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 .01 
لمحة عامة حول المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات 

الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية                     
في المنطقة العربية

تعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
على المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة 

صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية 
)REGEND( التي تمّولها وكالة التنمية الدولية السويدية 

)سيدا(. ومن خالل التصدي لفقر الطاقة وندرة المياه 
ر المناخ، فضاًل عن التحديات األخرى المتعلقة  والتعرض لتغيُّ

بالموارد الطبيعية، تهدف مبادرة REGEND إلى تحسين 
ُسُبل العيش والمنافع االقتصادية واإلدماج االجتماعي 

والمساواة بين الجنسين، وال سيما بالنسبة للفئات المهمشة 
في المجتمعات الريفية في ثالثة بلدان؛ وهي األردن ولبنان 

وتونس.

وفي إطار مبادرة REGEND، ُنفذت مشاريع ميدانية للطاقة 
الشمسية وبرامج لبناء القدرات. وباإلضافة إلى ذلك، تم 

شراء معدات إنتاجية وتوفيرها للمستفيدين لتسهيل أنشطة 
اإلنتاج، و/أو تقليل وقت اإلنتاج، و/أو تطوير خطوط إنتاج 
جديدة. أما المجتمعات المستفيدة المختارة فهي األشعري 

في محافظة معان وبتير في محافظة الكرك في األردن؛ عكار 
العتيقة والشقدوف في محافظة عكار في لبنان؛ وشربان في 

والية المهدية في تونس.

واستند اختيار المجتمعات المحلية والمستفيدين إلى معايير 
محددة بوضوح وجرى بالتنسيق والتشاور الوثيقين مع 

الشريك الوطني المعني في كل بلد، وكذلك مع فريق التيسير 
.REGEND ل ألغراض مبادرة المحلي المعني الذي تشكَّ

ويضم الشركاء الوطنيون في األردن كل من وزارة الطاقة 
والثروة المعدنية ووزارة الزراعة، في حين يضم فريق 

التيسير المحلي، باإلضافة إلى ذلك، بلديتي األشعري والكرك 
والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وجمعية الجوهرة الخيرية 

وجمعية شابات بتير الخيرية.

ويضم الشركاء الوطنيون في لبنان كل من بلدية عكار 
العتيقة وبلدية الشقدوف والمعهد اللبناني للبحوث الزراعية، 

في حين يضم فريق التيسير المحلي باإلضافة إلى ذلك 
التعاونية النسائية لتصنيع المنتجات الزراعية، وتعاونية مرّبي 

النحل، والتعاونية الزراعية، وكلها في عكار العتيقة، وجمعية 
عيش عكار غير الحكومية في الشقدوف1.

أما في تونس، فيضم الشركاء الوطنيون كل من الوكالة 
الوطنية للتحكم في الطاقة، والمندوبية العامة للتنمية 

الجهوية، ووكالة النهوض باالستثمارات الفالحية، في حين 
يضم فريق التيسير المحلي باإلضافة إلى ذلك، بلدية شربان، 

والمندوبية الجهوية للتنمية الزراعية، والخاليا الترابية 
لإلرشاد الفالحي، والشركة التعاونية األساسية للخدمات 
الفالحية )الفوز(، ومجموعة التنمية الزراعية في مجال 

اإلمداد بمياه الشرب )اإلنطالقة(.
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.02 
المستفيدون من المشاريع

تم إعداد دراسة أساسية تتضمن تقريرًا تقييميًا عن األوضاع السائدة في المناطق الريفية في كل من البلدان الثالثة )األردن 
لة في الدراسة. وفي ما يلي المستفيدون المختارون: ولبنان وتونس( الختيار المستفيدين وفقًا لمجموعة من المعايير المفصَّ

األردن
منطقة األشعري:

جمعية الجوهرة الخيرية.. 1
مزرعة السيد صالح عفاش.. 2
أسرة السيد شايش صالح عفاش الجازي.. 	
أسرة السيد عبد العزيز فايد خلف الجازي.. 	
أسرة السيد فالح كاسي سليمان الجازي.. 5
أسرة السيد عودة عناد الجازي.. 	
أسرة السيد علي مليح صفوق الجازي.. 7

منطقة بتير:
جمعية شابات بتير الخيرية.. 1
مزرعة السيد رضا صالح.. 2
أسرة السيد سالم عبد الرحيم الشرفاء.. 	
أسرة السيد محمد عبد الكريم الهنداوي.. 	

لبنان
منطقة عكار العتيقة:

التعاونية النسائية لتصنيع المنتجات الزراعية.. 1
الجمعية التعاونية المتحدة لتعاونيات مرّبي النحل في عكار.. 2
التعاونية الزراعية.. 	
البلدية.. 	
العيادة الصحية المحلية.. 5

منطقة الشقدوف:
جمعية عيش عكار غير الحكومية ومشغل الخياطة والتطريز التابع لها.. 1
البلدية.. 2

تونس
الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية )الفوز(.. 1
مجموعة التنمية الزراعية في مجال اإلمداد بمياه الشرب )اإلنطالقة(.. 2
مزرعة السيدة فتحية بو قطيف.. 	
مزرعة السيد عبد هلل منصور.. 	
مزرعة السيد علي باكوش.. 5
مزرعة السيد حسين لطيف.. 	
مزرعة السيد صالح بلمبروك عمر.. 7

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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.03 
المشاريع واألنشطة المنفذة

ترد في ما يلي قائمة بالمشاريع الميدانية التي نفذتها مبادرة )REGEND(، فضاًل عن أشكال أخرى من المساعدة والدعم، في كل بلد 
من البلدان الثالثة. 

األردن
المشروع رقم 1: نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية 	 

مّتصل بالشبكة ومثّبت على األرض بقدرة 22 
كيلوواط أقصى لمزرعة السيد صالح عفاش في 

األشعري )الشكل 1(.
المشروع رقم 2: نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية 	 

مّتصل بالشبكة ومثّبت على السطح بقدرة 12 كيلوواط 
أقصى لجمعية الجوهرة الخيرية في األشعري.

المشروع رقم 3: نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية 	 
مّتصل بالشبكة ومثّبت على السطح بقدرة 10 

كيلوواط أقصى لمزرعة السيد رضا صالح في بتير.
المشروع رقم 4: نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية 	 

مّتصل بالشبكة ومثّبت على هيكل مرتفع بقدرة 	 
كيلوواط أقصى لجمعية شابات بتير الخيرية في بتير.

المشروع رقم 5: ثالثة أنظمة للطاقة الشمسية 	 
الكهروضوئية مّتصلة بالشبكة ومثّبتة على السطح 

بقدرة 	 كيلوواط أقصى؛ أول نظامين في بتير، في 
محافظة الكرك، والنظام الثالث في األشعري، في 

محافظة معان، في منازل:
السيد سالم عبد الرحيم الشرفاء.	 
السيد محمد عبد الكريم الهنداوي.	 
السيد شايش صالح عفاش الجازي.	 

المشروع رقم 6: أربعة أنظمة للطاقة الشمسية 	 
الكهروضوئية مّتصلة بالشبكة ومثّبتة على السطح 

بقدرة 	 كيلوواط أقصى في األشعري، في محافظة 
معان، في منازل:

السيد عبد العزيز فايد خلف الجازي.	 
السيد فالح كاسي سليمان الجازي.	 
السيد عودة عناد الجازي.	 
السيد علي مليح صفوق الجازي.	 

المشروع رقم 7: نظام تسخين المياه بالطاقة 	 
الشمسية سعة 500 لتر لجمعية الجوهرة الخيرية.

المشروع رقم 8: نظام تسخين المياه بالطاقة 	 
الشمسية سعة 200 لتر لجمعية شابات بتير الخيرية.

المشروع رقم 9: نظام ري بالتنقيط مّتصل بنظام 	 
المشروع رقم 1 بقدرة 22 كيلوواط أقصى.

المشروع رقم 10: نظام ري بالتنقيط مّتصل بنظام 	 
المشروع رقم 	 بقدرة 10 كيلوواط أقصى. 

المشروع رقم 11: تجديد التوصيالت الكهربائية 	 
)األسالك واأللواح(، واستبدال وحدات اإلضاءة 

بوحدات الصمام الثنائي الباعث للضوء )LED(، وإعادة 
تأهيل الغالف العازل لمبنى جمعية الجوهرة الخيرية.

المشروع رقم 12: تجديد التوصيالت الكهربائية 	 
)األسالك واأللواح(، واستبدال وحدات اإلضاءة 
 ،)LED( بوحدات الصمام الثنائي الباعث للضوء

وإضافة/إصالح الغالف العازل لمبنى جمعية شابات 
بتير الخيرية.

الشكل 1. نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية مّتصل بالشبكة ومثّبت على األرض بقدرة 22 كيلوواط أقصى لمزرعة السيد صالح 
عفاش في األشعري
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مت مبادرة  باإلضافة إلى ذلك، وتماشيًا مع نهجها المتكامل، قدَّ
REGEND مجموعة متنوعة من معدات وأدوات اإلنتاج، على 

النحو المبين في الجدول 1.

ذت مبادرة REGEND للمستفيدين، في  وعالوة على ذلك، نفَّ
كل من األشعري وبتير، برنامجًا مشتركًا لبناء القدرات يتألف 

من 	 ورش عمل تغطي المواضيع التالية:

الممارسات الزراعية الجيدة لتعزيز استدامة الطاقة.	 

ممارسات تصنيع الغذاء والممارسات 	 
الصحية الجيدة واالشتراطات الصحية لخزن                

المواد الغذائية.

ممارسات التعبئة والتغليف والتسويق الجيدة 	 
للصناعات الغذائية.

لبنان
المشروع رقم 1: نظام هجين للطاقة الشمسية 	 

الكهروضوئية مّتصل بالشبكة ومثّبت على 
السطح بقدرة 25 كيلوواط أقصى، بسعة بطارية 

تبلغ 90 كيلوواط ساعة في عكار العتيقة،                        
يخدم مبنى التعاونيات، ومبنى البلدية، والعيادة 

)الشكل 2(.
المشروع رقم 2: نظام هجين للطاقة الشمسية 	 

الكهروضوئية مّتصل بالشبكة ومثّبت على السطح 
بقدرة 10 كيلوواط أقصى، بسعة بطارية 17.7 

كيلوواط ساعة، لمشغل الخياطة والتطريز في جمعية 
عيش عكار في الشقدوف.

المشروع رقم 3: نظام تسخين المياه بالطاقة 	 
الشمسية سعة 200 لتر لمبنى التعاونيات في عكار.

المشروع رقم 4: نظام تسخين المياه بالطاقة 
الشمسية سعة 200 لتر لجمعية عيش عكار               

في الشقدوف.

المشروع رقم 5: تقديم وتركيب مصابيح الصمام 	 
الثنائي الباعث للضوء )LED( في مبنى التعاونيات 

والعيادة في عكار العتيقة.

المشروع رقم 6: تقديم وتركيب مصابيح الصمام 	 
الثنائي الباعث للضوء )LED( في جمعية عيش عكار 

في الشقدوف.

المشروع رقم 7: تقديم وتركيب 00	 مجموعة إضاءة 	 
شمسية كهروضوئية مع بطاريات وتركيبها لدى األسر 

التي تعاني من نقص الطاقة في عكار العتيقة.

مة في األردن الجدول 1. معدات اإلنتاج المقدَّ

المعداتالمستفيد

جمعية الجوهرة الخيرية

ثالجة

ماكينتان للعجن

ماكينتان لرّج الحليب

آلة تعبئة وتغليف ولوازمها

معدات تكنولوجيا المعلومات

أربع وحدات تكييف

جمعية شابات بتير الخيرية

ثالجة

ماكينتان للعجن

ماكينتان لرّج الحليب

آلة تعبئة وتغليف ولوازمها

موقد طهي صناعي

غسالة

معدات تكنولوجيا المعلومات

عربتان )كرفان(، 	.	 × 	 م الواحدة

وحدتا تكييف
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مة في لبنان الجدول 2. معدات اإلنتاج المقدَّ

المعداتالمستفيد

بلديتا الشقدوف وعكار العتيقة

مطحنتا كشك
عصارة رمان

أجهزة كمبيوتر مكتبية
كراسي المكتب والطاوالت

شاشة وأداة لتسليط الصورة على الشاشة
خالط طعام

قشارة رمانبلدية عكار العتيقة

بلدية الشقدوف

مجفف كشك
ثالجة وبراد
موقد طهي

مروحة

الجمعية التعاونية النسائية لتصنيع المنتجات الزراعية في 
عكار العتيقة

موقد طهي تجاري
موقدا طهي تجاريان محموالن/مثبتان على األرض

ثالجة تجارية
مروحتان

مدفئة ذات نمط مزدوج

الجمعية التعاونية المتحدة لتعاونيات مرّبي النحل في عكار
مطحنة السكر
معجنة السكر

ثالثة براميل شراب

مشغل الخياطة والتطريز في جمعية عيش عكار في 
الشقدوف

آلة خياطة )تطريز إلكتروني(
آلة خياطة )آلة ثقب أزرار أوتوماتيكية(

الشكل 2. نظام هجين للطاقة الشمسية الكهروضوئية مّتصل بالشبكة ومثّبت على السطح بقدرة 25 كيلوواط أقصى، بسعة 
بطارية تبلغ 90 كيلوواط ساعة في عكار العتيقة، يخدم مبنى التعاونيات، ومبنى البلدية، والعيادة
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مــت مبادرة REGEND مجموعة  باإلضافــة إلــى ذلك، قدَّ
متنوعــة مــن معــدات وأدوات اإلنتــاج، علــى النحو المبين في 

الجدول 2.

ذت مبادرة REGEND للمستفيدين، في  عالوة على ذلك، نفَّ
كل من عكار العتيقة والشقدوف، برنامجًا مشتركًا لبناء 

القدرات يتألف من 12 ورشة عمل تغطي المواضيع التالية:
تكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام 	 

الطاقة وتطبيقاتها من أجل التنمية الريفية في لبنان.
تصنيع األغذية وسالمتها وأفضل طرق تغليف 	 

األغذية وحفظها.

اإلدارة المالية والمحاسبة والمنافع االقتصادية 	 
للحصول على الطاقة المستدامة واآلمنة.

تصميم المشاريع، وصياغة المقترحات، ودراسات 	 
الجدوى، وإدارة مشاريع الترابط بين المياه           

والطاقة والغذاء.

التسويق من خالل وسائل التواصل االجتماعي، 	 
والترويج لألنشطة اإلنتاجية باستخدام                  

الطاقة المتجددة.

األساليب المستدامة والفعالة في الخياطة والتطريز.	 

التدريب على تشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية.	 

تونس
المشروع رقم 1: نظام طاقة شمسية كهروضوئية ذو 	 

توتر متوسط مّتصل بالشبكة بقدرة 5.5	 كيلوواط 
أقصى للشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية 

)الفوز( في المهدية.

المشروع رقم 2: نظام طاقة شمسية 	 
كهروضوئية ذو توتر متوسط مّتصل بالشبكة 

بقدرة 	.	1 كيلوواط أقصى لمجموعة التنمية 
الزراعية في مجال اإلمداد بمياه الشرب                                                              

)اإلنطالقة( في شربان.

المشروع رقم 3: نظام ضخ المياه بالطاقة الشمسية 	 
الكهروضوئية بقدرة 8.	 كيلوواط أقصى لمزرعة 

السيدة بو قطيف في شربان.

المشروع رقم 4: نظام ضخ المياه بالطاقة الشمسية 	 
الكهروضوئية بقدرة 	.10 كيلوواط أقصى لمزرعة  

السيد بن منصور في شربان )الشكل 	(.
المشروع رقم 5: نظام ضخ المياه بالطاقة الشمسية 	 

الكهروضوئية بقدرة 	7.0 كيلوواط أقصى لمزرعة 
السيد باكوش في شربان.

المشروع رقم 6: نظام ضخ المياه بالطاقة الشمسية 	 
الكهروضوئية بقدرة 	7.0 كيلوواط أقصى لمزرعة 

السيد لطيف في شربان.
المشروع رقم 7: نظام ضخ المياه بالطاقة الشمسية 	 

الكهروضوئية بقدرة 	7.0 كيلوواط أقصى لمزرعة 
السيد أمور في شربان.

الشكل 3. نظام ضخ المياه بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 10.4 كيلوواط أقصى لمزرعة السيد عبد اهلل بن منصور في شربان
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مت مبادرة REGEND مجموعة متنوعة  باإلضافة إلى ذلك، قدَّ
من أدوات ومعدات اإلنتاج، على النحو المبين في الجدول 	.

ذت مبادرة REGEND للمستفيدين في  عالوة على ذلك، نفَّ
شربان برنامجًا مشتركًا لبناء القدرات يتألف من 9 ورش عمل 

تغطي المواضيع التالية:
استخدام الطاقة المتجددة الصغيرة السعة وكفاءة 	 

استخدام الطاقة من أجل التنمية الريفية.

الممارسات الزراعية الجيدة.	 
تقطير النباتات الطبّية والعطرّية.	 
ممارسات التعبئة والتغليف والتسويق الجيدة.	 
التخطيط واإلدارة والتمويل البلدي.	 
ريادة األعمال النسائية في القطاع الزراعي.	 
تربية الماشية.	 

مة في تونس الجدول 3. معدات اإلنتاج المقدَّ

المعداتالمستفيد

معدات تكنولوجيا المعلوماتبلدية شربان

معدات تكنولوجيا المعلوماتالخلية الترابية لإلرشاد الفالحي

مجمع التنمية الفالحية للمرأة الريفية
ست حاضنات بيض

جهازان لتقطير النباتات العطرية

ستة خزانات لتبريد الحليبالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية )الفوز(



م�اقبة النظام

.04
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.04 
مراقبة النظام

 REGEND لضمان األداء األمثل للنظام، شملت مبادرة
المراقبة عن بعد كجزء من أنظمة الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية، إلى جانب توفير لإلنترنت مدة سنتين من قبل 
ل  ل المسجِّ ع. ويسجِّ المتعهد، وفقًا لنطاق العمل والعقد الموقَّ

البيانات ويراقبها عن بعد باستخدام اإلنترنت من خالل بوابة 
مدير البيانات لكل نظام. وبالتالي، يمكن الدخول إلى النظام 
عن بعد باستخدام جهاز كمبيوتر متصل باإلنترنت أو هاتف 
م نظام  ذكي من أي مكان حول العالم. عالوة على ذلك، ُصمِّ

الرصد إلصدار إنذار عند حدوث خطأ في النظام بما يسمح 
بتشخيص الخطأ وتسويته بسرعة.

وقد ُأنِجَزت األنظمة مؤخرًا، بعد أن خضعت برمجياتها 
لت إعداداتها، وتم ضبطها بدقة.           للتحديث، وُعدِّ

وبالتالي، فإن البيانات متاحة حاليًا لفترة محدودة فقط.

ر الرسوم البيانية التالية البيانات التي تم جمعها حول  ُتصوِّ
توليد الكهرباء وتخزينها ونقلها بواسطة أنظمة الرصد، مما 

يدل على فعاليتها.

األردن
تعرض األشكال 	 و5 و	 و7 البيانات التي تم جمعها لألنظمة األربعة التي تم تزويدها بقدرات مراقبة البيانات عن بعد.

الشكل 4. الطاقة الكهربائية )كيلوواط ساعة( التي يوّلدها يوميًا نظام جمعية شابات بتير الخيرية - كانون الثاني/يناير 2022؛ 
المجموع الشهري = 405 كيلوواط ساعة

الشكل 5. الطاقة الكهربائية )كيلوواط ساعة( التي يوّلدها يوميًا نظام مزرعة السيد رضا صالح )بتير( - كانون الثاني/يناير 2022؛ 
المجموع الشهري = 1,153 كيلوواط ساعة
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وتعزى الفجوات في البيانات في الشكل األخير إلى مشاكل في االتصال )بطاقة SIM(؛ كان النظام يولد الكهرباء من دون مشاكل 
طوال الوقت، ولكن لم يتم التقاط البيانات في األيام المعنية.

لبنان
يعرض الشكالن 8 و9 البيانات التي تم جمعها للنظامين المزودين بقدرات رصد البيانات عن بعد.

الشكل 6. الطاقة الكهربائية )كيلوواط ساعة( التي يوّلدها يوميًا نظام الجوهرة )األشعري( - كانون الثاني/يناير 2022؛ 
المجموع الشهري = 1,823 كيلوواط ساعة 
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الشكل 7. الطاقة الكهربائية )كيلوواط ساعة( التي يوّلدها يوميًا نظام مزرعة السيد نظام صالح عفاش )األشعري( - تشرين 
الثاني/نوفمبر 2021؛ المجموع الشهري = 1,766 كيلوواط ساعة 
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بحلول وقت كتابة هذا التقرير، وبسبب التأخير الناجم عن 
أزمة سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم، لم تكن مجموعات 

اإلضاءة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية قد تم تركيبها بعد. 

وحسب تصميمها، وبسبب الغرض األساسي منها أال وهو 
اإلضاءة، ليست مجهزة بقدرة على الرصد عن بعد؛ وبداًل من 

ذلك، سيجري الرصد عن طريق زيارات منتظمة للموقع.

تونس
تم تجهيز أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية الكهروضوئية 

الخمسة بقدرات رصد البيانات عن بعد. وبما أن هذه 
الُنُظم ال تعمل إال عند الطلب، فإن قدراتها على الرصد 

محدودة، ونطاقات البيانات المعروضة في األشكال 
أدناه أقصر. ومع ذلك، فإن الرسوم البيانية تشهد على                                                     

فعالية األنظمة.

الشكل 9. الطاقة الكهربائية )كيلوواط ساعة( التي يوّلدها يوميًا نظام الشقدوف - كانون الثاني/يناير 2022؛ المجموع 
الشهري = 414 كيلوواط ساعة 
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الشكل 10. الطاقة الكهربائية )كيلوواط ساعة( التي يتم توليدها لضخ المياه في مزرعة السيدة بوجتيف خالل الفترة من 13 
إلى 14 شباط/فبراير 2022؛ المجموع = 1,490-1,494 = 4 كيلوواط ساعة 
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الشكل 11. الطاقة الكهربائية )كيلوواط ساعة( التي يتم توليدها لضخ المياه في مزرعة السيد عبداهلل منصور خالل الفترة من 28 
إلى 29 كانون الثاني/يناير 2022؛ المجموع = 1,958-2,031 = 73 كيلوواط ساعة
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الشكل 12. الطاقة الكهربائية )كيلوواط ساعة( التي يتم توليدها لضخ المياه في مزرعة السيد صالح بلمبروك خالل الفترة من 14 
إلى 15 شباط/فبراير 2022؛ المجموع = 1,510-1,526 = 16 كيلوواط ساعة 
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وال يزال المشروعان في الشركة التعاونية األساسية 
للخدمات الفالحية )الفوز( ومجموعة التنمية الزراعية 
في مجال اإلمداد بمياه الشرب )اإلنطالقة( بانتظار أن 

تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتكليف العمل بهما 

والذي تأخر بسبب عبء العمل الكبير في الشركة. وبمجرد 
تنفيذ التكليف وتشغيل المشروعين، سيتم تشغيل أنظمة 

المراقبة الخاصة بهما بشكل مباشر وسيصبح الوصول                                                   
إليهما متاحًا.

الشكل 13. الطاقة الكهربائية )كيلوواط ساعة( التي يتم توليدها لضخ المياه في مزرعة السيد علي باكوش خالل الفترة من 19 
إلى 20 شباط/فبراير 2022؛ المجموع = 260-265 = 5 كيلوواط ساعة 
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الشكل 14. الطاقة الكهربائية )كيلوواط ساعة( التي يتم توليدها لضخ المياه في مزرعة السيد حسين لطيف خالل الفترة من 18 
إلى 19 شباط/فبراير 2022؛ المجموع = 56-59 = 3 كيلوواط ساعة
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.05 
التصدي للتحديات في المناطق الريفية

األردن
ارتفاع فواتير الكهرباء وندرة المياه والفقر هي التحديات 

الرئيسية التي تواجه المجتمعات الريفية. وينبغي أن تساعد 
أنظمة الطاقة المتجددة الصغيرة السعة المستفيدين على 

مواجهة هذه التحديات من خالل تلبية احتياجاتهم السنوية 
من الكهرباء والمياه الساخنة. 

ويشكل توافر المياه وتكلفتها تحديًا هامًا آخر. وينبغي أن 
تقلل ُنُظم الري من االحتياجات من مياه الري بنسبة 0	 في 

المائة تقريبًا، مما يقلل أيضًا من تكلفة الكهرباء ألغراض الري. 
وعلى نفس القدر من األهمية، يشكل االفتقار إلى الطاقة 

مشكلة واسعة االنتشار. 

وتم التعامل مع الراحة الحرارية في الجمعيتين، في األشعري 
وبتير، من خالل تزويد غالف المبنى الخاص بكل منهما 

بالعزل الحراري المطلوب، وكذلك باستخدام مكيفات الهواء 
التي تتسم بكفاءة استهالك الطاقة.

لبنان
تفاقمت التحديات في لبنان منذ عام 2019 بسبب األزمات 

المالية واالقتصادية والتضخم المفرط. وتشكل إمدادات 
الكهرباء غير الموثوقة عائقًا رئيسيًا أمام نمو أنشطة اإلنتاج، 
وال سيما في المناطق الريفية. وعلى الرغم من وجود شبكة 

إمداد بالكهرباء كاملة في عكار العتيقة والشقدوف، إال 
أن القريتين عانتا بشكل مزمن من نقص حاد في اإلمداد 

بالكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان، وقد تفاقم الوضع بشكل 
كبير في األشهر األخيرة. ونتيجة لذلك، اضطر المستهلكون 
إلى االعتماد على مولدات الديزل في األحياء الخاصة، إن 

ل كلفتها. ومع ذلك، فإن  وجدت، والتي لم يعد من الممكن تحمُّ
هذه المولدات، المصممة لإلمداد االحتياطي بالكهرباء فقط، 

غير قادرة على العمل على مدار الساعة، مما دفع مشغليها في 
جميع أنحاء البالد إلى اللجوء إلى التقنين. وتوفر المولدات 

حاليًا بين 9 و12 ساعة يوميًا من الكهرباء في المدن الكبرى، 
و	 ساعات في معظم المناطق الريفية، بما في ذلك عكار 

العتيقة والشقدوف.

وقد ضمنت مبادرة REGEND، إلى حد كبير، استمرارية 
عمليات األنشطة اإلنتاجية للمستفيدين، الذين يعترفون 

بأنهم كانوا سيتوقفون عن العمل لوال هذه المبادرة، 
ر ساعتين من  ألن مؤسسة كهرباء لبنان تكاد توفِّ

الكهرباء يوميًا. وبالمثل، بالنسبة للعديد من األسر التي 
ل كلفة االشتراك في  تفتقر للطاقة وال تستطيع تحمُّ

موّلد خاص للحي، تضمن مجموعات اإلضاءة بالطاقة 
الشمسية الكهروضوئية تلبية احتياجات األسرة إلى                                                                   

اإلضاءة األساسية.

تونس
في المناطق الريفية في شربان، على الرغم من ارتفاع 
معدل االتصال بالشبكة الوطنية للكهرباء، تشكل كلفة 

االتصال بالشبكة عبئًا ماليًا ثقياًل على المؤسسات 
والمنظمات والمزارعين. وبوجه عام، تؤدي التعريفات 
المرتفعة إلى تفاقم الفقر السائد بين سكان الريف. من 

خالل تلبية الطلب السنوي على الكهرباء بكليته أو بجزء 
كبير منه للشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية 

ولمجموعة التنمية الزراعية في مجال اإلمداد بمياه الشرب 
  REGEND وللمزارعين المستفيدين، ستزيل مشاريع
تكلفة عبء الكهرباء أو تحد منها، وبالتالي تحد من 
الفقر عن طريق تحسين األداء المالي للمستفيدين؛ 

ف من زيادة التكاليف على عمالئها، ومعظمهم  وتخفِّ
من المزارعين؛ وتستحدث فرص عمل في القطاعات                                                                              

اإلنتاجية الريفية. 
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.06 
التصدي للتحديات التي تطال النساء الريفيات

األردن
ال تــزال البطالــة فــي صفــوف النســاء الريفيات، التي بلغت 
	2 فــي المائــة فــي عــام 	2201، مرتفعــة. عالوة على ذلك، 

ُتحــرم المــرأة الريفيــة إلــى حد كبير مــن حقوقها في الميراث 
وحيــازة الممتلــكات، ممــا يحد من فــرص حصولها على 

التمويــل ويــؤدي إلــى تهميشــها. وبحلــول عام 2015، لم تكن 
تملــك ســوى 	 فــي المائــة مــن األراضي الزراعية، و12 في 

المائــة مــن الماشــية، و8 فــي المائــة من الدواجن، و5 في 
المائــة مــن اآلالت الزراعيــة3. وعلــى نفــس القدر من األهمية، 

يشــكل ارتفاع تكلفة الكهرباء عائقًا رئيســيًا أمام المرأة 
الريفية التي تســعى إلى مباشــرة أنشــطة اإلنتاج المدرة                                                         

للدخــل أو تنميتها.

ووضعــت مبــادرة REGEND حلــواًل للعديــد مــن التحديات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والماليــة والتقنيــة التــي تواجه 

المــرأة الريفيــة. وأدت أنشــطتها إلــى ســد الفجــوة في 
الوصــول إلــى التكنولوجيــا التــي أعاقــت قدرتها على 

االســتفادة مــن مصــادر الطاقــة النظيفة لزيــادة دخلها، 
األمــر الــذي ســيؤدي بــدوره إلى توفير مــوارد مالية 
واجتماعيــة لمواجهــة التحديــات مثــل نقــص فرص 

العمــل، ومحدوديــة خيارات األنشــطة، وعــدم الحصول 
علــى التمويــل، واالفتقــار إلــى المعرفــة والمهارات حول 

كيفيــة اســتخدام تكنولوجيــات وتطبيقــات الطاقــة                                                                    
المتجــددة لزيــادة الكفــاءة واإلنتاجية.

لبنان
كان أثر مبادرة REGEND متعدد األوجه. من الناحية 

االجتماعية، تصدت لندرة فرص العمل المتاحة للمرأة في 
مجتمع ذكوري من خالل خلق عمل مربح في قطاع األغذية 

الزراعية والخياطة والتطريز. ومن الناحية االقتصادية، 

شملت التحديات االفتقار إلى إمكانية الحصول على الكهرباء 
الموثوقة، واالفتقار إلى األنشطة المدرة للدخل، واالرتفاع 

الهائل لتكاليف المنتجات والخدمات الغذائية الزراعية. 
وقد تم التعامل مع هذه التحديات من خالل أنظمة الطاقة 
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الشمسية الكهروضوئية وبطارياتها، التي وفرت كهرباء 
مستمرة وموثوقة، وساهمت، إلى جانب بناء القدرات 

ومعدات اإلنتاج، في نمو إيرادات المستفيدين بنسبة تتراوح 
بين 20 و8	 في المائة. ونتيجة لذلك، تمكن المستفيدون 

أيضًا من توفير المنتجات والخدمات بأسعار أقل من أسعار 
السوق بنسبة تتراوح بين 8	 و85 في المائة. ومن الناحية 
المالية، تمت تلبية النقص في القدرة التمويلية والحصول 

على التمويل الالزم لالستثمار في تكنولوجيات الطاقة 
المتجددة الصغيرة السعة ومعدات اإلنتاج من خالل تغطية 
كامل تكاليف ُنُظم الطاقة المتجددة ومعدات اإلنتاج. ومن 

الناحية التقنية، تم تدارك النقص في المهارات والدراية 
الفنية الالزمة لتحسين وتنمية األنشطة الحالية والجديدة 

المدرة للدخل بالكامل من خالل 12 ورشة عمل لبناء القدرات 
حضرها 252 مشاركًا، معظمهم من اإلناث.

تونس
تشكل النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية 5	 في 

المائة من مجموع السكان اإلناث. باإلضافة إلى غياب تغطية 
الضمان االجتماعي، تعاني المرأة أيضًا من فجوة في األجور 

بين الجنسين، وساعات عمل طويلة في الزراعة )حوالي 
تسع ساعات يوميًا(، وقيود اجتماعية وثقافية رئيسية. وال 
تملك سوى 	 في المائة من النساء أراض، وال تملك سوى 	 
في المائة منهن ماشية. وتخضع مشاركة المرأة الريفية في 

أنشطة اإلنتاج أيضًا لقيود شديدة، بما في ذلك محدودية 
فرص حيازة األراضي، على الرغم من وجود قانون ينص على 

أنه ينبغي أن تتاح لكال الجنسين فرص متساوية في حيازة 
األراضي. كما أن الحصول على التمويل المصرفي محدود، 

وهو أمر أضحى ضروريًا للزراعة الحديثة. وُتضاف إلى ذلك 
محدودية فرص الحصول على وسائل اإلنتاج، وخدمات 
المساعدة والدعم، والمعدات الزراعية، والموارد المائية، 

واألسمدة، والتكنولوجيات الجديدة. وعالوة على ذلك، فإن 
المشاركة في تجهيز األغذية الزراعية منخفضة، حيث يقتصر 

دور المرأة على مجرد موظفة بأجور متدنية. وأشار مسح 
أجراه المعهد الوطني لإلحصاء في عام 2012 عن المشاريع 
المتناهية الصغر إلى أن النساء العامالت لحسابهن الخاص 

يمثلن 22 في المائة من 	28,			 شركة مسجلة، وأن متوسط 
دخل المرأة في قطاع األغذية الزراعية يبلغ 70 في المائة 

دخل الرجل4.
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من خالل توفير أنظمة الطاقة المتجددة ومعدات اإلنتاج 
وكذلك تقديم 9 ورش عمل لبناء القدرات، تمكنت مبادرة 

REGEND من إيجاد حلول للتحديات االجتماعية 

ن المرأة الريفية من  واالقتصادية والمالية والتقنية، مما مكَّ
زيادة إنتاجها، وخفض تكاليفها، وتوسيع أنشطتها، وبناء 

مهاراتها ومعارفها، مما مهد الطريق أمامها لمزيد من النمو.



تمو�ل المشا��ع الميدانية

.07
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.07 
تمويل المشاريع الميدانية

األردن
بدون مبادرة REGEND، ما كان أي من المستفيدين ليقدر 

على االستثمار في أنظمة الطاقة الشمسية أو كفاءة استخدام 
الطاقة أو معدات اإلنتاج. وكان لدى معظمهم فواتير كهرباء 
غير مسددة تعود إلى 12 شهرًا، مما يظهر أن انتشار االفتقار 

إلى الطاقة في المناطق الريفية يشكل عائقًا كبيرًا أمام توليد 
الدخل ونشاط ريادة األعمال في األرياف، ويشير إلى أن 

حاالت التخلف عن السداد تشكل عبئًا على المالية الحكومية.

وقــد حفــزت المشــاريع الميدانيــة في إطار مبادرة 
ــًا جديــدًا للتمويل المشــترك  REGEND ترتيب

مــع برنامــج كهربــة الريــف التابع لوزارة الطاقة 
والثــروة المعدنيــة، والذي غطــى تكلفة البنية 

األساســية لتوزيــع الكهربــاء )المحوالت واألعمدة 
والكابــالت( لربــط مزرعــة الســيد رضا صالح في بتير                                                                           

بالشــبكة الوطنية.

لبنان
على الرغم من إدراك المستفيدين للحاجة إلى أنظمة الطاقة، 

واإلضاءة الكفوءة، ومعدات اإلنتاج الجديدة لنمو األعمال 
التجارية، فإنهم يفتقرون إلى القدرة المالية لالستثمار فيها، 

كما أنهم ليسوا على دراية بآليات التمويل الممكنة. وقد 
فت تدخالت مبادرة REGEND من هذه القيود، مما ضمن  خفَّ

استمرارية أنشطتها اإلنتاجية وسمح بتحسينها. وكانت هذه 
التدخالت ضرورية، ألن أنظمة الطاقة الشمسية قائمة على 

كثافة رأس المال وفرص التمويل آخذة في التضاؤل. والواقع 
أنه حتى عندما تتاح هذه الفرص، ال إدراك لوجودها ولعمليات 

التطبيق المرتبطة بها. 

تونس
قبل مبادرة REGEND، لم يتمكن المستفيدون من االستثمار 
في الطاقة المتجددة بسبب نقص التمويل والتوعية. وعلى 

الرغم من أن اإلعانات التي تقدمها آلية التمويل الوطنية 
تتراوح بين 0	 و50 في المائة، فإن االستثمار المتبقي ال يزال 

مرتفعًا جدًا بالنسبة للمزارعين واإلجراءات اإلدارية المصاحبة 
مرهقة. وعالوة على ذلك، ترفض بعض المصارف التجارية 

تقديم االئتمان لمشاريع ضخ المياه بالطاقة الشمسية 
الكهروضوئية معتبرة أنها غير مجدية.



أ�ر بناء القد�ات
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.08 
أثر بناء القدرات

أعرب المستفيدون عن رأي مفاده أن ورش العمل لبناء القدرات، التي شملت محاضرات وتمارين وتدريبًا عمليًا، سيكون لها أثر 
نتهم من تحسين وتوسيع أنشطتهم المدرة للدخل، وأصبحوا مدركين تمامًا  دائم. والمعارف والمهارات التي اكتسبها المشاركون مكَّ

للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وتطبيقاتها ومنافعها. وخالل ورش العمل، استخدم المستفيدون أيضًا معدات اإلنتاج 
 .REGEND التي اشترتها مبادرة

ومن الجدير بالذكر أنه تم تشكيل شراكات مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية واالتحاد العربي للصناعات الغذائية. وساعد 
كالهما في إعداد وتنظيم ورش العمل، وكذلك في وضع دليل الممارسات الجيدة في الزراعة ومعامالت ما بعد الحصاد 

والتصنيع والتعبئة والتغليف في إطار التدريب على االستدامة في استخدام الطاقة الذي نشرته اإلسكوا ووزعته في جميع 
أنحاء المنطقة العربية.

األردن

تناولت ورشة العمل حول "الممارسات الزراعية الجيدة 
مت في األشعري ثم  لتعزيز استدامة الطاقة"، التي ُنظِّ

في بتير، ما يلي: الممارسات الزراعية الجيدة، اآلفات 
واالستخدام السليم للمبيدات الحشرية، الّري بالتنقيط، ضخ 
المياه بالطاقة الشمسية، التعقيم الشمسي، الطاقة المتجددة 

وكفاءة استخدام الطاقة، الطاقة المستدامة والترابط بين 
المياه والطاقة والغذاء، التنمية الريفية وتمكين المرأة، 

الجدوى االقتصادية وتنمية ريادة األعمال، والسالمة العامة. 
ونتيجة لذلك، أصبح المشاركون يزرعون حاليًا محاصيل 

جديدة باستخدام تقنيات جديدة ويبيعون المنتجات في             
األسواق المحلية.

وتناولت ورشة العمل حول "ممارسات تصنيع الغذاء 
والممارسات الصحية الجيدة واالشتراطات الصحية لخزن 

مت في األشعري ثم في بتير، ما  المواد الغذائية"، التي ُنظِّ
يلي: ممارسات التصنيع الجيد للمنتجات اللبنية وللمربيات، 
النظافة الشخصية، سالمة وجودة الغذاء، مبيدات الصحة 
العامة، حساب تكاليف اإلنتاج، المكافحة المتكاملة لآلفات 

ونواقل األمراض، المتطلبات الصحية للعاملين في قطاع 
الغذاء، الزراعة والتصنيع الزراعي، وإعداد سجالت المراقبة. 

ونتيجة لذلك، ينتج المستفيدون حاليًا منتجات غذائية 
زراعية جديدة، مثل المربى والعصائر واألجبان، ويبيعونها 

ان،           في كل من السوق المحلية، وكذلك في العاصمة عمَّ
خالل المعارض.

وتناولت ورشة العمل حول "ممارسات التعبئة والتغليف 
مت في  والتسويق الجيدة للصناعات الغذائية"، التي ُنظِّ
األشعري ثم في بتير، ما يلي: أهمية حفظ المواد الغذائية 
ووضع العالمات المناسبة، طرق الحفاظ عليها من التلوث 

وأنواع الملوثات، طرق النقل اآلمن لها، فن التسويق لها 
واستخدام وسائل التواصل االجتماعي، التعرف على مواد 
التعبئة والتغليف، وتصميم بطاقة البيان واختيار التصميم 
المناسب. ونتيجة لذلك، أنشأت جمعية الجوهرة الخيرية 

عالمة تجارية وتصاميم لمنتجاتها، وصفحات على وسائل 
التواصل االجتماعي إلطالق مبيعاتها عبر اإلنترنت وبذلك 

زادت من انتشارها في السوق )الشكل 15(.
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https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
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https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-0
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-0
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-0
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بلغ مجموع عدد المشاركين 117 مشاركًا. ويعرض الشكل 	1 بيانات المشاركة حسب النوع االجتماعي والموضوع.

لبنان
تضمنت ورشة العمل حول "الصناعات الغذائية، وسالمة 

الغذاء، وأفضل األساليب لتغليف وتعليب وحفظ األغذية"، 
جلسة تطبيقية بشأن إنتاج وتخزين منَتجْين من منتجات 

الطماطم؛ أال وهما الكاتشب وصلصة الطماطم، وقد كانا من 
األنواع الجديدة من المنتجات بالنسبة للمشاركين. كما قدمت 
معلومات أساسية حول الممارسات الفضلى في مجال تصنيع 

الغذاء، وخاصة في ما يتعلق بالنظافة الشخصية وبيئة العمل. 

وهكذا، اكتسب المشاركون المهارات الالزمة لتوسيع خطوط 
اإلنتاج وزيادة اإليرادات.

وفي ورشة العمل حول "التسويق عبر وسائل التواصل 
م المشاركون المهارات األساسية لتشغيل  االجتماعي"، تعلَّ

وإدارة حسابات وسائل التواصل االجتماعي، وتم تعيين 
شابتين من كل قرية كمديرتين لصفحات وسائل التواصل 

الشكل 15. ورشة العمل حول ممارسات التعبئة والتغليف والتسويق الجيدة للصناعات الغذائية في األشعري

الشكل 16. بيانات المشاركة في برنامج بناء القدرات في األردن
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ــنت أنشــطة وســائل التواصــل  االجتماعــي. وبالتالــي، تحسَّ
االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك الترويــج ألنشــطة ومنتجــات 

جمعيــة عيــش عــكار فــي الشــقدوف والتعاونيــة النســائية 
لتصنيــع المنتجــات الزراعيــة فــي عــكار العتيقــة، بشــكل 
ملحــوظ، حيــث زاد عــدد منشــورات الجمعيــة ســت مــرات 

ومنشــورات التعاونيــة اثنتــي عشــرة مــرة فــي األشــهر 
الخمســة التاليــة لورشــة العمــل.

وفــي ورشــة العمــل حــول "اإلدارة الماليــة والمحاســبة"، 
ــم المشــاركون المهــارات األساســية فــي اإلدارة  تعلَّ
نهــم مــن تصحيــح  الماليــة وتســعير الســلع، ممــا مكَّ

ممارســات المحاســبة وتســعير الســلع وتحديثهــا لضمــان               
الربحيــة واالســتدامة.

وفــي ورشــة العمــل حــول "تصميــم المشــاريع، وتطويــر 
المقترحــات، ودراســات الجــدوى االقتصاديــة"، تعلمــت 

مجموعــة مــن المواطنيــن الناشــطين وأعضــاء بلديتــي 
الشــقدوف وعــكار العتيقــة وشــاركوا فــي العصــف الذهنــي 
حــول مقترحــات المشــاريع ودراســات الجــدوى فــي مجــال 

التنميــة المســتدامة المحليــة. وفــي وقــت الحــق، أفــادت 
الســيدة إيمــان دبــول، مــن الشــقدوف، بأنهــا تقدمــت 

بطلــب إلــى منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة للحصــول علــى 
التمويــل باســتخدام المهــارات التــي اكتســبتها أثنــاء                 

الورشــة التدريبيــة.

وحضــر ورشــة العمــل حــول "األســاليب المســتدامة 
والفّعالــة فــي الحياكــة والتطريــز" أكثــر مــن 80 امــرأة 

ــذت المشــاركات مشــاريعهن  وفتــاة مــن مختلــف األعمــار. ونفَّ
الخاصــة علــى مســتوى عــال جــدًا، وكشــفت ورشــة العمــل 

عــن عــدة مواهــب دفينــة. وأطلقــت إحــدى المشــاركات، 
الســيدة جنــى عثمــان مــن عــكار العتيقــة، صفحــة علــى 

إنســتغرام )اســم الملــف الشــخصي: art0_jan( لتســويق 
منتجاتهــا وبيعهــا. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تتلقــى الموظفــات 

األربــع المتفرغــات فــي مشــغل جمعيــة عيــش عــكار للخياطــة 
والتطريــز فــي الشــقدوف طلبــات لتقديــم دورات تدريبيــة 
مدفوعــة األجــر للنســاء فــي قــرى أخــرى فــي المنطقــة، ممــا 

يــؤدي إلــى مصــادر دخــل جديدة.

وعقــدت فــي عــكار العتيقــة ورشــة عمــل تدريبيــة 
تطبيقيــة حــول تشــغيل وصيانــة أنظمــة الطاقــة الشمســية 

الكهروضوئيــة لــكال القريتيــن. وكان المشــاركون أعضــاء فــي 
التعاونيــات، الذيــن ينبغــي، نتيجــة للــدورة التدريبيــة، أن 

يكونــوا قادريــن علــى تشــغيل هــذه األنظمــة وكشــف األعطــال 
ــنت  وإصالحهــا، وطــالب المــدارس التقنيــة الذيــن تحسَّ

فرصهــم فــي إيجــاد وظيفــة بعــد التخــرج. وبالتالــي، مــن 
المتوقــع أن يكــون األثــر دائمــًا.

وخــالل جميــع ورش العمــل، تــم دعــم األمهــات واألطفــال 
واســتيعابهم مــن خــالل تخصيــص مــكان محــدد ليبقــى فيــه 

المشــاركون الصغــار، وتنظيــم العــروض الشــاملة والواضحــة، 
وتوزيــع شــهادات المشــاركة أيضــًا علــى المشــاركين الصغــار 

لتشــجيعهم. وفــي إحــدى الحــاالت، ُأطِلــَق علــى فتــاة صغيــرة، 
هــي اآلنســة ســارة نشــار، التــي حضــرت مــع والديها، إســم 

ســفيرة الطاقــة المســتدامة فــي عــكار )الشــكالن 17 و18(.

وبلــغ مجمــوع عــدد المشــاركين 7	2 مشــاركًا. 
ويعــرض الشــكل 19 بيانــات المشــاَرَكة حســب النــوع                    

االجتماعــي والموضــوع.

الشكل 17. سفيرة الطاقة المستدامة في عكار، اآلنسة                       
سارة نشار، عكار العتيقة، لبنان 

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%82%D8%A9-137839310330587
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%82%D8%A9-137839310330587
https://www.facebook.com/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-115262290193389
https://www.facebook.com/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-115262290193389
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%82%D8%A9-137839310330587
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%82%D8%A9-137839310330587
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-0
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-0
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%8C-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%8C-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%8C-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%8C-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B9%D9%91%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B2-%D8%B4%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%81
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B9%D9%91%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B2-%D8%B4%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%81
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B9%D9%91%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B2-%D8%B4%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%81
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B9%D9%91%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B2-%D8%B4%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%81
https://www.instagram.com/jan_art0/
https://www.instagram.com/jan_art0/
https://www.instagram.com/jan_art0/
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الشكل 18. شهادة سفيرة الطاقة المستدامة في عكار

الشكل 19. بيانات المشاَرَكة في برنامج بناء القدرات في لبنان
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تونس
شارك أعضاء مجموعة األمل للتنمية الزراعية في سلسلة 

شاملة من ورش العمل لبناء القدرات التي تغطي مجموعة 
واسعة من المواضيع المتعلقة بأنشطة اإلنتاج من أجل التمكين 

لع المشاركون من خالل الورشة التدريبية  االقتصادي. واطَّ
حول "تحسين أداء مجمع التنمية الفالحية للمرأة الريفية 

)األمل( والرفع من كفاءته" على الجوانب القانونية والمالية 
دتهم  واإلدارية إلدارة المجمع وزيادة إنتاجيته، وبالتالي زوَّ

بمهارات قّيمة من شأنها أن تساعد في تعزيز األنشطة.

وشرحت ورشة العمل حول "تقنيات وآليات تسويق  
منتجات المرأة الريفية" كيفية تسويق المنتجات المحلية 
وتطوير مصادر دخل مستدامة، وأظهرت وسائل التسويق 
المتاحة، مثل وسائل التواصل االجتماعي والمشاركة في 

المعارض والبازارات.

وقدمت ورشة العمل حول "تقطير وتثمين المواد 
المستخرجة من النباتات الطبية والعطرية" هذه 

النباتات كمصدر محتمل للدخل، وقدمت دلياًل شاماًل 
لتصنيع وتعبئة مختلف المنتجات المصنوعة من النباتات                     

العطرية والطبية.

قت ورشة العمل حول "التعبئة والتغليف واعتماد  وتطرَّ
عالمات تجارية خصوصية وملصقات بيانات للمنتوجات 

المحلية لتحسين ترويجها" إلى أهمية وأساسيات 
التعبئة والتغليف ودورها في تسويق المنتجات والترويج 

لها لتعظيم الدخل. كما شددت على أهمية ممارسات 
التعبئة المستدامة والصديقة للبيئة وقدمت تمارين                                              

تطبيقية بشأنها.

وقدمت ورشة العمل حول "تربية الماشية" معلومات عملية 
بشأن المبادئ األساسية لتغذية الماشية ورعايتها وتحسين 

إنتاج الحليب وجودته. وكانت ورشة العمل بمعظمها تطبيقية 
م المشاركون كيفية قياس كمية  ذت في الموقع، حيث تعلَّ وُنفِّ

ونوعية علف القش )الشكل 20(.

الشكل 20. ورشة عمل حول "تربية الماشية" في شربان

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87
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https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1


31

قدمــت ورشــة العمــل حــول "تحســين مردودية وجودة 
غراســات األشــجار المثمــرة واعتمــاد تقنيات الــري الموفرة 

للميــاه وتقنيــات الطاقــات المتجــددة لضــخ الميــاه والري 
وتحليــة الميــاه" معلومــات عمليــة مفيــدة حول تحســين 

ــن المشــاركين مــن زيادة المردوديــة وتعزيز  األشــجار، ممــا مكَّ
الكفــاءة واإلنتاجيــة. وشــملت طائفــة واســعة من أنواع 
األشــجار المثمــرة والجوانــب التــي ينبغــي مراعاتهــا عند 

زراعتها. 

وقدمــت ورشــة العمــل حــول "ريادة األعمال فــي القطاع 
الفالحــي" أساســيات ريــادة األعمــال، ومعلومات عــن التمويل 

مت دراســات حاالت  المحتمــل وفــرص التمويــل. وُقدِّ
وقصــص نجــاح مــن تونــس لتشــجيع المحــاكاة في ريادة 

األعمــال. وعــالوة علــى ذلك، ُدِعَيت مؤسســة إنــدا تمويل، 
وهــي مؤسســة للتمويــل المتناهــي الصغــر، إلــى عــرض نهجها 

ومنتجاتهــا، ممــا أســفر حتــى وقــت كتابــة هــذا التقرير عن 
صــرف 0	 قرضــًا للتمويــل المتناهــي الصغــر إلــى 0	 رائدة 

أعمــال فــي شــربان لتطويــر وتنميــة أنشــطتهن اإلنتاجية 
المــدرة للدخل.

وكانــت جميــع ورش العمــل عمليــة وتطبيقيــة لضمــان فهــم 
المشــاركين الكامــل لجميــع المفاهيــم وممارســتها الحقــًا.

مت  وباإلضافــة إلــى ورش العمــل لبنــاء القــدرات التي ُقدِّ
مــت ورش عمــل أخرى إلى المســؤولين  إلــى مجمــع األمــل، ُقدِّ

المحلييــن فــي بلديــة شــربان. وقدمــت ورشــة عمل حول 
"اســتخدام الطاقــة المتجــددة الصغيــرة الســعة من أجل 

التنميــة الريفيــة فــي تونــس" المعلومــات المهمــة فــي ما 
يخــص الطاقــة المتجــددة وإمكاناتهــا فــي تمكيــن القطاع 
الزراعــي فــي البــالد، كما أشــارت إلى أصحــاب المصلحة 

الوطنييــن فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة ونــوع الدعم الذي 
يمكــن أن يقدمــه كل منهــم للمجتمعــات الريفيــة.

وعــالوة علــى ذلــك، ُعقدت ورشــة عمل حــول "التخطيط 
واإلدارة والتمويــل" ألعضــاء المجلــس البلــدي المنتخبيــن 

رت  وبعــض الموظفيــن اإلداريين/المالييــن فــي البلديــة. ووفَّ
معلومــات نظريــة وخبــرة عمليــة بشــأن أســاليب وتقنيات 

زت مفهوم  التمويــل التقليديــة وغيــر التقليديــة، وعــزَّ
التخطيــط والتمويــل مــن أجــل التنمية المســتدامة. 

وينبغــي لورشــتي العمــل األخيرتيــن، اللتيــن تــم تنظيمهمــا 
فــي بلديــة شــربان، أن تمّكنــا المســؤولين المحلييــن مــن تعزيز 

الطاقــة المتجــددة واالســتدامة على نطاق أوســع.

كان مجمــوع عــدد المشــاركين 5	1 مشــاركًا. ويعــرض الشــكل 
21 بيانــات المشــاركة حســب النــوع االجتماعــي والموضوع.
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https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9
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الشكل 21. بيانات المشاَرَكة في برنامج بناء القدرات في تونس
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.09 
أثر المشاريع الميدانية على األنشطة المدّرة للدخل 

للمستفيدين

تم الجمع بين المشاريع الميدانية في إطار REGEND ومعدات اإلنتاج وجهود بناء القدرات لتلبية احتياجات المستفيدين. وفي 
حين قدمت ورش عمل بناء القدرات للمستفيدين أساليب وتقنيات جديدة لتحسين وتنمية األنشطة المدرة للدخل، فإن معدات 

نتهم من تحقيق نمو فعال مستدام عن طريق تقليل الوقت والجهد  اإلنتاج الموفرة للطاقة، المدعومة بأنظمة الطاقة المتجددة، مكَّ
والتكلفة، وبالتالي تعزيز اإلنتاجية والكفاءة واإليرادات.

األردن
في ما يلي بعض النتائج الموثقة حتى اآلن في جمعية الجوهرة الخيرية.

الشكل 22. النتائج الموثقة في جمعية الجوهرة الخيرية

إجمالي وقت
العمل إلعداد العجين 

9 ساعات3 ساعات

45 دقيقة30 دقيقة

 إجمالي وقت
العمل لخض الحليب

-83%-92%

عدد النساء
الناشطات األعضاء

كمية المخلالت
التي تم إ�تاجها و�يعها 

أنواع المنتجات الغذائية ال��اعية
التي تم إ�تاجها و�يعها 

متوسط الدخل
لكل �وم عمل 

25

15

100 كغ

25 كغ

500 دينار أردني12

50 دينار أردني 4

+67%

+900% +200% +300%
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الشكل 23. نتائج موثقة في جمعية شابات بتير الخيرية

إجمالي وقت الطهي
إلعداد المخلالت 

8 ساعات

3 ساعات

استهالك غاز الب�وبان للطهي

-63%-40%

كمية المخلالت التي
تم إ�تاجها و�يعها 

كمية ال��تون التي تمعدد النساء الناشطات األعضاء
إ�تاجها و�يعها 

 أنواع المنتجات الغذائية
 ال��اعية التي تم إ�تاجها و�يعها

24 كغ

10 كغ

30 كغ

5010 كغ7

32

+140%

+133%+67%+400%

باإلضافة إلى ذلك، انخرطت جمعية الجوهرة الخيرية في 
خدمات توريد األغذية الجاهزة، وإنتاج مجموعة واسعة 
من األغذية للفعاليات القريبة. وعالوة على ذلك، وبفضل 

معدات اإلنتاج التي أدت إلى تقليل أوقات العمل، ارتفع إنتاج 
منتجات األلبان بشكل كبير، واسُتخدمت المعارف والمهارات 

المكتسبة في ورشة العمل األولى لبناء القدرات في زراعة 
محاصيل جديدة، مستفيدة من كل من الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية وأنظمة الري بالتنقيط. 

في ما يلي بعض النتائج الموثقة حتى اآلن في جمعية  
شابات بتير الخيرية. 

تحسنت جودة منتجات األلبان بشكل كبير نتيجة 
لكل من معدات اإلنتاج التي اسُتلمت وبناء القدرات. 
باستخدام الماء الساخن المتاح بسهولة الذي يوفره 

سخان المياه بالطاقة الشمسية، تم التخلص من استخدام 
البروبان لتسخين المياه للطهي وتم توفير 0	 دقيقة من                                         

وقت عملية الطهي.

كما استخدمت الجمعيتان المعارف والمهارات التي اكتسبتاها 
في ورشة العمل الثالثة لبناء القدرات لتحسين وضع العالمات 

لألغذية الزراعية ومنتجات األلبان وتسويقها في المعارض 
والبازارات، مما أدى إلى زيادة المبيعات واإليرادات. على 

سبيل المثال، من المقرر استخدام األرباح التي تحققت 
من المبيعات الكبيرة في معرض الزيتونة في كانون األول/

ديسمبر 2021 لشراء اللبن الخام إلنتاج الصنف المحلي من 
الزبادي الجاف )الجميد( في شباط/فبراير وآذار/مارس 2022. 
ز استخدام منصات التواصل االجتماعي  وعالوة على ذلك، عزَّ
للتسويق واإلعالن مبيعات كال الجمعيتين، بناًء على التدريب 

الذي حصال عليه خالل ورشة العمل نفسها.
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لبنان
ن المستفيدون من تسويق المنتجات  في عكار العتيقة، تمكَّ
بأسعار أقل من األسعار العادية في السوق نتيجة الوفورات 
الكبيرة في فواتير الكهرباء، مما خلق أسواقًا ومصادر دخل 

جديدة، وأدى إلى ارتفاع اإليرادات.

وأفاد رئيس الجمعية التعاونية المتحدة لتعاونيات مرّبي 
النحل عن زيادة بنسبة 20 في المائة في اإليرادات من سنة 

إلى أخرى، بسبب نمو الطلب من العمالء الحاليين، وكذلك من 
العمالء الجدد في أماكن بعيدة، مثل رأس بعلبك في محافظة 

بعلبك الهرمل وزحلة في محافظة البقاع. 

وتنتج الجمعية التعاونية وتقدم العديد من المنتجات 
والخدمات الموسمية، مثل الطباعة بشمع العسل، وإزالة رطوبة 

العسل، وطحن السكر، وحلوى النحل. ويتطلب ذوبان الشمع 
البخار، لبضع ساعات شهريًا، والذي بدوره يتطلب الكهرباء التي 

ينتجها مولد الديزل، ولكن جميع العمليات األخرى تعمل حاليًا 
بواسطة نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية. 

نت الجمعية التعاونية من بيع المنتجات بأسعار أقل  وقد تمكَّ
من أسعار السوق بنسبة 50 إلى 7	 في المائة في أيلول/

سبتمبر 2021 وبنسبة 50 إلى 87 في المائة في كانون الثاني/
يناير 2022 نتيجة وفورات كلفة الكهرباء. ويعزى الهامش 

المتزايد إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والديزل، في حين 
 REGEND نت الجمعية التعاونية بفضل تدخالت مبادرة تمكَّ

من الحفاظ على تكاليف تشغيلية منخفضة. ويقدم الجدول 	 
والشكل 	2 مقارنات لكال الشهرين. 

الجدول 4. مقارنة بين أسعار الجمعية التعاونية المتحدة لتعاونيات مرّبي النحل في عكار العتيقة وأسعار السوق

كانون الثاني/يناير 2022أيلول/سبتمبر 2021

سعر السوق 
)000 1 ليرة 
لبنانية/كغ(

سعر التعاونية 
)000 1 ليرة 
لبنانية/كغ(

الفرق )في 
المائة(

سعر السوق 
)000 1 ليرة 
لبنانية/كغ(

سعر التعاونية 
)000 1 ليرة 
لبنانية/كغ(

الفرق )في 
المائة(

5	0207		10طباعة بشمع العسل

80	720		12إزالة رطوبة العسل

715287		12طحن السكر

02050502550	حلوى النحل 

الشكل 24. مقارنة بين أسعار الجمعية التعاونية المتحدة لتعاونيات مرّبي النحل في عكار العتيقة وأسعار السوق
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حلوى النحلطحن السكرإ�الة رطوبة العسلالطباعة بشمع العسل

أيلول/سبتمبر 2021 أيلول/سبتمبر 2021 أيلول/سبتمبر 2021 أيلول/سبتمبر 2021

 األسعار بالليرة اللبنانية/كغ
سعر التعاونيةسعر السوق

كانون الثاني/ينا�ر
2022 

كانون الثاني/ينا�ر
2022 

كانون الثاني/ينا�ر
2022 

كانون الثاني/ينا�ر
2022 
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دعمت الجمعية التعاونية في األصل مربي النحل في 
محافظة عكار. ومع ذلك، فإن أسعارها المنخفضة 

نتها من جذب عمالء جدد من رأس بعلبك وزحلة،  مكَّ
على بعد حوالي 75 كم، على الرغم من ارتفاع تكلفة 

النقل. والملفت أنه بحلول خريف عام 2021، ارتفعت 
تكلفة البنزين بنسبة 00	 في المائة بشكل سنوي، ومع 

ذلك يجد هؤالء العمالء أنه من المجدي اقتصاديًا 
التوجه إلى عكار العتيقة لشراء المنتجات والخدمات                                                                          

المنخفضة األسعار.

وسجلت التعاونية النسائية لتصنيع المنتجات الزراعية 
زيادة في اإليرادات بلغت نحو 25 في المائة، على الرغم من 

ارتفاع أسعار الخضار والفواكه المستخدمة في إنتاج األغذية 
الزراعية. على سبيل المثال، ارتفع سعر التفاح 8 أضعاف منذ 
عام 2019. ومع ذلك، فإن التكاليف التشغيلية المنخفضة قد 

نت التعاونية من الحفاظ على انخفاض أسعار منتجات  مكَّ
ن في  التفاح، مما أدى إلى زيادة المبيعات. وكما هو مبيَّ

الجدول 5 والشكل 25، فإن أسعار التعاونية أقل من أسعار 
السوق بنسبة تتراوح بين 		 و2	 في المائة. 

الجدول 5. مقارنة بين أسعار التعاونية النسائية في عكار العتيقة وأسعار السوق

سعر السوق )000 1 ليرة 
لبنانية/كغ أو 750 مل(

سعر التعاونية )000 1 ليرة 
الفرق )في المائة(لبنانية/كغ أو 750 مل(

0	12575تفاح محشو
ع 		5		5مربى التفاح المقطَّ

2	525	خل التفاح
		0	112دبس التفاح

الشكل 25. مقارنة بين أسعار التعاونية النسائية في عكار العتيقة وأسعار السوق
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الشكل 26. مقارنة التكاليف بين مشغل األغذية الزراعية الجديد في عكار العتيقة والسوق المحلية
األسعار بالليرة اللبنانية لكل صندوق من الخضار
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باستخدام المهارات المكتسبة في ورشة عمل بناء القدرات 
حول الصناعات الغذائية، وسالمة الغذاء، وأفضل األساليب 

لتغليف وتعليب وحفظ األغذية، تنظر التعاونية اآلن في 
إمكانية إدخال مصادر دخل جديدة، بما في ذلك تلك القائمة 

على منتجات جديدة، مثل الكاتشب وصلصة الطماطم.

وبشكل عام، على الرغم من األزمات المتتالية في لبنان 
نت كل من التعاونية  وارتفاع أسعار المواد الخام، تمكَّ

والجمعية التعاونية من االستمرار بالعمل الموثوق بفضل 
نها من زيادة  أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مما مكَّ

حجم اإلنتاج. وتفيد رئيسة التعاونية النسائية لتصنيع 
المنتجات الزراعية بأن مستويات اإلنتاج هذا الموسم 

تجاوزت المستويات االعتيادية.

وبالنسبة لمشغل األغذية الزراعية الجديد الذي أنشأته 
وتديره البلدية، ضمنت معدات اإلنتاج التي وفرتها مبادرة 

REGEND استمرارية أنشطة اإلنتاج في جميع أنحاء القرية، 
بما في ذلك أنشطة النساء الريفيات العامالت بشكل غير 

نظامي من منازلهن. المشغل ال يبتغي الربح، وُتفرض رسوم 
منخفضة الستخدام المعدات لتغطية الكلفة فقط. ويبين 

الشكل 	2 أنه بالمقارنة مع أسعار السوق، فإن الرسوم التي 
يفرضها المشغل أقل بنسبة 85 في المائة بالنسبة لطحن 

الكشك وبنسبة 7	 في المائة بالنسبة لعصر/تقشير الرمان                          
وعصير الطماطم.

على الرغم من أن المشغل ُأنشئ حديثًا، فقد قام بتصنيع 200 
كغ من الكشك و150 صندوقًا من الرمان و50 صندوقًا من 

الطماطم. وتفيد التقارير بأن المجتمع المحلي كان يخشى أال 
تكون الخدمات ميسورة التكلفة، ولكن البلدية نجحت في 

التغلب على التردد األولي من خالل حملة إعالمية باستخدام 
وسائل التواصل االجتماعي وقنوات االتصال البلدية. كما 

أن عصارة الرمان لها قيمة مضافة، ألنها غير شائعة في 
السوق، وقدم المشغل حافزًا إضافيًا من خالل تضمين العصر          

في سعر التقشير.

وفي الشقدوف، حصد مشغل النساء للخياطة والتطريز في 
جمعية عيش عكار منفعتين فوريتين:

أظهر نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية المشغل . 1
على أنه الوحيد في المنطقة الذي لديه إمداد موثوق 

بالكهرباء في أوقات انقطاع الكهرباء الطويل، وقد أدت 
زيادة عبء العمل الناتجة عن ذلك إلى زيادة اإليرادات 
بنسبة 8	 في المائة، فضاًل عن إضافة ثمانية موظفين 

بدوام جزئي إلى الموظفين األربعة المتفرغين.

بن في ورشة العمل حول . 2 أصبحت النساء اللواتي تدرَّ
األساليب المستدامة والفعالة في مجال التطريز 

فت بلدية منجز، وهي  بات أنفسهن. ووظَّ والنسيج ُمَدرِّ
قرية في منطقة عكار، بالتعاون مع منظمة دولية، 
ثالثة موظفين بدوام كامل في مشغل عيش عكار 

لتدريب النساء المحليات في منجز مقابل 150 دوالرًاً 
مت منظمات  لكل موظف على مدار 	 أيام. وقد تقدَّ
غير حكومية أخرى في جميع أنحاء محافظة عكار 

باقتراحات بهدف إجراء تمارين مماثلة.

كما زودت مبادرة REGEND مشغل عيش عكار بآلة تطريز 
نه  وآلة ثقب أزرار لم تكن متوفرة من قبل في المنطقة، مما مكَّ

من بدء خطوط إنتاج جديدة والتوسع في أسواق جديدة. 
ونتيجة لذلك، زادت اإليرادات بنسبة 8	 في المائة، من 0	2 

دوالرًا إلى 0		 دوالرًا.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=396609362058679&id=115262290193389
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=396609362058679&id=115262290193389
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في ما يلي ملخص لبعض النتائج الموثقة حتى اآلن في لبنان.

حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن قد تم بعد تركيب 
مجموعات اإلضاءة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية. 

ولن يتسنى اإلبالغ عن أثرها إال بعد فترة من                                                   
بدء تشغيلها.

تونس
تتنوع أنشطة اإلنتاج المدرة للدخل للمستفيدين في 

شربان. ويستكمل الدخل المتأتي من األنشطة الزراعية، 
بما في ذلك زراعة األشجار )مثل أشجار الزيتون واللوز 

والرمان( ومحاصيل الخضار )مثل الفلفل الحار والطماطم 
والفاصوليا والجزر والنعناع والبقدونس والخس(، بأنشطة 

اقتصادية ثانوية مختلفة، مثل مصانع التوابل وخدمات                 
تقديم الطعام.

ولسوء الحظ، ال يحتفظ جميع المستفيدين بحسابات مفصلة 
عن إنتاجهم الزراعي. ومع ذلك، تتوفر بعض النتائج اإليجابية 
ن السيد بن منصور من الوفاء  الموثقة. على سبيل المثال، تمكَّ

بالتزاماته لعام 2021، حيث أنتج محصواًل كبيرًا وعالي 
الجودة من الحبوب في ظل أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن 

جائحة كوفيد-19.

وقد توفرت كمية أكبر من مياه الري بفضل أنظمة الضخ 
بالطاقة الشمسية الكهروضوئية وكان لذلك أثر إيجابي هائل. 

وقام بعض المستفيدين بما يلي:

توسيع المساحة المزروعة، وتوليد دخل أعلى. فعلى 	 
ع السيد بن منصور مساحة زراعة  سبيل المثال، وسَّ
الحبوب بنسبة 0	 في المائة، من 10 إلى 	1 هكتار؛ 

وضاعف السيد باكوش مساحة زراعة الخضار من 1.5 
إلى 	 هكتار؛ والسيدة بوجتيف، التي تزرع حاليًا أرضًا 

مساحتها 	 هكتار، تفكر في زراعة محاصيل خضار 
جديدة في 	 إلى 8 هكتار من األراضي المجاورة 

تعود ملكيتها إلى أشقاء زوجها، وبالتالي إشراك              
أسرتها الممتدة. 

زيادة المردودية وتحسين نوعية محاصيلهم، مما يؤدي 	 
ن السيد  إلى ارتفاع المداخيل. فعلى سبيل المثال، حسَّ

ن السيد عمر من  بن منصور من نوعية حبوبه؛ وحسَّ
محاصيله الزراعية وخاصة الزيتون والرمان. 

تنويع محاصيلهم الزراعية أو التخطيط لتنويعها، 	 
نهم من اإلنتاج وتوليد  األمر الذي من شأنه أن يمكِّ

الدخل على مدار العام. وقام السيد بن منصور بتنويع 

الشكل 27. نتائج موثقة لدى المستفيدين في لبنان

اي�ادات جمعية
عيش عكار

+20%

اي�ادات التعاونية النسائية
لتصنيع المنتجات ال��اعية 

+25%

 اي�ادات الجمعية التعاونية
المتحدة لتعاونيات مرّبي النحل

أسعار التعاونية النسائية لتصنيع
المنتجات ال��اعية مقارنة بالسوق 

أسعار الجمعية التعاونية المتحدة لتعاونيات
مرّبي النحل مقارنة بالسوق 

+38%

إلى 50%-
-87%

34%-
-62%

إلى
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محاصيله من الحبوب وتخطط السيدة بوجتيف لزراعة                
الجزر قريبًا. 

توسيع المحاصيل أو التخطيط لتوسيعها. فعلى سبيل 	 
المثال، قام السيد باكوش بزراعة 200 شجرة زيتون 

جديدة، باإلضافة إلى 90 شجرة موجودة؛ ويعتزم السيد 
عمر والسيد لطيف زراعة المزيد من الخضار والفواكه 

)مثل البصل والجزر والبقدونس والخس والبطيخ 
والشمام والزيتون والرمان( في أراضيهما التي تبلغ              

مساحتها 5 و8 هكتار على التوالي. 

في ما يلي ملخص لبعض النتائج الموثقة حتى اآلن              
في تونس.

الشكل 28. نتائج موثقة لدى المستفيدين في تونس

توسيع أ�اضي ��اعة الحبوب
لدى السيد بن منصور 

90

أرض السيد باكوش ل��اعة الخضار

+60%+100%

��اعة أشجار ��تون جديدة

290 3 هكتار

1.5 هكتار10 هكتار

16 هكتار

+222%
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.10 
أثر المشاريع الميدانية على الطاقة

أدت المشاريع الميدانية للطاقة المتجددة في إطار المبادرة )	2.	7 كيلوواط أقصى في األردن، و5	 كيلوواط أقصى و107.7 
كيلوواط ساعة )تخزين البطاريات( في لبنان، و2	.		 كيلوواط أقصى في تونس( إلى زيادة توليد الطاقة النظيفة على الصعيد 

الوطني، وكذلك على الصعيد المحلي في المجتمعات المستفيدة.

األردن
إستنادًا إلى متوسط توليد الكهرباء المحدد بـ0	1,5 كيلوواط 
ساعة/كيلوواط أقصى، تشير التقديرات إلى أن أنظمة الطاقة 

الشمسية الكهروضوئية في األردن توّلد 112,000 كيلوواط 
ساعة من الكهرباء، بينما مع مراعاة تدهور األلواح بمرور 

الوقت، توّلد حوالي 11	,2 ميغاواط ساعة من الكهرباء على 

مدى 25 عامًا. ووفق التقديرات، ُيَترجم ذلك إلى وفورات 
سنوية بقيمة 	25,	2 دينارًا أردنيًا وصافي القيمة الحالية 

اإلجمالية، باستخدام تعريفة الكهرباء الحالية، بحوالي 
8	1,	1	 دينارًا أردنيًا. ويورد الجدول 	 بيانات تفصيلية 

حول توليد الكهرباء والوفورات.

الجدول 6. بيانات حول توليد الكهرباء والوفورات في المشاريع الميدانية للطاقة المتجددة

المستفيد#
سعة 

النظام 
)كيلوواط 

أقصى(
الموقع

توليد الكهرباء 
في السنة 

األولى 
)كيلوواط 

ساعة(

توليد الكهرباء 
التراكمي 

خالل 25 عامًا 
)كيلوواط 

ساعة(

الوفورات 
السنوية 
)بالدينار 
األردني(

إجمالي صافي 
القيمة الحالية 

للوفورات 
)بالدينار األردني(

7	.22مزرعة األشعري1
األشعري

		 	52800 9		2 0	127 	97

جمعية الجوهرة 2
209 	09522 	1	2	 8		812 0518	.12الخيرية

جمعية شابات بتير 3
28.	الخيرية

بتير

	 5		152 5	5	5	5 8		

512 29	1	 22		 2		0	5 515	10.1مزرعة بتير4

		8 5	5	5	5 152		5 	28.	الشرفاء5

		8 5	5	5	5 152		5 	28.	الهنداوي6

28.	شايش الجازي7

األشعري

	 5		152 5	5	5	5 8		

		1 			8092 28199 	2.8عبد العزيز الجازي8

		1 			8092 28199 	2.8فالح الجازي9

		1 			8092 28199 	2.8عودة الجازي10

		1 			8092 28199 	2.8علي الجازي11

8	1 	1		25 	2	2	 11	 0002 112	2.	7المجموع
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قبل تركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جمعية 
الجوهرة الخيرية، بلغ متوسط فاتورة الكهرباء الشهرية 0	 
دينارًا أردنيًا. وبعد التركيب، انخفضت فاتورة الشهر األول 
إلى 2.5 دينار أردني فقط )بلغت التكلفة الثابتة منها 0.75 

دينار أردني(، أي بانخفاض نسبي يناهز 	9 في المائة. عالوة 
على ذلك، من خالل نظام التعداد الصافي، ستضخ الجمعية 

نها من استخدام  الخيرية الكهرباء في الشبكة، مما يمكِّ
الرصيد خالل األشهر ذات اإلشعاع الشمسي المنخفض، األمر 

الذي سيؤدي إلى خفض الفواتير اإلجمالية أكثر.

وتعتمد وفورات الطاقة التي توفرها سخانات المياه الشمسية 
لكل مستفيد على استهالك الماء الساخن. واستنادًا إلى 

القاعدة األساسية المتمثلة في 2,700 كيلوواط ساعة سنويًا 
لكل نظام، تشير التقديرات إلى وفورات في الطاقة تصل إلى 

00	,5 كيلوواط ساعة في السنة، ووفورات في الطاقة على 
مدى 25 عامًا تصل إلى 5,500	1 كيلوواط ساعة في كل من 
الجمعيتين الخيريتين. واستنادًا إلى تعريفة الكهرباء وكلفة 
الغاز في كل من الجمعيتين، تبلغ الوفورات النقدية السنوية 

			 دينارًا أردنيًا و52	 دينارًا أردنيًا لكل من جمعية الجوهرة 
الخيرية وجمعية شابات بتير الخيرية، على التوالي، ويبلغ 

صافي القيمة الحالية اإلجمالية 		8,9 دينارًا أردنيًا و71	,	 
دينارًا أردنيًا على التوالي.

وتبلغ الوفورات اإلجمالية في كميات مياه الري بفضل نظام 
الري بالتنقيط 	1	 مترًا مكعبًا سنويًا. وتشير سياسة الطاقة 
في قطاع المياه في األردن للفترة 2020-2025 إلى أن كثافة 

المياه والطاقة تبلغ 	.	 كيلوواط ساعة/متر مكعب. وعلى هذا 

األساس، تشير التقديرات إلى أن وفورات الطاقة تبلغ 2	2,7 
كيلوواط ساعة )	1	 مترًا مكعبًا × 	.	 كيلوواط ساعة/

متر مكعب( سنويًا أو 	0,11	 كيلوواط ساعة على مدى 25 
ضت جمعية شابات بتير الخيرية  عامًا. وعالوة على ذلك، خفَّ

اإلنفاق الشهري على الديزل ألغراض الري من 50 دينارًا أردنيًا 
إلى 5 دنانير أردنية؛ بانخفاض قدره 90 في المائة. وتتحقق 

المزيد من الوفورات في الصيانة التشغيلية من خالل 
استخدام المضخة الجديدة األكثر موثوقية، والتي ليست 

بحاجة للصيانة إلى اآلن.

ومن شأن العزل الحراري والعزل المائي لمبنى الجوهرة 
والعربة الجديدة المعزولة حراريًا لجمعية شابات بتير الخيرية 
أن تقلل من استهالك الطاقة للتدفئة والتبريد على مدار العام، 
في حين سينخفض استهالك الطاقة لإلضاءة بسبب استبدال 

تركيبات اإلضاءة القديمة في مواقع مختلفة عبر القريتين 
بوحدات الصمام الثنائي الباعث للضوء )LED( الجديدة. 

وتستوفي وحدات تكييف الهواء والثالجات ومواقد الطهي 
والغسالة ومعدات تكنولوجيا المعلومات التي تم توفيرها 
حديثًا أعلى معايير كفاءة استخدام الطاقة. وبالتالي، فإن 

ضه  االستهالك اإلضافي للطاقة سيكون محدودًا وستعوِّ
مكاسب اإلنتاجية والناتج وتتخطاه. 

وكما سبقت اإلشارة، تم ربط المزرعة المستفيدة في بتير 
بالشبكة الوطنية، وكذلك األراضي المجاورة، من خالل 
التعاون مع مديرية كهربة الريف التابعة لوزارة الطاقة 

والثروة المعدنية. 

لبنان
أدت األزمات المتتالية األخيرة إلى تفاقم مشاكل اإلمداد 

بالطاقة وتكاليفها. وتكاد مؤسسة كهرباء لبنان تؤمن خدمة 
الكهرباء، مما يجبر المستهلكين على االعتماد على اشتراكات 

المولدات في األحياء. ومع ذلك، في حين ظلت معظم األجور 
عند مستوياتها السابقة، في خريف عام 2021، ارتفع اشتراك 
5 أمبير، الذي يشغل األجهزة الكهربائية األساسية فقط، مثل 

الثالجة وعدد قليل من األضواء وآلة واحدة، 10 مرات مقارنة 
بالعامين الماضيين فقط، مما يجعل مثل هذا الخيار غير 

ميسور التكلفة لمعظم المستهلكين.

وبفضل المشروع، ألغت التعاونية النسائية اشتراكها 
الشهري في المولدات، معتمدة فقط على نظام الطاقة               

الشمسية الكهروضوئية. 

أما التعاونيتان األخريان في عكار العتيقة فلم يكونا على 
اتصال بشبكة مؤسسة كهرباء لبنان، وكانتا تعتمدان اعتمادًا 

كاماًل على مولد الديزل الخاص بهما. ومنذ تركيب أنظمة 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية، اعتمدت كلتاهما عليها، 

باستثناء عملية ذوبان الشمع في الجمعية التعاونية المتحدة 
لتعاونيات مرّبي النحل. والجدير بالذكر أن رئيس التعاونية 

األخيرة مقتنع بأنه لوال النظام الشمسي، لكان عليها أن توقف 
عملياتها. وليس األمر مفاجئًا ألن التقديرات تشير إلى أن تكلفة 

توليد الديزل الخاص قد تضاعفت 	1 مرة منذ عام 2019. 

وكذلك، يعتمد مشغل الخياطة والتطريز النسائي في جمعية 
عيش عكار حاليًا على نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية 

والبطاريات لتلبية 90 في المائة من احتياجاته من الكهرباء، 
بعد أن ألغى االشتراك في مولد الديزل في الحي في خريف 

عام 2021. ويرى رئيس الجمعية أنه لوال ذلك لكان العمل 
ف. ومن جديد ليس األمر مفاجئًا ألن مولد الديزل يمكنه  توقَّ

توفير الكهرباء لمدة ساعتين تقريبًا فقط في اليوم وبسعر 
غير ميسور، في حين أن مؤسسة كهرباء لبنان بالكاد توفر 
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الكهرباء. وفي الواقع، بدون النظام الشمسي، كانت تكلفة 
الكهرباء، على افتراض أن مؤسسة كهرباء لبنان توّفر 10 في 
المائة من االستهالك، الرتفعت 11-	1 مرة مقارنة بعام 2019.

وبالنسبة لنظام الـ25 كيلوواط أقصى في عكار العتيقة، 
وبمتوسط توليد كهرباء افتراضي محدد من 1,500 كيلوواط 

ساعة/كيلوواط أقصى، تشير التقديرات إلى توليد 7,500	 

كيلوواط ساعة سنويًا، وهو ما يؤدي، بعمر افتراضي يبلغ 25 
عامًا ومع مراعاة تدهور اللوحة، إلى إجمالي توليد كهرباء 

على مدى الحياة يبلغ 857 ميغاواط ساعة. وأدت حسابات 
مماثلة لنظام 10 كيلوواط أقصى في الشقدوف إلى إجمالي 

توليد كهرباء تقديري على مدى الحياة يبلغ 			             
ميغاواط ساعة. 

تونس
في شربان، يتم ضخ المياه الجوفية للري إما باستخدام 

مولد ديزل لألراضي الزراعية غير المتصلة بالشبكة 
الكهربائية الوطنية، أو عن طريق شبكة الكهرباء. 

وفي كلتا الحالتين، تفرض التكلفة عبئًا ثقياًل يحد 
من اإلنتاج الزراعي، ويشكل الضخ بالطاقة الشمسية                                                    

بدياًل مستدامًا.

ويعرض الجدول 7 بيانات توليد الكهرباء ووفوراتها 
في مشاريع ضخ المياه بالطاقة الشمسية الكهروضوئية. 

وفي حالة السيد لطيف، كان من الممكن أن تكون 
الوفورات أكبر لو لم يزد إنتاجه الزراعي، مما يزيد 

الطلب على  المياه والكهرباء. وعلى نفس القدر 

ن جميع المزارعين أيضًا من غلة                                            من األهمية، حسَّ
المحاصيل وجودتها.

بالنسبة للمشاريع في الشركة التعاونية األساسية للخدمات 
الفالحية )الفوز(، ومجموعة التنمية الزراعية في مجال 

اإلمداد بمياه الشرب )اإلنطالقة( التي لم يجر تكليف العمل 
بها بعد، تشير عمليات المحاكاة خالل مرحلة التصميم إلى 

معدل سنوي تقديري لتوليد الكهرباء يبلغ 119,000 كيلوواط 
ساعة و28,000 كيلوواط ساعة. وبمراعاة العمر االفتراضي 

المعتاد لمدة 25 عامًا وتدهور اللوحة، يترجم هذا إلى حوالي 
2,770 ميجاوات ساعة و	5	 ميجاوات ساعة، على التوالي، 

مما يؤدي إلى انخفاض كبير في تكلفة الكهرباء.

الجدول 7. بيانات توليد الكهرباء ووفوراتها في مشاريع ضخ المياه بالطاقة الشمسية الكهروضوئية

المستفيد#
سعة 

النظام 
)كيلوواط 

أقصى(

توليد الكهرباء 
)كيلوواط ساعة( اعتبارًا 

من 14 شباط/فبراير 
2022

متوسط الوفورات الشهرية

95	 81.	بوجتيف1
 تخفيض فاتورة الكهرباء من 225 دينار تونسي

إلى 25 دينار تونسي )89 في المائة(.

	00 2	.10منصور2
 إلغاء فاتورة الديزل بقيمة 900 دينار تونسي

)100 في المائة(.

	25	7.0باكوش3
 إلغاء فاتورة الديزل بقيمة 800 1 دينار تونسي

)100 في المائة(.

	5	7.0لطيف4
 تخفيض فاتورة الكهرباء من 00	 دينار تونسي

إلى 8		 دينار تونسي )27 في المائة(.

519 1	7.0عمر5
 إلغاء فاتورة الديزل بقيمة 200 دينار تونسي

)100 في المائة(.

330 36.325المجموع
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.11 
أثر المشاريع الميدانية على تمكين المرأة

ساعدت تدخالت مبادرة REGEND المستفيدين على تقليل الوقت والجهد والتكلفة، مما زاد من اإلنتاجية والكفاءة واإليرادات، 
األمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض األسعار لصالح المجتمع ككل. وباإلضافة إلى ذلك، وبفضل زيادة اإليرادات، تحسنت نوعية 

حياة األسر المعيشية المستفيدة. كما أصبحت نساء تلّقْين التدريب منذ ذلك الحين مدربات أنفسهن، ونقلن المعارف والخبرات 
إلى النساء الريفيات في المجتمعات المحلية المجاورة.

األردن
معظم المستفيدين المباشرين في األشعري وبتير هم من 

النساء الريفيات. وفي األشعري، تشكل 25 امرأة عضو في 
الجمعيات الخيرية و5 رائدات أعمال تعملن من منازلهن ما 
مجموعه 0	 مستفيدة مباشرة. وفي بتير، األرقام المقابلة 

هي 7 و2 و9، على التوالي. وفي كل من مواسم المحاصيل 

والزراعة، يتم توظيف نساء إضافيات في المزارع المستفيدة 
بدوام جزئي أو على أساس موسمي.

ر إجمالي عدد المستفيدين غير المباشرين                       وُيقدَّ
بـ800 مستفيد.

لبنان
معظم المستفيدين المباشرين في عكار العتيقة والشقدوف 
هم من النساء الريفيات. وفي عكار العتيقة، تحظى رئيسة 
التعاونية النسائية لتصنيع المنتجات الزراعية بمساعدة 	 
موظفات بدوام كامل وما يصل إلى 20 موظفة موسمية 

بدوام جزئي، حسب االحتياجات واإليرادات. وفي الشقدوف، 
يبلغ عدد الموظفين المتفرغين 5 موظفين، منهم 	 نساء. 
وأدت الزيادة في عبء العمل واإليرادات إلى استخدام 8 
نساء إضافيات بدوام جزئي. كما أن النساء الـ0	 اللواتي 

ينتجن بشكل غير نظامي منتجات زراعية داخلية في عكار 
العتيقة، مثل صلصة الطماطم وعصير الرمان والكشك، هن 

أيضًا مستفيدات مباشرات من مشغل البلدية الجديد.

كما أن 	 موظفين بدوام كامل و8 موظفين بدوام جزئي في 
مشغل عيش عكار هم أيضًا مستفيدون مباشرون من آالت 

الخياطة الجديدة المستخدمة في صنع منتجات جديدة، 
ومن الكهرباء الموثوقة التي ينتجها نظام الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية، والماء الساخن المتوفر باستمرار. كما غدا 
الموظفون المتفرغون مدربين، ويستفيدون من مصادر دخل 

إضافية. باإلضافة إلى ذلك، في جميع أنحاء الشقدوف، 
تستفيد النساء اللواتي ينتجن منتجات زراعية داخلية بشكل 

مباشر من خالل استخدام مشغل عيش عكار.

ر إجمالي عدد المستفيدين غير المباشرين بـ520 مستفيدًا. وُيقدَّ

تونس
في شربان، تستفيد المرأة الريفية استفادة مباشرة وغير 

مباشرة. وتوظف السيدة بوجتيف، وهي مستفيدة مباشرة، 
حوالي 10 نساء ريفيات خالل فترات الحصاد، في حين 

أن ثمة مستفيدين مباشرين آخرين، هما السيد عمر والسيد 
باكوش، يوظفان على التوالي 	 نساء وامرأتين من أفراد 

أسرتيهما، وعلى التوالي 5-	 و10-15 امرأة ريفية خالل 
فترات الحصاد.

ويوظف السيد بن منصور والسيد لطيف خالل فترات 
الحصاد 25-0	 و10-0	 امرأة ريفية على التوالي.

ر إجمالي عدد المستفيدين غير المباشرين                       وُيقدَّ
بـ950 مستفيدًا.
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األردن
ما أعاق جمع البيانات هو االفتقار إلى السجالت المالية 

للمنظمات المجتمعية ورائدات األعمال بسبب االفتقار إلى 
المعرفة بالميزانية والمساءلة. وتناولت ورش العمل لبناء 

القدرات التي نظمتها مبادرة REGEND هذه المسألة، ولكن لم 
يكن من الممكن تحديد دخل أساسي يمكن على أساسه حساب 

نمو الدخل. عالوة على ذلك، بسبب الطابع الموسمي ألنشطة 
اإلنتاج، لم تبدأ بعض األنشطة. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى 

أنه بفضل المجموعة الجديدة من المنتجات وخدمات تقديم 
الطعام التي تم تنفيذها حديثًا، ارتفع متوسط الدخل لكل 

يوم عمل في جمعية الجوهرة الخيرية من 50 دينارًا أردنيًا 
إلى 500 دينار أردني )900+ في المائة(. وفي 1 نيسان/أبريل 
2020 أيضًا، حققت جمعية شابات بتير الخيرية أرباحًا بنسبة 

0	 في المائة على منتجات األلبان وقيمتها 1,000 دينار أردني، 
تم تقسيمها بالتساوي بين رائدات األعمال، اللواتي عملن على 

إنتاج دفعة منتجات األلبان، وجمعية شابات بتير الخيرية التي 
وفرت المعدات والطاقة.

وقد عززت ورش العمل لبناء القدرات، التي استفادت منها 
المنظمات المجتمعية ورائدات األعمال على حد سواء، 

التضامن االجتماعي بين سكان الريف، وال سيما النساء، 
اللواتي انخرطن نتيجة لذلك في أنشطة مدرة للدخل في 

جمعية شابات بتير الخيرية أو من المنزل. كما أصبحت 
نساء تلّقْين التدريب منذ ذلك الحين مدربات أنفسهن، ونقلن 

المعارف والخبرات إلى النساء الريفيات في المجتمعات 
المحلية والمجاورة. وبالمثل، استضافت المنظمات المجتمعية 
نساء من المجتمعات المحلية المجاورة في ورش العمل لبناء 
القدرات بشأن مختلف األنشطة المدرة للدخل. باإلضافة إلى 
ذلك، ظهر كل من رئيسي الجمعيتين على التلفزيون الوطني 

خالل منتدى REGEND ألصحاب المصلحة المتعددين 
الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وقّدما تعليقات 

ممتازة حول األثر على أنشطة اإلنتاج والحياة. وكانت 
فعاليات افتتاح مشاريع REGEND أيضًا محطات بارزة. 

وقد حضرها ممثلو المجالس البلدية، والمنظمات المجتمعية 
الرئيسية للنساء في المنطقة، والمعلمون من مدارس البنين 

والبنات على حد سواء، والمستفيدون وأسرهم وآخرون، 
وتمت تغطيتها بشكل جيد في وسائل التواصل االجتماعي 

ت بها المجتمعات المحلية.  وأقرَّ

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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وعلى المديين المتوسط والطويل، من المتوقع أن تتبنى 
المزيد من المنظمات المجتمعية ورائدات األعمال من 
المجتمع المحلي والمجتمعات المجاورة نموذج أعمال 

REGEND وأن يجتمعوا لتبادل الخبرات وقصص النجاح 
بشأن التوسع في األنشطة المدرة للدخل باستخدام                                   

الطاقة المتجددة.

لبنان
ضمنت تدخالت REGEND استمرارية أنشطة اإلنتاج 

نها، مما أدى إلى نمو إيرادات الجمعية التعاونية  وتحسُّ
المتحدة لتعاونيات مرّبي النحل والتعاونية النسائية لتصنيع 

المنتجات الزراعية في عكار العتيقة ومشغل الخياطة 
والتطريز في الشقدوف بنسبة 20 و25 و8	 في المائة على 
نها من  التوالي، وبالتالي إلى تحسين مواردها المالية مما مكَّ

تنمية أنشطتها ورفع مستويات معيشة األسر المعنية. وعالوة 
على ذلك، مكنت الزيادة في اإليرادات المنظمتين األخيرتين 

من توظيف موظفين إضافيين بدوام جزئي.

ومن خالل تدفقات اإليرادات وخطوط اإلنتاج اإلضافية 
والدخول إلى أسواق جديدة باستخدام وسائل التواصل 

االجتماعي والشراكات المحتملة، والتي عززتها بشكل كبير ورش 
عمل بناء القدرات، من المتوقع تحقيق أثر مستقبلي أكبر. 

تزويد العيادة الصحية في عكار العتيقة بالكهرباء عن طريق 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية قد سمح بتجنب أزمة إنسانية 

بكل ما للكلمة من معنى. وتتقاضى العيادة اآلن رسومًا 
لكل استشارة تقل بنسبة 90 في المائة عن أسعار السوق، 
وتقدم خدمات طبية نسائية وطب األسنان والطب العام 

للمستخدمين الذين زاد عددهم ثالثة أضعاف مع انخفاض 
القدرة الشرائية للمجتمع المحلي. وحاليًا، تستخدم الكهرباء 

بالطاقة الكهروضوئية لإلضاءة ولتشغيل آلة واحدة، لطب 
األسنان في الغالب، في وقت واحد.

وبالمثل، من خالل تزويد مبنى بلدية عكار العتيقة بالكهرباء 
المولدة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية لتشغيل األضواء 

وآالت التصوير وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، تمكنت البلدية من 
مواصلة عملها. 

وقد عززت التدخالت، وال سيما ورش العمل لبناء القدرات، 
التضامن االجتماعي، حيث حفزت النساء على االضطالع 

بأنشطة مدرة للدخل، والمجتمع الريفي األوسع على التفكير 
في فعالية مساعدة الذات في غياب المساعدة من دولة تركته 
يشعر بأنه مهمل. وفي الواقع، أعرب المشاركون عن تقديرهم 

لفرص التفكير النقدي والحوار والتعاون المتاحة لسكان الريف 
من خالل ورش العمل. 

وقد أدت أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة 
تسخين المياه المثبتة إلى خفض وقت إنتاج المنتجات 

الغذائية الزراعية إلى النصف في التعاونية الزراعية النسائية 
مما سمح بزيادة حجم اإلنتاج. ووفق رئيسة التعاونية، 

فإن المهمة التي كانت تستغرق أربع ساعات، بسبب انقطاع 
الكهرباء وطول وقت انقطاعها، تستغرق حاليًا أقل من 

ساعتين. باإلضافة إلى ذلك، أدى توفير التخزين البارد إلى 
تحسين سالمة المنتج وتوفير المراوح والتدفئة لتجفيف 

الخضار والمواد الغذائية بشكل أسرع، مما أدى إلى معالجة 
أكثر كفاءة. 

وتشكل تجربة الشقدوف قصة نجاح في تدريب المدربين 
كمصدر غير مستَغل للدخل. وباإلضافة إلى ذلك، وبينما 

اجتمعت النساء الريفيات وأعربن عن استعدادهن للعمل، 
تحاول البلدية تطوير مصنع صغير للشوكوالتة من            

أجل توليد اإليرادات.

وعلى المديين المتوسط والطويل، فإن الشراكات الجديدة 
والدخول إلى األسواق الجديدة ينبغي أن يمّكن المستفيدين 

في عكار العتيقة والشقدوف من االستفادة من المواهب 
التي صقلتها ورش العمل لبناء القدرات. وعالوة على ذلك، 
من المتوقع أن تتبنى التعاونيات األخرى ورائدات األعمال 
من المجتمع المحلي والمجتمعات المجاورة نموذج أعمال 

REGEND وأن يتكاتفن لمحاولة تنفيذ أنشطة مدرة للدخل 
باستخدام الطاقة المتجددة. 

تونس
أدت تدخالت REGEND إلى تحسين دخل المستفيدين 

الناتج عن أنشطة اإلنتاج الزراعي وتصنيع المنتجات 
الزراعية. وعالوة على ذلك، تجري زراعة المزيد من األراضي 

وتنويع األنشطة الزراعية و/أو تكثيفها، األمر الذي من شأنه 
أن يوفر لسكان الريف، وال سيما النساء الريفيات، مزيدًا من 

ز اإلدماج االجتماعي  فرص العمل في أوقات مختلفة، مما ُيعزِّ
للمرأة الريفية وتمكينها.

وبالنسبة للسيد بن منصور والسيدة بوجتيف، فإن عدم وجود 
سجالت مالية يحول دون حساب معدل الزيادة في 
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الدخل، وإن كان كالهما قد حقق دخاًل إضافيًا؛ بينما بالنسبة 
للسيد عمر والسيد باكوش والسيد لطيف، لم يحصد أي 

من المحاصيل المروية بواسطة أنظمة ضخ المياه بالطاقة 
الشمسية الكهروضوئية المثبتة حديثًا، مما يحول دون 

التقييم الكمي.

 ،REGEND وعلى مستوى المجتمع المحلي، حسنت مبادرة
من خالل توفير العمل في المزرعة، اإلدماج االجتماعي 

وقّللت من هجرة أفراد أسر المستفيدين إلى خارج المنطقة؛ 
أي أنَّ ابن السيد بن منصور لم يعد مضطرًا إلى الرحيل وزوج 

السيدة بوجتيف لم يعد بحاجة إلى العودة إلى ليبيا التي 
مزقها النزاع بحثًا عن عمل.

وعلى المديين المتوسط والطويل، من المتوقع أن يتبنى 
المزيد من المزارعين ورائدات األعمال من المجتمع المحلي 

والمجتمعات المجاورة نموذج أعمال REGEND، وأن 
يطلقوا أنشطة مدرة للدخل باستخدام الطاقة المتجددة. 

 REGEND والجدير بالذكر أنه مع بدء انتشار قصص نجاح
في المجتمع، أصبح المزارعون الجدد مهتمين بأنظمة 

ضخ المياه بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، وقد استثمر                
بعضهم فيها.
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يرتبط األثر العام على االقتصادات المحلية بالوفورات النقدية المباشرة التي تتيحها مشاريع الطاقة المتجددة، فضاًل عن المنافع 
المباشرة الناجمة عن ورش العمل لبناء القدرات ومعدات اإلنتاج المقدمة. ومن خالل خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز المبيعات 
واإليرادات واألرباح، ستؤمن هذه الوفورات للمستفيدين الحيز المالي لالستثمار في األنشطة المتنامية المدرة للدخل التي تخلق 
أيضًا فرص العمل، فضاًل عن زيادة اإلنفاق على التعليم والصحة وتحسين مستويات المعيشة بشكل عام؛ وكل ذلك سيسهم في 

نمو االقتصاد المحلي.

األردن
تعود زيادة الناتج واإليرادات بالمنفعة على االقتصاد المحلي. 
وارتفع عدد النساء الناشطات من 15 إلى 25 امرأة في جمعية 

األشعري، ومن 	 إلى 7 نساء في جمعية بتير، وفي كل حالة 
استفادت أسر إضافية وتحسنت قدراتها الشرائية. باإلضافة 
إلى ذلك، من خالل الخوض في مجال تقديم الطعام، ارتفع 

متوسط دخل جمعية األشعري من 50 دينارًا أردنيًا إلى 500 
دينار أردني في يوم العمل، في حين أن التحسن الكبير في 

نها من تحقيق  جودة منتجات األلبان في جمعية بتير مكَّ
ربح بنسبة 0	 في المائة على منتجات األلبان المباعة مقابل 

1,000 دينار أردني.

لبنان
في وقت األزمات الشديدة والتضخم المتزايد، يستطيع 

المجتمع المحلي في عكار العتيقة شراء منتجات التعاونية 
النسائية لتصنيع المنتجات الزراعية بأسعار أقل بنسبة 7	-85 
في المائة من أسعار السوق، مع الحفاظ على هوامش الربح. 

وعالوة على ذلك، وكما أشارت رئيسة التعاونية، فإنها تشتري 
الخضار والفواكه من المزارعين المحليين، مما يخلق قيمة 

إضافية للمجتمع المحلي.

وفي حالة تعاونية مرّبي النحل، فإن الفجوة المتزايدة بين 
أسعارها وأسعار السوق، في وقت ترتفع فيه أسعار الكهرباء 

والديزل، تجعلها متقدمة على المنافسين، وسوف تتسع 
ميزتها أكثر مع الزيادة القادمة في تعريفة الكهرباء.

وفي الشقدوف، كان لتوظيف 	 موظفين آخرين بدوام 
جزئي في مشغل الخياطة، باإلضافة إلى 5 موظفين كانوا 

يعملون في السابق، أثر إيجابي على األسر المعنية في قرية 
تضم 100 أسرة تعاني من البطالة. وتسمح مصادر الدخل 

الجديدة للموظفين المتفرغين بتحسين القوة الشرائية 
لـ	1 أسرة معيشية في هذه القرية الصغيرة. وعالوة 

على ذلك، فإن الخدمات التي يقدمها مشغل عيش عكار 
قد وفرت على 15 امرأة ريفية ناشطة في هذه الصناعة 

تكاليف إضافية، وبالتالي زادت صافي دخل أسرهن، مما 
يعزز اإلنفاق داخل المجتمع المحلي، خاصة مع ارتفاع                                

تكاليف النقل.

تونس
في شربان، تعود زيادة ناتج وإيرادات المزارعين بالمنفعة 

على االقتصاد المحلي. وأدى توسيع أراضيهم المزروعة 
بنسبة تتراوح بين 0	 و200 في المائة، وتنويع و/أو تكثيف 

محاصيلهم الزراعية إلى تحسين القدرة الشرائية لألسر 

المعيشية للمزارعين والعامالت. وباإلضافة إلى ذلك، 
سيرتفع الطلب على العمالة، وال سيما عمل المرأة الريفية، 

وستكون فترات العمل أطول وموزعة توزيعًا أفضل                            
على مدار العام. 
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.14 
األثر البيئي والحد من انبعاثات غازات الدفيئة

األردن
تستند حسابات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 
معدل االنبعاثات البالغ 585	.0 كغ من ثاني أكسيد الكربون/

كيلوواط ساعة المعتمد في تقرير التحديث الثاني الذي 
يصدر كل سنتين في األردن لعام 2020، على افتراض أنه 

يبقى ثابتًا طوال العمر. ويعرض الجدول 	 سعة النظام، 
وتوليد الكهرباء في السنة األولى، وتوليد الكهرباء التراكمي 

على مدى 25 عامًا.
ويقدم الجدول 8 بيانات حول بتير.

الجدول 8. بيانات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في بتير

الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )كغ(

25 سنة تراكميةالسنة األولىمالك النظام 

951 9	000 	جمعية بتير

		1 		1251 7مزرعة بتير

951 9	000 	الشرفاء

951 9	000 	الهنداوي

987 125375 16المجموع

ويعرض الجدول 9 بيانات حول األشعري.

الجدول 9. بيانات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في األشعري

الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )كغ(

25 سنة تراكميةالسنة األولىمالك النظام 

		2 7		750 15مزرعة األشعري 

109 25201	 8جمعية الجوهرة الخيرية 

951 9	000 	شايش الجازي

2	7 5			9 1عبد العزيز الجازي

2	7 5			9 1فالح الجازي

2	7 5			9 1عودة الجازي

2	7 5			9 1علي الجازي

351 227821 35المجموع

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Jordan%E2%80%99s%20Second%20Biennial%20Update%20Report%20for%20web%2010-5.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Jordan%E2%80%99s%20Second%20Biennial%20Update%20Report%20for%20web%2010-5.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Jordan%E2%80%99s%20Second%20Biennial%20Update%20Report%20for%20web%2010-5.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Jordan%E2%80%99s%20Second%20Biennial%20Update%20Report%20for%20web%2010-5.pdf


55

بالنسبة لسخان المياه بالطاقة الشمسية في كل من بتير 
واألشعري، مع وفورات الكهرباء السنوية المقدرة بـ2,700 

كيلوواط ساعة، تشير التقديرات إلى الحد من 8	1,2 كغ من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وعند الجمع بين جميع األرقام، تشير التقديرات 
إلى أن إجمالي الحد من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون يصل إلى 		1,259,2 كغ على                                                           
مدى 25 عامًا.

لبنان
تم التكليف بتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 

مؤخرًا. وبالتالي، تغطي البيانات الفعلية فترة محدودة 
فقط، بين آب/أغسطس 2021 واألسبوع األول من                   

شباط/فبراير 2022. 

وتستند الحسابات إلى: 

نسبة 90/10 من إمدادات مولدات الديزل الخاصة على 	 
إمدادات مؤسسة كهرباء لبنان.

معدالت االنبعاث5 التي تظل ثابتة طوال العمر وتبلغ 	 
9		.0 كغ من ثاني أكسيد الكربون/كيلوواط ساعة 

لشركة كهرباء لبنان و0.712 كغ من ثاني أكسيد الكربون/
كيلوواط ساعة لمولدات الديزل الخاصة.

تقديرات توليد الكهرباء بواسطة نظام الطاقة الشمسية 	 
الكهروضوئية سنويًا وعلى مدى 25 عامًا.

وفي عكار العتيقة، سيصل التخفيض السنوي النبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون إلى حوالي 	2 ألف كغ سنويًا، ونحو 	0	 آالف 

كغ على مدى 25 عامًا. وستكون األرقام المقابلة للشقدوف 
حوالي 10 آالف و2	2 ألفًا على التوالي. وبالنسبة لإلثنتين 

مجتمعتين، فإن األرقام ستصل إلى حوالي 		 ألفًا و9	8 ألفًا، 
على التوالي.

تونس
 REGEND خفضت المشاريع الميدانية في إطار مبادرة

التلوث وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في شربان. 

ولم يعد السيد بن منصور والسيد باكوش بحاجة إلى توليد 
الكهرباء بواسطة الديزل، مما أدى إلى القضاء على جميع 

االنبعاثات المرتبطة به، في حين خفضت السيدة بوجتيف 

والسيد عمر والسيد لطيف االنبعاثات عن طريق خفض 
استهالك الكهرباء من الشبكة الوطنية للكهرباء.

يعرض الجدول 10 بيانات وفورات انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون في شربان، استنادًا إلى معدل انبعاثات الشبكة البالغ 

	7	.0 كغ من ثاني أكسيد الكربون/كيلوواط ساعة.

الجدول 10. بيانات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في شربان

الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية )ثاني المستفيد#
أكسيد الكربون كغ(

559بوجتيف1

750بوجتيف2

95باكوش3

21لطيف4

8	5عمر5

	99 1المجموع
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بالنسبة للمشاريع في الشركة التعاونية األساسية للخدمات 
الفالحية )الفوز(، ومجموعة التنمية الزراعية في مجال 

اإلمداد بمياه الشرب )اإلنطالقة( التي لم يتم التكليف 
بتشغيلها بعد، يتم استخدام األرقام السنوية التقديرية لتوليد 

الكهرباء لتقدير التخفيضات السنوية النبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون التي تبلغ 	50,		 كغ و72	,10 كغ، على التوالي. 
وعلى افتراض أن معدل انبعاثات الشبكة يبقى على حاله 
على مدى 25 عامًا، فإن التقديرات تشير إلى أن الحد من 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدى 25 عامًا يبلغ حوالي 
		1,0 ألف كغ و5	2 ألف كغ، على التوالي.



الش�اكات

.15



58

.15 
الشراكات

لت ِفرق التيسير المحلية التي دعمت المبادرة طوال  حددت مبادرة REGEND أصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين وشكَّ
الوقت، من المراجعة المرجعية، إلى اختيار المستفيدين، إلى تنفيذ المشاريع الميدانية وبرامج بناء القدرات.

وأضافت هذه الشراكات االستراتيجية قيمة مهمة، مما مكن مبادرة REGEND من صياغة وتصميم الحلول وتقديم الرسائل 
الرئيسية التي يتم تكييفها مع السياق الوطني والمحلي لكل بلد ومجتمع مستهدف. وأسفر ذلك عن تعزيز حس الملكية لدى 

أصحاب المصلحة والمستفيدين، مما خلق حسًا قويًا من التضامن والتآزر في السعي نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل في 
تحسين ُسُبل العيش، والمنافع االقتصادية، واإلدماج االجتماعي، والمساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية، من خالل 

ر المناخ وغير ذلك من التحديات المتعلقة بالموارد الطبيعية. التصدي لفقر الطاقة، وندرة المياه، والتعرض لتغيُّ

األردن
منذ االنتهاء من برنامج بناء القدرات، زادت مشاركة 

المنظمات المجتمعية في المعارض المحلية والوطنية، وباعت 
المزيد من المنتجات بأسعار أعلى. وستشكل الشراكات 

نتها نقطة محورية في طريقها  االقتصادية الجديدة التي كوَّ
نحو النمو واالزدهار. وعلى نفس القدر من األهمية، أسفرت 
ورش العمل والفعاليات التدريبية التي ُنظمت باالشتراك مع 

المجتمعات المحلية المجاورة والمنظمات المجتمعية ومن 
أجلها عن شراكات جديدة لتبادل المعارف والخبرات، فضاًل 

عن المشاركة المشتركة في المعارض لزيادة حجم المنتجات 
وتضخيم الحضور.

باإلضافة إلى ذلك، رسخت جمعية الجوهرة مكانتها في 
مجال تقديم الطعام، حيث تقدم بانتظام الوالئم وتدعم 

الفعاليات المجتمعية التي تنظمها كيانات محلية ووطنية 
ودولية، والتي شكلت معها شراكات اقتصادية جديدة مفيدة.

وعلى الصعيدين الوطني واإلقليمي، فإن الشراكات التي تم 
تشكيلها مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية واالتحاد العربي 

للصناعات الغذائية لبناء القدرات ستيّسر وضع وتنظيم برامج 
وورش عمل جديدة لبناء القدرات باستخدام المنتجات 

المعرفية والمحتوى التدريبي الخاص بمبادرة REGEND، والتي 
ستستضيفها منصة اإلسكوا التعليمية وتتيحها عبر اإلنترنت.

لبنان
عززت األنشطة المشتركة بين عكار العتيقة والشقدوف، 

مثل اجتماعات التخطيط وورش العمل لبناء القدرات، 
العالقات بين القريتين. ويمكن للتعاونية النسائية لتصنيع 
المنتجات الزراعية في عكار العتيقة ومشغل عيش عكار 

للخياطة والتطريز أن تتعاونا في الترويج المتبادل للمنتجات 
واألنشطة والمشاركة في تنظيم المعارض والفعاليات من بين 

أمور أخرى. 

كما يتواصل مشغل عيش عكار مع المدارس في المنطقة 
والجيش اللبناني للحصول على عقود لتوريد المنتجات 

المطرزة، من الزي الرسمي إلى القبعات والحقائب، وتتواصل 
المنظمات غير الحكومية المختلفة مع الموظفات بدوام كامل 

لتقديم ورشة عمل حول األساليب المستدامة والفعالة في 
مجال التطريز والنسيج، وتبادل خبراتهن مع جمهور أكبر من 

النساء الريفيات. 

وعالوة على ذلك، يتم السعي إلى إقامة شراكات 
جديدة من خالل تحسين الوصول الرقمي والتسويق 

عبر وسائل التواصل االجتماعي، مما سيخلق أسواقًا                      
جديدة للمستفيدين.

تونس
على الصعيد الوطني، فإن الشراكة االستراتيجية بين الوكالة 

الوطنية للتحكم في الطاقة، والمندوبية العامة للتنمية 
الجهوية، ووكالة النهوض باالستثمارات الفالحية، التي بدأت 

رت في إطار مبادرة REGEND وكسبت طابعًا رسميًا  وتيسَّ
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من خالل مذكرات التفاهم، ستتجاوز نطاق المبادرة وجدولها 
الزمني، وستسهم إسهامًا كبيرًا في اعتماد نهج تشاركي ونهج 

ترابطي في التخطيط لسياسات الطاقة المتجددة الصغيرة 
السعة والتنمية المستدامة، وبرامجها وأنشطتها في المناطق 

الريفية وفي تنفيذها.

ولم يتمكن المستفيدون من مشاريع ضخ المياه بالطاقة 
الشمسية الكهروضوئية في إطار مبادرة REGEND من 

تطوير شراكات اقتصادية جديدة بسبب القيود التي فرضتها 
السلطات التونسية على السفر والتنّقل استجابة لجائحة 

كوفيد-19 في عام 2021. بيد أنهم يعتقدون أنه بفضل زيادة 
إنتاجهم الزراعي وتنويعه، سيتمكنون من إقامة مثل هذه 

الشراكات في المستقبل.
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1   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، تقرير تقييم األوضاع السائدة في المناطق الريفية في لبنان التابع 
.2020 ،REGEND لمبادرة

                         ILO, Jordan Young women’s employment and empowerment in the rural economy, 2018  2
.https://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/WCMS_622766/lang--en/index.htm

اإلسكوا، دراسة حول تعميم المساواة بين الجنسين، وعمليات االندماج االجتماعي وحقوق اإلنسان ونتائج الحصول على   	
الطاقة في المجتمعات المحلية المستهدفة في األردن، 2020.

    https://www.unescwa.org/publications/gender-mainstreaming-social-inclusion-jordan

اإلسكوا، دراسة حول تعميم المساواة بين الجنسين، وعمليات االندماج االجتماعي وحقوق اإلنسان ونتائج الحصول على   	
الطاقة في المجتمعات المحلية المستهدفة في تونس، 2020.

https://www.unescwa.org/publications/gender-mainstreaming-social-inclusion-tunisia

نظرًا ألن مزيج الكهرباء في كل بلد يتكون من تقنيات مختلفة ذات قدرات متفاوتة وانبعاثات ناتجة عن ذلك، يختلف معدل   5
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في كل بلد.

الحواشي

https://www.unescwa.org/publications/report-baseline-study-lebanon
https://www.unescwa.org/publications/report-baseline-study-lebanon
https://www.unescwa.org/publications/report-baseline-study-lebanon




ر المناخ، فضاًل  من خالل تنفيذ المشاريع التي تعالج فقر الطاقة وندرة المياه والتعرض لتغيُّ
عن التحديات األخرى في مجال الموارد الطبيعية التي تطال الفئات المهمشة في المجتمعات 
الريفية في األردن ولبنان وتونس، تهدف المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة 

صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية )REGEND( التي تنفذها اإلسكوا 
إلى تحسين ُسُبل العيش وتعزيز المنافع االقتصادية، واإلدماج االجتماعي والمساواة                

بين الجنسين.

ذت مشاريع ميدانية للطاقة الشمسية وبرامج لبناء القدرات بهدف  وفي إطار هذه المبادرة، ُنفِّ
خفض تكلفة الطاقة أو حتى إلغائها إلى جانب تنمية المهارات والمعارف المتعلقة باألنشطة 

المدرة للدخل بين المستفيدين. وباإلضافة إلى ذلك، شملت المبادرة شراء معدات اإلنتاج 
والتبرع بها للمرأة الريفية لتيسير أنشطة اإلنتاج، وتقليل وقت اإلنتاج، وتطوير خطوط    

إنتاج جديدة. ويسعى هذا التقرير إلى تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي والبيئي ألنشطة 
المبادرة في هذه المجتمعات الريفية، ويعرض األثر المستدام على األنشطة المدّرة للدخل، 

واستهالك الطاقة، وتمكين المرأة، والبيئة.
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