تضمن جودة االستشارات 
وموضوعيتها ومالءمتها الحتياجات الحكومات وأهدافها.

سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمة
إنَّ الوصول إلى خدمة ’اسأل خبيًرا‘ أمر في غاية السهولة والسرعة: حيث 

يستطيع مسؤولو وضع السياسات طلب المساعدة عبر اإلنترنت على هذا الموقع 
)cleanenergysolutions.org(، أو عن طريق البريد اإللكتروني أو الهاتف، أو 

عن طريق أي من مندوبي مركز حلول الطاقة النظيفة. سيُِجيب الموظفون على طلبكم 
خالل يوَمي عمل، وسيبدؤون في العمل فوًرا لإلحاطة بطلبكم، وتحديد أنسب الخبراء 
لتقديم المساعدة. كما يوفر المركز استشارات قبل تقديم الطلب؛ لتحديد الجوانب التي 

يمكن لمساعدة الخبراء أن تضيف قيمة لها.

موضوعات متنوعة في وضع السياسات والتمويل
يركز الخبراء في المساعدات التي يقدمونها على احتياجات سياسات وبرامج الطاقة 

النظيفة، بما فيها وضع اإلستراتيجيات، واللوائح والمعايير، وآليات التمويل، وبرامج 
التطبيق. ويشمل نطاق العمل تصميم تعريفة التغذية وبرامج تمويل الطاقة النظيفة، 

ووضع اللوائح والمعايير وبرامج الحوافز.

األهلية
ُصمِّمت خدمة ’اسأل خبيًرا‘ لمساعدة مسؤولي وضع السياسات في البلدان النامية 

واالقتصادات الناشئة على تحديد حلول التمويل والسياسات الخاصة بالطاقة النظيفة، 
وتطبيقها. ويدعو المركز الموظفين والمسؤولين في جميع المستويات الحكومية –وطنية 
كانت أم إقليمية أم محلية– للتواصل معنا من أجل الحصول على المساعدة. إضافة إلى 

ذلك، يمكن للمنظمات اإلقليمية والفنية التي تعمل نيابة عن البلدان النامية أن تحصل على 
المساعدة. كما يشجع المركز على تقديم طلبات المتابعة.

تعزيز الموارد
أُنِشئ مركز حلول الطاقة النظيفة في األساس برعاية الواليات المتحدة األمريكية 
وأستراليا والسويد. وهو يعمل على تعزيز الخبرات الموجودة لدى بلدان وشركاء 

المنتدى الوزاري العالمي للطاقة النظيفة، بالتواصل مع ما يزيد عن 40 منظمة دولية. 
.)CTCN( كما يوفر المركز الدعم بالتنسيق مع مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ

 .cleanenergysolutions.org/partner لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع

cleanenergysolutions.org

أمثلة على موضوعات يمكنك الحصول على مساعدة الخبراء بشأنها.

لقد استخدمت العديد من البلدان والحكومات من جميع مناطق العالم خدمة ’اسأل خبيًرا‘.
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طُبِعت على ورق به محتويات معاد تدويرها.
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