
ازدهـاُر البلدان ك�امُة اإلنسـان

م�أة
ين ال

تمك �نمية ��فية

��ادة األعمال
ذاء

لغ
وا

اء 
لم

وا
ة 
اق
ط
 ال
ين

ط �
�اب
الت

ى الطاقة
ول عل

حص
رفع مستوى المعيشةال

مشا��ع طاقة متجددة

مل
كا
مت

ل 
عم

ج 
وذ

نم
سياسات إطار العمل

ت إ�تاجية
معدا

ت
د�ا

لق
ء ا
بنا

المبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة 
)REGEND( السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية

صحيفة وقائع



رؤيتنا
طاقاٌت وابتكار، ومنطقُتنا استقراٌر وعدٌل وازدهار

رسالتنا
ُم المشورة،  بشَغف وعْزم وَعَمل: نبتِكر، ننتج المعرفة، نقدِّ

نبني التوافق، نواكب المنطقَة العربية على مسار خطة عام 2030.
يدًا بيد، نبني غدًا مشرقًا لكلِّ إنسان.
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 © 2022 األمم المتحدة
حقوق الطبع محفوظة

تقتضي إعادة طبع أو تصوير مقتطفات من هذه المطبوعة اإلشارة الكاملة إلى المصدر.

توّجه جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق واألذون إلى اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
.publications-escwa@un.org :اإلسكوا(، البريد اإللكتروني(

النتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذه المطبوعة هي للمؤلفين، وال تمثل بالضرورة 
األمم المتحدة أو موظفيها أو الدول األعضاء فيها، وال ترتب أي مسؤولية عليها.

ليس في التسميات المستخدمة في هذه المطبوعة، وال في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن 
التعبير عن أي رأي كان من جانب األمم المتحدة بشأن المركز القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة 

أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.

الهدف من الروابط اإللكترونية الواردة في هذه المطبوعة تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات 
وهي صحيحة في وقت استخدامها. وال تتحمل األمم المتحدة أي مسؤولية عن دقة هذه 

المعلومات مع مرور الوقت أو عن مضمون أي من المواقع اإللكترونية الخارجية المشار إليها.

جرى تدقيق المراجع حيثما أمكن.

ال يعني ذكر أسماء شركات أو منتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها.

المقصود بالدوالر دوالر الواليات المتحدة األمريكية ما لم ُيذكر غير ذلك.

تتألف رموز وثائق األمم المتحدة من حروف وأرقام باللغة اإلنكليزية، والمقصود بذكر أي من 
هذه الرموز اإلشارة إلى وثيقة من وثائق األمم المتحدة.

 مطبوعات لألمم المتحدة تصدر عن اإلسكوا، بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح، 
صندوق بريد: 8575-11، بيروت، لبنان.

.www.unescwa.org :الموقع اإللكتروني
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هدفت المبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية 
في المنطقة العربية )REGEND( إلى تحسين ُسُبل العيش في المجتمعات الريفية العربية، 

وتمكينها من جني المكاسب االقتصادية، وتحقيق االندماج االجتماعي، وتعزيز المساواة بين 
ر المناخ،  المرأة والرجل. وهدفت أيضًا إلى التصّدي لفقر الطاقة، وندرة المياه، وقابلية التأّثر بتغيُّ

وغيرها من التحديات المتعلقة بالموارد الطبيعية في ثالثة بلدان هي األردن وتونس ولبنان.

وفي إطار المبادرة، ُنشرت تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة المناسبة لتيسير 
األنشطة اإلنتاجية وتنمية ريادة األعمال في العديد من المناطق. ورّكزت المبادرة على النهوض 

بالقدرات البشرية، وتمكين المرأة، وتحسين أطر السياسات )الشكل أدناه(.

مبادرة REGEND: األهداف والركائز

هدفت مبادرة REGEND إلى تحسين ُسُبل العيش، وتعزيز المكاسب االقتصادية، وتحقيق 
االندماج االجتماعي والمساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية العربية، وال سيما المهّمشة 

ر المناخ وغيرها من  ر بتغيُّ منها، وذلك من خالل التصدي لتحديات فقر الطاقة وندرة المياه والتأثُّ
التحديات المتعلقة بالموارد الطبيعية. ونشرت المبادرة تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة 

السعة المناسبة لتيسير األنشطة اإلنتاجية وتنمية ريادة األعمال.

إنعاش المجتمعات الريفية العربية وتنميتها بيئيًا واقتصاديًا بطريقة شاملة ومستدامة.

تكنولوجيات 
الطاقة 

المتجددة
القدرات البشرية

تمكين المرأة 
ودمجها في 

المجتمع

تنمية ريادة 
األعمال

أطر السياسات 
واألطر 

المؤسسية

ُنُظم فّعالة  ••
ومبتكرة للطاقة 

المتجّددة 
الالمركزية 

والتجميعية 
صغيرة السعة

الترابط بين  ••
المياه والطاقة 

والغذاء

الموارد اإلنتاجية  ••
والخدمات 

المناسبة 
والموثوقة

نموذج قائم على  ••
المعرفة والدراية

تنظيم دورات تدريبية،  ••
وتعزيز المعرفة، 

وتقديم الخدمات 
االستشارية 

تحسين مستويات  ••
المعيشة في 

المجتمعات الريفية 
الفقيرة، من خالل 
تزويدها بالطاقة 

الحديثة والموثوقة 
والميسورة التكلفة

التمكين  ••
االقتصادي للمرأة 

الريفية

تمكين وتدريب  ••
سيدات ليصبحن 
مرشدات ونماذج 

يحتذى بها

اعتماد َنهج  ••
تشاركي من 
األسفل إلى 

األعلى

تحقيق التحول  ••
االقتصادي وتلبية 

أولويات التنمية 
البيئية واالجتماعية 

واالقتصادية

زيادة الوظائف  ••
في مجال ريادة 

األعمال في 
القطاعات اإلنتاجية

ربط المشاريع  ••
القائمة على الطاقة 

بمقدمي خدمات 
الطاقة المتجددة

زيادة االستثمارات  ••
المراعية لمصالح 

الفقراء وتعزيز 
مشاركة القطاع 

الخاص

تعزيز التنسيق في  ••
ما بين أصحاب 

المصلحة 
الوطنيين 

واإلقليميين

إنشاء آليات  ••
مبتكرة لتقديم 

الحوافز

ر المناخ. حقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، والقدرة على الصمود في وجه تغيُّ

عدم استغالل موارد الطاقة المتجددة، وارتفاع معدالت البطالة، والفقر المزمن، وندرة المياه، وانعدام 
ر المناخ في المجتمعات الريفية في البلدان العربية. األمن الغذائي، وفقر الطاقة، والتأّثر بتغيُّ

األهداف

الدوافع

الركائز

القضايا 
الشاملة

السياق
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تطّلب بلوغ أهداف REGEND وتحقيق استدامتها ونقل المعرفة إلى مختلف المجتمعات 
الريفية العربية اّتباع َنهج مصّمم لتلبية احتياجات محّددة على الصعيدين الوطني واإلقليمي. 

ذة والسياق  واعتمد ذلك على مدى توّفر الموارد الطبيعية، وعلى األنشطة االقتصادية المنفَّ
االجتماعي والسياسي السائد.

هج القائم على المشاركة والتشاور، حيث اجتمعت فرق التيسير المحلية في كل  وقد ثبتت فعالية النَّ
بلد مع أصحاب المصلحة الرئيسيين المحليين الذين دعموا REGEND في تنفيذ األنشطة المختلفة.

 REGEND قصة نجاح 1: مبادرة
في حوار األمم المتحدة الرفيع 
المستوى بشأن الطاقة 2021

أتى التقرير الموضوعي حول التمكين من تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة من خالل انتقاالت شاملة 

وعادلة للطاقة )ص. 37( على ذكر المبادرة، وذلك في 
إطار حوار األمم المتحدة 

الرفيع المستوى بشأن 
الطاقة لعام 2021. وسّلط 

التقرير الضوء على مساهمة 
REGEND في نشر الطاقة 

المتجددة من أجل تعزيز 
الرخاء والمساواة بين 

الجنسين والتعليم.

قصة نجاح 2: إدراج REGEND ضمن 
الممارسات الجيدة على مسار 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تم اعتبار مبادرة REGEND في عام 2021 ممارسة 
جيدة قادرة على الدفع باتجاه تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة، وذلك لمساهمتها في بناء 

القدرات، وتوفير معدات اإلنتاج المناسبة لتنفيذ 
الممارسات الزراعية الجيدة وتحضير األغذية 

وتسويقها ونشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة 
صغيرة السعة وتعزيز الترابط بين الطاقة والمياه 

والغذاء في المناطق الريفية.

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021-twg_3-b-062321.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021-twg_3-b-062321.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021-twg_3-b-062321.pdf
https://sdgs.un.org/partnerships/capacity-building-workshops-and-productive-equipment-good-practices-related
https://sdgs.un.org/partnerships/capacity-building-workshops-and-productive-equipment-good-practices-related
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خبير عالمي في شؤون المساواة بين 
الجنسين والطاقة

"مقارنة بأفريقيا أو أمريكا الالتينية، لم يتوّفر 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إال 

القليل جدًا من األدلة حول الترابط بين الطاقة 
وقضايا المساواة بين الجنسين الالزمة لتوجيه 

السياسات. وقد مألت مبادرة REGEND هذه 
الفجوة، وأْثَرت األدّلة المتاحة".

خبير عالمي

"في مبادرة REGEND، كان االنفتاح على 
م من اآلخرين واضحًا، وكذلك العزم  التعلُّ

على عدم إضاعة الوقت في تكرار إنجازات 
بالفعل". تحققت 

قصة نجاح 3: التغلب على تحديات دولية ووطنية

واجه تنفيذ REGEND العديد من التحديات، غير أّن كاّلً من مثابرة ومرونة فريق العمل، وااللتزام القوي من جانب الشركاء الوطنيين 
ف واالستجابة بفعالّية. وِفرق التيسير المحلية، عّزز قدرة المبادرة على التكيُّ

وكانت لجائحة كوفيد19- وما نجم عنها من قيود مفروضة على التنقل آثار على أنشطة REGEND في البلدان المعنية. فقد تباطأ 
تنفيذ المشاريع الميدانية في كل البلدان المستهَدفة، حيث حال حظر التجول دون إجراء الزيارات الميدانية والعمل، وال سيما في 

المجتمعات الريفية.

كذلك، استغرق تنفيذ المشاريع الميدانية، من مرحلة المناقصة إلى مرحلة التطبيق، وقتًا طوياًل بشكل عام. ويعزى ذلك، بشكل رئيسي، 
إلى أعمال إعادة الهندسة المطلوبة لمواءمة مواصفات المناقصات مع طبيعة المنازل والمزارع الريفية التي يستهدفها المشروع.

وفي تونس، ونتيجة لتعقيد اإلطار التنظيمي وبطء استجابة بعض المؤسسات الوطنية، كانت العملية اإلدارية شاقة منذ التكليف 
بتنفيذ المشاريع الميدانية وصواًل إلى تنفيذها. على سبيل المثال، تأّخر تنفيذ أربعة مشاريع لتوفير كهرباء ذات توتر منخفض تشمل 
أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية لتبريد الحليب في المزارع، بسبب تأّخر الحصول على موافقة شركة الكهرباء على تحديث البنية 

التحتية للشبكة. وتسّبب إضراب المهندسين في تونس بين شهري آذار/مارس وحزيران/يونيو 2021 بمزيد من التأخير.

وفي لبنان، تأثرت أنشطة REGEND بشكل كبير باألزمة المالية المتعددة األوجه، وعدم االستقرار السياسي، والحوادث األمنية، وقطع 
الطرق، والنقص في المواد والوقود والكهرباء. وأدى االنفجار الكبير الذي هز بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 إلى تفاقم األزمة، وتسّبب 

في مزيد من التأخير.

وفي األردن، تطّلب تنّوع المشاريع الميدانية وتعقيدها شراء واستيراد مجموعة متنوعة من المعدات والمواد. وتطّلبت فترات التصميم 
الهندسي والتحقق فترات أطول لضمان أعلى مستويات التكامل بين األنظمة المترابطة، على الرغم من أهمية ذلك في ضمان حسن سير 

عمليات البناء والتكليف والرصد.
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اإلنجازات
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The 2018-2019 Survey estimates that the Arab region experienced an 
economic recovery with a growth rate of 2.3 per cent in 2018, up from 
1.7 per cent the year before. This recovery was largely attributed to growth 
led by the hydrocarbon sector among the region’s oil-exporting countries, 
particularly Gulf Cooperation Council (GCC) countries which underwent 
a sizeable increase in oil production and associated export revenues. In 
contrast, the oil-import dependent countries oil imports remained highly 
vulnerable to rises in global fuel prices. Their current account deficits further 
worsened and public debt increased, limiting their fiscal policy space. In 
recent years, the energy subsidy system has placed considerable burdens on 
government revenues.

This Survey examines the macroeconomic implications of energy subsidy 
system reforms, with the case study of two countries: Tunisia (an oil importer) 
and Saudi Arabia (an oil exporter). The results based show that reducing 
energy subsidies generates fiscal space for governments to maneuver. If the 
amounts “saved” by eliminating or reducing subsidies are totally directed 
to the reduction of fiscal deficit, fiscal sustainability could be enhanced but 
economic growth and job creation will be negatively affected. In assessing 
the reform options that promote an inclusive and sustainable development, 
a number of policy implications are discussed.
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The 2018-2019 Survey estimates that the Arab region experienced an 
economic recovery with a growth rate of 2.3 per cent in 2018, up from 
1.7 per cent the year before. This recovery was largely attributed to growth 
led by the hydrocarbon sector among the region’s oil-exporting countries, 
particularly Gulf Cooperation Council (GCC) countries which underwent 
a sizeable increase in oil production and associated export revenues. In 
contrast, the oil-import dependent countries oil imports remained highly 
vulnerable to rises in global fuel prices. Their current account deficits further 
worsened and public debt increased, limiting their fiscal policy space. In 
recent years, the energy subsidy system has placed considerable burdens on 
government revenues.

This Survey examines the macroeconomic implications of energy subsidy 
system reforms, with the case study of two countries: Tunisia (an oil importer) 
and Saudi Arabia (an oil exporter). The results based show that reducing 
energy subsidies generates fiscal space for governments to maneuver. If the 
amounts “saved” by eliminating or reducing subsidies are totally directed 
to the reduction of fiscal deficit, fiscal sustainability could be enhanced but 
economic growth and job creation will be negatively affected. In assessing 
the reform options that promote an inclusive and sustainable development, 
a number of policy implications are discussed.
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ممثل عن البلدية، لبنان

"جرى تنفيذ المشروع في الوقت المناسب، 
وكان بالغ األهمية بالنسبة لنا. فقد مّكنت حلول 

الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلديتنا من 
تقديم خدماتها على مدار الساعة في كل يوم، 

وتشغيل المستوصف المحلي جزئيًا، وتنفيذ 
أنشطة إنتاجية أساسية للمجتمع المحلي".

ممثل عن الحكومة، األردن

"أحد األسباب الرئيسية التي تجعل المرأة 
مترددة في بدء مشاريع إنتاجية صغيرة هو أن 

تكاليف اإلنتاج هي إما أعلى من األرباح وإما 
مكافئة لها. لم نفكر أبدًا في إمكانات الطاقة 
المتجددة كوسيلة لخفض تكاليف اإلنتاج".

قتها REGEND بما يتماشى مع أهداف وركائز المشروع.  تعرض الصفحات التالية اإلنجازات التي حقَّ

اإلنجاز 1

زيادة معرفة واضعي السياسات والمؤسسات المحلية بالديناميات االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية واالعتبارات البيئية في المجتمعات الريفية العربية، وتعزيز اإللمام بتكنولوجيات 

الطاقة المتجددة صغيرة السعة التي تدعم تعميم مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين وتطوير 
ر المناخ. ريادة األعمال والترابط بين المياه والطاقة والغذاء ومواجهة تغيُّ

التقييم

في األردن ولبنان وتونس، قّيمت مبادرة REGEND الديناميات االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية واالعتبارات البيئية المرتبطة باألنشطة اإلنتاجية حسب القطاعات. وبحثت في 

متطلبات الحصول على خدمات الطاقة، وتوافر مصادر اإلمداد والتكنولوجيات المرتبطة بها 
والمطلوبة لدعم القدرة على الصمود في المجتمعات الريفية. واسُترشد في تنفيذ أنشطة 

REGEND بتقارير التقييمات، مما ساعد على اختيار المجتمعات التجريبية من خالل اّتباع 
منهجية تضمن أن تكون النساء والشباب المستفيدين الرئيسيين، وأن تكون لألنشطة آثار ملموسة 

على حياة المستفيدين وأنشطتهم اإلنتاجية. وتضّمنت التقارير توصيات لبناء القدرات وتوفير 
معدات وتطبيقات الطاقة المتجددة. وأتاحت اجتماعات فرق الخبراء الوطنية في األردن وتونس 

ولبنان للشركاء الوطنيين تقديم توصيات بشأن المواقع التجريبية وأنواع األنشطة المناسبة.

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
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%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%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%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%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%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-0
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%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%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1
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اجتماع لفريق التيسير المحلي في بلدية شربان، تونس.ورشة عمل لبناء قدرات البلديات في عكار العتيقة، لبنان.

عملت REGEND عن كثب مع رؤساء بلديات مواقع المشاريع التجريبية. وأصبح هؤالء أعضاء في فرق 
التيسير المحلية، وشاركوا في ورش عمل لبناء القدرات، وفي مناسبات نّظمتها اإلسكوا. وبفضل المهارات 

والمعارف الجديدة التي اكتسبوها، أصبحوا جاهزين للترويج الستخدام الطاقة المتجددة صغيرة السعة من 
أجل تحقيق التنمية الريفية والتنمية المستدامة على نطاق أوسع.

تعميم مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين

قّدمت دراسات REGEND بشأن تعميم مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين واإلدماج االجتماعي وحقوق 
اإلنسان في األردن وتونس ولبنان مزيدًا من التوجيه ألنشطة المشاريع. وتضمنت الدراسات تحلياًل 

واستعراضًا لقضايا المساواة بين الجنسين المرتبطة بخدمات الطاقة في كل بلد، وسلطت الضوء على 
إمكانية تعميم مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين. وحددت الدراسات الفرص المتاحة لدعم القطاع الخاص 

المحلي، وتعزيز وتوسيع استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة، مع التأكيد على الفوائد 
البيئية والمناخية المرتبطة بها. وأوصت الدراسات باتخاذ إجراءات لتعزيز تعميم مراعاة قضايا المساواة بين 
الجنسين، وتمكين المرأة، وحصول المرأة على الطاقة بطريقة متكاملة ومستدامة. وفي االجتماعات الوطنية 

في األردن وتونس ولبنان، جرت مناقشة النتائج، وُقّدمت توصيات بشأن ُسُبل نشرها وتنفيذها.لق

قصة نجاح REGEND :4 تساهم في تمكين رؤساء البلديات
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The 2018-2019 Survey estimates that the Arab region experienced an 
economic recovery with a growth rate of 2.3 per cent in 2018, up from 
1.7 per cent the year before. This recovery was largely attributed to growth 
led by the hydrocarbon sector among the region’s oil-exporting countries, 
particularly Gulf Cooperation Council (GCC) countries which underwent 
a sizeable increase in oil production and associated export revenues. In 
contrast, the oil-import dependent countries oil imports remained highly 
vulnerable to rises in global fuel prices. Their current account deficits further 
worsened and public debt increased, limiting their fiscal policy space. In 
recent years, the energy subsidy system has placed considerable burdens on 
government revenues.

This Survey examines the macroeconomic implications of energy subsidy 
system reforms, with the case study of two countries: Tunisia (an oil importer) 
and Saudi Arabia (an oil exporter). The results based show that reducing 
energy subsidies generates fiscal space for governments to maneuver. If the 
amounts “saved” by eliminating or reducing subsidies are totally directed 
to the reduction of fiscal deficit, fiscal sustainability could be enhanced but 
economic growth and job creation will be negatively affected. In assessing 
the reform options that promote an inclusive and sustainable development, 
a number of policy implications are discussed.
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Regional Initiative for Promoting Small-scale Renewable 
Energy Applications in Rural Areas of the Arab Region

Study on Gender Mainstreaming, Social Inclusion, Human Rights Processes 
and Outcomes of Access to Energy in Targeted Local Communities in Jordan
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The 2018-2019 Survey estimates that the Arab region experienced an 
economic recovery with a growth rate of 2.3 per cent in 2018, up from 
1.7 per cent the year before. This recovery was largely attributed to growth 
led by the hydrocarbon sector among the region’s oil-exporting countries, 
particularly Gulf Cooperation Council (GCC) countries which underwent 
a sizeable increase in oil production and associated export revenues. In 
contrast, the oil-import dependent countries oil imports remained highly 
vulnerable to rises in global fuel prices. Their current account deficits further 
worsened and public debt increased, limiting their fiscal policy space. In 
recent years, the energy subsidy system has placed considerable burdens on 
government revenues.

This Survey examines the macroeconomic implications of energy subsidy 
system reforms, with the case study of two countries: Tunisia (an oil importer) 
and Saudi Arabia (an oil exporter). The results based show that reducing 
energy subsidies generates fiscal space for governments to maneuver. If the 
amounts “saved” by eliminating or reducing subsidies are totally directed 
to the reduction of fiscal deficit, fiscal sustainability could be enhanced but 
economic growth and job creation will be negatively affected. In assessing 
the reform options that promote an inclusive and sustainable development, 
a number of policy implications are discussed.

Regional Initiative for Prom
oting Sm

all-scale Renew
able Energy A

pplications in Rural A
reas of the A

rab Region
Econom

ic and Social Com
m

ission for W
estern Asia

Regional Initiative for Promoting Small-scale Renewable 
Energy Applications in Rural Areas of the Arab Region

Study on Gender Mainstreaming, Social Inclusion, Human Rights Processes 
and Outcomes of Access to Energy in Targeted Local Communities in Lebanon
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The 2018-2019 Survey estimates that the Arab region experienced an 
economic recovery with a growth rate of 2.3 per cent in 2018, up from 
1.7 per cent the year before. This recovery was largely attributed to growth 
led by the hydrocarbon sector among the region’s oil-exporting countries, 
particularly Gulf Cooperation Council (GCC) countries which underwent 
a sizeable increase in oil production and associated export revenues. In 
contrast, the oil-import dependent countries oil imports remained highly 
vulnerable to rises in global fuel prices. Their current account deficits further 
worsened and public debt increased, limiting their fiscal policy space. In 
recent years, the energy subsidy system has placed considerable burdens on 
government revenues.

This Survey examines the macroeconomic implications of energy subsidy 
system reforms, with the case study of two countries: Tunisia (an oil importer) 
and Saudi Arabia (an oil exporter). The results based show that reducing 
energy subsidies generates fiscal space for governments to maneuver. If the 
amounts “saved” by eliminating or reducing subsidies are totally directed 
to the reduction of fiscal deficit, fiscal sustainability could be enhanced but 
economic growth and job creation will be negatively affected. In assessing 
the reform options that promote an inclusive and sustainable development, 
a number of policy implications are discussed.
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Regional Initiative for Promoting Small-scale Renewable 
Energy Applications in Rural Areas of the Arab Region

Study on Gender Mainstreaming, Social Inclusion, Human Rights Processes 
and Outcomes of Access to Energy in Targeted Local Communities in Tunisia

20-00239_Gender_Mainstreaming_Tunisia_Cover_EN.indd   2-420-00239_Gender_Mainstreaming_Tunisia_Cover_EN.indd   2-4 7/30/21   10:54 AM7/30/21   10:54 AM

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%8C-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%8C-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-1
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%8C-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-0
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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%AF%D9%88%D8%B1-%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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
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افتتاح مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منتدى أصحاب المصلحة المتعددين في المهدية، تونس.
الشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية )الفوز( في 

المهدية بتونس.

مجموعة أدوات تشغيلية لتطبيقات الطاقة المتجددة 
صغيرة السعة

ساعد تطوير مجموعة أدوات تشغيلية حول حلول الطاقة المتجددة 
صغيرة السعة في المنطقة العربية على زيادة الوعي وتشجيع 

االستثمارات الداعمة لألنشطة اإلنتاجية والمساواة بين الجنسين 
وتمكين الشباب. وتشمل مجموعة األدوات أفضل الممارسات 

المتعلقة بالحلول التكنولوجية وتطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة 
السعة. وهي تركز بشكل خاص على التكنولوجيات التي يسهل 

الوصول إليها وتناسب المجتمعات المهمشة وتمّكن رائدات األعمال 
من الشروع في أنشطة إنتاجية. وتقدم التوصيات مقترحات بشأن 

ُسُبل االستفادة إلى أقصى حد ممكن من قيمة الطاقة المتجددة 
صغيرة السعة، وذلك لتحقيق مصلحة المجتمعات الريفية وضمان 

االستدامة.  

واسترشد إعداد مجموعة األدوات بنتائج المناقشات والتوصيات 
التي قّدمها خبراء دوليون في ندوة عبر اإلنترنت شاركت اإلسكوا 

في تنظيمها. فقد ناقشوا ُسُبل تحقيق التنمية الريفية من خالل 
استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة، وتطوير 
قدرتها على توليد الدخل وتنفيذ األنشطة التي تعّزز الترابط بين 

المياه والطاقة والغذاء.  

في تونس، نجحت REGEND في العمل من أجل إقامة شراكة استراتيجية رسمية بين الوكالة الوطنية 
للتحّكم في الطاقة، والمندوبية العامة للتنمية الجهوية، ووكالة النهوض باالستثمارات الفالحية. وسيسهم ذلك 

إسهامًا كبيرًا في التخطيط والتنفيذ المستدامين والتشاركيين لسياسات وأنشطة الطاقة المتجددة صغيرة 
السعة والتنمية المستدامة في المناطق الريفية.

قصة نجاح 5: أدت أنشطة REGEND في تونس إلى إبرام اتفاق بين المؤسسات الوطنية
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المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة 
السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية

حلول تكنولوجية للطاقة المتجددة صغيرة السعة في المنطقة العربية: 
مجموعة األدوات التشغيلية - كانون األول/ديسمبر 2020
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المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة 
المتجددة الصغيرة السعة في المناطق 

الريفية في المنطقة العربية

حلول تكنولوجية للطاقة المتجددة الصغيرة السعة في المنطقة 
العربية: مجموعة األدوات التشغيلية: كتّيب

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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اإلنجاز 2
تعزيز قدرة المؤسسات العامة والخاصة والمالية في البلدان األعضاء في اإلسكوا على تطبيق 

نماذج أعمال لتنفيذ تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة المناسبة في القطاعات 
اإلنتاجية في المناطق الريفية.

مجموعة أدوات لوضع نماذج األعمال

طّورت REGEND مجموعة أدوات لوضع نماذج أعمال من أجل 
توفير مبادئ توجيهية لنشر تكنولوجيات طاقة متجددة صغيرة 

السعة مختارة في المجتمعات الريفية. وتوفر مجموعة األدوات معلومات 
عامة، والخيارات المتوفرة، واالعتبارات الالزم مراعاتها لوضع نموذج عمل 
قابل للتطبيق. وتتناول التوصيات الرئيسية السياسات واألنظمة التي من 

شأنها تمكين النساء والشباب من االضطالع بأنشطة ريادية إنتاجية.

واستفادت مجموعة األدوات من التوصيات الصادرة عن ندوة إقليمية 
نظمتها اإلسكوا عبر اإلنترنت لجمع آراء جهات إقليمية ودولية بشأن 

نماذج األعمال التجارية التي تدمج تكنولوجيات الطاقة المتجددة في 
التنمية الريفية، مع التركيز على تمكين المرأة.

مشاريع ميدانية

أّدى تنفيذ عدة مشاريع ميدانية إلى دعم أنشطة إنتاجية مثل إنتاج األغذية والزراعة، وإلى 
تلبية االحتياجات من الكهرباء والماء الساخن. وتم اختيار ُنُظم الطاقة المتجددة وتحديد 

حجمها استنادًا إلى التوصيات الواردة في تقارير التقييم، وذلك بعد التشاور مع فرق التيسير 
المحلية والشركاء الوطنيين والنظر في احتياجات المستفيدين وأنواع األنشطة اإلنتاجية. 
ولتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، اّتبعت المشاريع َنهجًا متكاماًل لتحقيق كفاءة 

استهالك الطاقة والرّي والممارسات الزراعية.

دة  المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجدِّ
صغيرة الِسعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية

مجموعة أدوات نماذج األعمال
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يهدف مشروع »المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في 
المناطق الريفية في المنطقة العربية« REGEND إلى تحسين ُسُبل العيش وزيادة الفوائد 

االقتصادية في المجتمعات الريفية، ال سيما بين الفئات المهمشة، وتعزيز اإلدماج االجتماعي 
والمساواة بين الجنسين. ويسعى المشروع إلى تلبية االحتياجات من الطاقة وإبراز فعالية 
النهج التصاعدي )من القاعدة حتى القمة( في تحقيق النتائج من خالل معالجة فقر الطاقة 

ر المناخ وغيره من تحديات الموارد الطبيعية. ويجري تشجيع  وندرة المياه والتأثر بتغيُّ
االستثمارات التي تراعي مصالح الفقراء باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة 

السعة المناسبة لتيسير األنشطة اإلنتاجية وتنشيط ريادة األعمال.

وتهدف مجموعة األدوات هذه إلى توفير إرشادات لنشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة 
صغيرة السعة في المجتمعات الريفية في المنطقة العربية. وتوفر مجموعة األدوات معلومات 

عامة، ونهجًا متكاماًل، وكذلك الخيارات المتوفرة، واالعتبارات الالزم مراعاتها لوضع نموذج 
أعمال قابل للتطبيق يستند إلى استعراض نظري لمبادرات مماثلة. كما تطرح مجموعة 

األدوات الخطوات الالزمة لتنفيذ نموذج أعمال مناسب، وتوضح خيارات التمويل الممكنة 
للمستخدمين النهائيين في المناطق الريفية، وتوصي بسياسات وتشريعات تضمن بيئة 

تمكينية لتطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية.

من خالل مبادرة REGEND، تعاونت المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
واالتحاد العربي للصناعات الغذائية في تنظيم ورش عمل لبناء القدرات 

في األردن ولتطبيق الممارسات الجيدة في مجال تصنيع األغذية، 
والنظافة الشخصية أثناء تصنيع األغذية، والتسويق. وساعدت المنظمة 

واالتحاد في صياغة دليل الممارسات الجيدة في الزراعة. وبعد إنجاز 
المشروع، استمرت ورش العمل الرامية إلى بناء القدرات في القرى 

المجاورة، مستندًة إلى خبرات REGEND ومنتجاتها المعرفية. وشارك 
تالمذة ورش عمل REGEND في ورش العمل الجديدة كمدّربين 

مساعدين، لضمان استدامة المبادرة وزيادة أثرها.

قصة نجاح 6: شراكة من أجل تطوير المهارات والممارسات الجيدة

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%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%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
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وتمّكنت ُنُظم الطاقة المتجددة المرّكبة من تلبية احتياجات المستفيدين من الطاقة، وخفضت 
اعتمادهم على مولدات الديزل بدرجة كبيرة. وساهمت موثوقية الُنُظم في استمرارية األنشطة 

بتكاليف ووقت أقل. وكانت إمدادات الطاقة كافية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز التمكين 
االقتصادي من خالل األنشطة اإلنتاجية المنّفذة والجديدة.

ذة في كل بلد الجدول 1: المشاريع الميدانية المنفَّ

عدد 

المشاريع

17

7

7

31

73

65

1191,050

1,000

850

2572,900

تعاونية نسائية لتصنيع األغذية الزراعية	 
رائدات أعمال )أنشطة زراعية وأنشطة غذائية 	 

زراعية(
مزارعات ومزارعون	 

جمعية تعاونية نسائية لتصنيع األغذية الزراعية	 
جمعية تعاونية نسائية للتطريز	 
جمعية تعاونية للنحالين	 
جمعية تعاونية زراعية	 
البلدية	 
مستوصف البلدية	 
فقراء الطاقة في البلدة	 

جمعية تعاونية لمنتجي األلبان	 

جمعية التنمية الزراعية لضخ مياه الشرب	 

رائدات أعمال )أنشطة زراعية وأنشطة غذائية 	 
زراعية( مزارعات ومزارعون

السعة اإلجمالية 

)كيلوواط ذروة(

عدد الجهات 
المستفيدة 

)بشكل مباشر 
وغير مباشر(

الجهات المستفيدة

األردن

تونس

المجموع

لبنان

خالل ورشة عمل لبناء القدرات في مجال تنظيم المشاريع في 
القطاع الزراعي، تعرفت نساء ريفيات من شربان، تونس، على آليات 

التمويل المتاحة التي من شأنها تمكين النساء والشباب من المساهمة 
في تحقيق التنمية المستدامة. وبحلول نهاية ورشة العمل، كانت 

المشاِركات قد أعددن خمسة مقترحات مشاريع وقّدمنها لغرض 
تمويلها إذا أمكن.

وذكرت جميع الحاضرات أنهن لم يكّن على علم بآليات التمويل 
القائمة قبل ورشة العمل، وأن الحصول على تمويل إضافي سيدعم 

أنشطتهن إلى حد بعيد. 

قصة نجاح REGEND :7 تيّسر وصول المرأة الريفية إلى التمويل البالغ الصغر

البلد

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-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%90%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%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-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%90%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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معدات اإلنتاج

تكاماًل مع أنظمة الطاقة المتجددة، قّدمت REGEND مجموعة واسعة من معدات اإلنتاج 
المتميزة بجودتها العالية ومراعاتها لكفاءة الطاقة. وجرى اختيار هذه المعّدات بعد تقييم دقيق 

ذة من جانب المستفيدين، وبالتشاور مع فرق التيسير المحلية والشركاء  لألنشطة اإلنتاجية المنفَّ
لة بُنُظم الطاقة المتجددة المرّكبة إلى تحسين استهالك الطاقة.  الوطنيين. وأّدت المعدات المشغَّ
ذ األنشطة المدّرة للدخل بطريقة مستدامة وفّعالة، أي خالل مّدة قصيرة وبجهد وكلفة أقّل  وتنفَّ

وإنتاجية وكفاءة وإيرادات أكبر.

الجدول 2: قائمة المعدات في كل بلد

المعدات

موقد طهي صناعي	  آالت للتعبئة والتغليف	  ثاّلجات	 

غسالة مالبس	  معدات تكنولوجيا المعلومات	  عّجانات	 

كرفان	  وحدات تكييف	  خاّلطات حليب	 

أجهزة لتقطير النباتات العطرية	 
معدات تكنولوجيا 	 

المعلومات

خزانات لتبريد الحليب	  حاضنات بيض	 

مطحنة سكر	  قّشارة رّمان	  مطاحن كشك	 

براميل شراب	  مجفف الكشك	  عصارة رّمان	 

ماكينة خياطة	 

)للتطريز اإللكتروني(	 
ثاّلجة وبّراد	  أجهزة كمبيوتر مكتبية	 

ماكينة خياطة	 

)أداة ثقب أزرار 	 
أوتوماتيكية(

موقد طهي	  كراٍس وطاوالت للمكاتب	 

جهاز لصنع عجينة السكر	  مراوح	 
شاشة وأداة لتسليط 	 

الصورة على الشاشة

مدفأة ذات نمط مزدوج	  خالط طعام	 

األردن

تونس

لبنان

البلد

يواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة منذ عام 2019، أّدت إلى تدهور 
كبير في إمدادات الكهرباء في جميع أنحاء البلد. وقد عاد ذلك بأضرار كبيرة 

على المشاريع التجارية، وال سيما في المناطق الريفية الضعيفة والمهّمشة 
منذ ما قبل األزمة.

 REGEND وبفضل أنظمة الطاقة الشمسية الموثوقة، تمّكن المستفيدون من
من تحّمل األزمة ومواصلة العمل دون أّي انقطاع. ووّفرت األنظمة إمدادات 
ثابتة من الطاقة، مما يّسر عمل الشركات التي، من دون هذه األنظمة، كانت 

ستضطّر إلى تنظيم عملها والتخطيط ألنشطتها حسب ساعات الكهرباء 
المقننة، أو كانت ستستعين بمولدات الديزل.

قصة نجاح 8: من خالل استخدام أنظمة الطاقة الشمسية المرّكبة، تمّكن المستفيدون من 
REGEND في لبنان من التغلب على أزمة الكهرباء التي يعاني منها البلد

جمعية "عيش عكار" غير الحكومية في شقدوف، لبنان.

ورشة عمل التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي في عكار العتيقة، لبنان.
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النتائج الموّثقة للتوفير الناتج عن معدات اإلنتاج:

إجمالي الوقت 
الذي يستغرقه 

إعداد العجين 
في األردن

إجمالي الوقت 
الذي يستغرقه 

خلط الحليب 
في األردن

ثالث ساعات
انخفاض بنسبة

في المائة

30 دقيقة

83

توّسع أرض 
السيد بن منصور 

في تونس

��ادة غّلة 
السيد بن منصور 

في تونس

كمية أشجار 
ال��تون الجديدة 

الم��وعة في 
تونس

16 هكتا�ًا
ارتفاع بنسبة

في المائة

عشرة هكتا�ات
60

تسع ساعات
انخفاض بنسبة

في المائة

45 دقيقة

92

استهالك غاز 
الب�وبان للطهي 

في األردن

انخفاض بنسبة
في المائة

ارتفاع بنسبة
في المائة

40

ارتفاع بنسبة40
222في المائة

شمل تجديد مقّر جمعّية جوهرة الخيرّية في األردن تركيب ُنُظم طاقة شمسية كهروضوئية تلّبي احتياجاتها من 
الكهرباء؛ واستخدام أجهزة لتسخين المياه بالطاقة الشمسية، ومعدات تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ أنشطة إدارية 

مختلفة؛ وتركيب وحدات تكييف الهواء لتحسين جودة الهواء؛ وتوفير المعدات الالزمة لمختلف األنشطة اإلنتاجية.

وشّجعت هذه التحديثات النساء والشباب في األشعري على زيارة الجمعية والمشاركة في أنشطتها. وبعد إنجاز 
مشاريع REGEND الميدانية بفترة وجيزة، تحّولت الجمعية إلى مركز اجتماعي واقتصادي يقّدم أنشطة للشباب 

وينّفذ أنشطة إنتاجية مختلفة.

قصة نجاح 9: منظمة محّلية تتحول إلى مركز للنساء والشباب

مستشار لشؤون REGEND في لبنان

"أحد الدروس المستفادة الرئيسية هو أنه يمكن 
للمشروع أن يعود بالفوائد على نطاق المجتمعات 

المعنية بأسرها من دون الحاجة إلى زيادة تمويله، 
وذلك عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة في المجاالت 

المناسبة. وقد تمّكّنا من تركيب معدات اإلنتاج 
في أماكن يسُهل للنساء الوصول إليها في قريتين، 

ليتسّنى لهّن استخدامها لتنفيذ أنشطتهن اإلنتاجية".

مستفيد من REGEND في األردن

"نحن نستعين بالمعارف التقليدية التي 
ورثناها من أجدادنا. وعلى الرغم من ذلك، 

اكتساب المعرفة المتخصصة مهّم أيضًا 
بالنسبة لنا. وقد منحتنا الدورات التدريبية 
إرشادات مفّصلة حول ُطرق تحسين جودة 

منتجاتنا وإطالة مدة صالحيتها".
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اإلنجاز 3

إتاحة فرص للتقدم على مسار التنمية االقتصادية الريفية في البلدان العربية المستفيدة، من 
خالل إجراء دراسات حالة عن السياسات المّتبعة. وفي إطار المبادرة، ُقّدمت توصيات لخلق 
بيئة مواتية للقطاع الخاص ورائدات األعمال، من أجل االستثمار في األنشطة المدرة للدخل، 

وذلك من خالل زيادة استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة.

دراسات حالة وطنية عن السياسات المّتبعة

ُأجريت دراسات حالة وطنية عن األردن وتونس ولبنان تضّمنت تقييمًا للسياسات واألنظمة 
المتعّلقة باألنشطة اإلنتاجية في المناطق الريفية ولتأثيرها على تمكين المرأة واستخدام الطاقة 

المتجددة صغيرة السعة وريادة األعمال وتنمية الشباب. وتضّمنت دراسات الحالة توصيات 
لواضعي السياسات والجهات المعنية الوطنية الّتباع َنهج متكامل في تنفيذ اإلصالحات 

التنظيمية والمالية الرامية إلى النهوض بمصادر الطاقة المتجددة صغيرة السعة كسبيل لتمكين 
المرأة وتحقيق التنمية الريفية. واستندت دراسات الحالة إلى توصيات ورش العمل التي نّظمتها 
اإلسكوا في األردن وتونس ولبنان. وخالل هذه الورش، قّدمت الجهات المعنية الوطنية آراءها 

بشأن اإلصالحات والتدابير الرامية إلى تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود، وإدماج 
اعتبارات المساواة بين الجنسين في األنشطة المدّرة للدخل، وذلك من خالل زيادة استخدام 

تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة. 
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This case study was developed within the framework of the “Regional 
Initiative for Promoting Small-Scale Renewable Energy Applications in Rural 
Areas of the Arab Region” (REGEND).

It tackles Jordanian policy and regulatory reforms and financial and legal 
frameworks needed to promote small-scale renewable energy technologies 
and applications in rural areas through an integrated approach. The study 
therefore analyzes the national strategies and policies for rural development 
and assesses the ground-level regulations for rural productive activities 
that could promote both small-scale renewable energy technologies and 
entrepreneurial development and attract private investments. It also assesses 
a gender-specific line to promote women’s economic empowerment to 
access the market and provides guidelines for the design and implementation 
of policies and regulatory, financial and legal frameworks to support rural 
development programmes that are economically, environmentally, socially 
and institutionally sustainable.
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Case study on policy regulatory reforms and financial and 
legal frameworks to promote small-scale renewable energy 
technologies and applications in rural areas

LEBANONLEBANON

The present case study was prepared within the framework of the Regional Initiative 
for Promoting Small-Scale Renewable Energy Applications in Rural Areas of the Arab 
Region (REGEND). It builds on the REGEND baseline study entitled “Assessment 
report of prevailing situations in rural areas of Lebanon” and the “Study on gender 
mainstreaming, social inclusion and human rights processes and outcomes of access to 
energy in targeted local communities in Lebanon”.
The present case study tackles the policy and regulatory reforms and the financial 
and legal frameworks needed in Lebanon to promote small-scale renewable energy 
technologies and applications in rural areas through an integrated approach. The 
study analyses national strategies and policies for rural development and assesses 
ground-level regulations for rural productive activities, which could promote small-
scale renewable energy technologies and entrepreneurial development and attract 
private investments. It also assesses a gender-specific approach that promotes women’s 
economic empowerment to access the market, and provides guidelines for the design 
and implementation of policies and regulatory, financial and legal frameworks to support 
rural development programmes that are economically, environmentally, socially and 
institutionally sustainable.
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Etude de cas : « Cadres institutionnels, réglementaires, 
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في إطار مبادرة REGEND، جرى تركيب نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقّوة 4.5 كيلووات ومضخة مياه للري 
تعمل بالطاقة الشمسية للري في مزرعة السيدة فتحية بوجتيف. زاد هذا النظام إنتاجية المزرعة، وسمح للسيدة 

بوجتيف من زراعة األراضي الزراعية المجاورة، مّما أدى إلى تحسين دخلها ورفاه أسرتها.

REGEND قصة نجاح 10: تمكين مزاِرعة وعائلتها في تونس من خالل

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%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%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%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%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%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%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%91%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%91%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%91%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%91%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
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مجموعة أدوات سياسات
طّورت REGEND مجموعة أدوات لتوجيه واضعي السياسات 

حول إدراج استخدام الطاقة المتجددة صغيرة السعة في الجهود 
المبذولة لتحقيق التنمية الريفية. وتتيح مجموعة األدوات خيارات على 

مستوى السياسات، ومبادئ توجيهية للتمويل، وآليات مبتكرة لتقديم 
الحوافز. كما أنها تشمل تقديم أفضل الممارسات لتيسير نشر واستخدام 

تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة من أجل تعزيز ُسُبل 
العيش والمساواة بين الجنسين في المناطق الريفية، وذلك من خالل 

تنفيذ أنشطة ريادية واحترام حقوق اإلنسان وتعميم مراعاة المساواة 
بين الجنسين واعتماد ُنُهج متكاملة.

وقد ُأعّدت مجموعة األدوات استنادًا إلى توصيات ورشة عمل نّظمتها اإلسكوا إلتاحة فرصة 
للجهات الشريكة اإلقليمية والدولية لتبادل الخبرات في مجال استخدام تكنولوجيات الطاقة 

المتجددة صغيرة السعة لتسريع تحقيق التنمية الريفية وتمكين المرأة. 

لضمان استدامة ُنُظم الطاقة الشمسية بعد إنجاز أنشطة REGEND، ُأجريت تدريبات عملية في كل بلد على صيانة 
هذه الُنُظم وتشغيلها. فتعّلم الشباب والطالب المبادئ األساسية في الصيانة والتشغيل، وتحّسنت فرص إيجادهم 

فرص عمل في هذا المجال بعد التخرج. وأعرب الطالب عن اهتمامهم الكبير بتكنولوجيا الطاقة الشمسية وأهميتها 
بالنسبة إلى تعّلمهم ومستقبلهم المهني.

 قصة نجاح 11: الشباب والشابات في المجتمعات المحلية يتعّلمون كيفية تشغيل 
ُنُظم الطاقة المتجددة
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دة  المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجدِّ
صغيرة الِسعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية

مجموعة أدوات السياسات

تــم تطويــر تقريــر »حلــول تكنولوجيــة للطاقــة المتجــددة صغيــرة الِســعة فــي المنطقــة العربيــة: 
مجموعــة أدوات السياســات« فــي إطــار المبــادرة اإلقليميــة لتعزيــز تطبيقــات الطاقــة المتجــددة 
صغيــرة الِســعة فــي المناطــق الريفيــة فــي المنطقــة العربيــة )REGEND(. تهــدف مجموعــة األدوات 
إلــى توفيــر إرشــادات لواضعــي السياســات حــول كيفيــة دمــج الطاقــة المتجــددة صغيــرة الِســعة فــي 

التنميــة الريفيــة فــي العالــم العربــي.

وتتنــاول مجموعــة األدوات هــذه التحديــات والفــرص المتعلقــة بإنشــاء أســواق للكهربــاء باســتخدام 
تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة الِســعة فــي المجتمعــات الريفيــة عبــر البلــدان العربيــة. 
وتناقــش مجموعــة األدوات أيضــًا خيــارات السياســات، ومبــادئ التمويــل، وآليــات الحوافــز المبتكرة، 
الِســعة  وأفضــل الممارســات لتســهيل نشــر واســتخدام تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة 
لتعزيــز ُســُبل العيــش والمســاواة بيــن الجنســين فــي المناطــق الريفيــة مــن خــال أنشــطة ريــادة 
األعمــال، واحتــرام حقــوق اإلنســان ضمــن َنهــٍج متكامــل. كمــا تشــرح كيــف يمكــن للمــرأة الريفيــة 
االســتفادة بشــكل كبيــر مــن إدخــال تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة الِســعة، مــن خــال 
تحســين الوصــول إلــى التعليــم والصحــة، واالتصــاالت الرقميــة الحديثــة، وفــرص العمــل الجديــدة 

المتعلقــة بتحســين الوصــول إلــى التكنولوجيــا واآلالت

اإلنجاز 4
ترسيخ فوائد REGEND بفضل أنشطة زيادة الوعي وبناء القدرات في المجتمعات الريفية من خالل 

تنفيذ مشاريع رائدة.

ورش عمل لبناء القدرات

هدف أصحاب المصلحة إلى تحقيق استدامة REGEND من خالل زيادة دراية الجهات 

المستفيدة. ولذلك، شّكل بناء القدرات ركيزة من ركائز المبادرة، حيث ُزّودت الجهات المستفيدة 

بالمعرفة الالزمة لتنفيذ األنشطة اإلنتاجية، والمغامرة في تنفيذ أنشطة جديدة، وبناء الشراكات 

مع المجتمعات المحلية والمشاريع التجارية األخرى.

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%91%D9%90%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%90%D8%B9%D8%A9-%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%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
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وجرى اختيار مواضيع ورش العمل الرامية إلى بناء القدرات استنادًا إلى تقارير التقييم وبالتشاور 
مع كّل من الجهات المستفيدة وفرق التيسير المحلية والشركاء الوطنيين. ولتعظيم فوائد هذه 
الورش، تضّمنت جميعها جانبًا عمليًا قام المشاركون بموجبه بتطبيق الدروس المستفادة عمليًا. 
وتم تشجيع المشاركين من جميع الفئات العمرية على المشاركة في هذه الورش من أجل زيادة 

آثارها على المجتمعات المحلية.

وقد أّثرت ورش العمل إيجابيًا على أنشطة المستفيدين وُسُبل معيشتهم وطرق تفكيرهم. فقد 
ر إيجابي في تفكيرهم بشأن االستدامة، وأصبح  أفاد مشاركون من جميع المواقع بحدوث تغيُّ

لديهم دافع أكبر لالنخراط في ريادة األعمال. كذلك، حّسنت ورش العمل كفاءة األعمال التجارية 
واألنشطة اإلنتاجية.

عدد ورش 
العمل 

6

11

9
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 دليل الممارسات الزراعية الجيدة

بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية واالتحاد العربي 
للصناعات الغذائية، وضعت REGEND دلياًل بالممارسات الجيدة في 
مجاالت الزراعة، وتجهيز ما بعد الحصاد، والتصنيع والتعبئة ووضع 

العالمات، وذلك في إطار التدريب على االستخدام المستدام للطاقة.

ويركز الدليل على الممارسات التي تعزز استدامة استخدام الطاقة 
واستخدام الطاقة المتجددة والحد من الهدر. كما يشمل المبادرات التي تحّفز استثمارات 

القطاع الخاص؛ وتعّزز ريادة األعمال؛ وتحّقق تمكين المرأة، مع التركيز على خلق فرص العمل، 
وتطوير سالسل قيمة قوية لألغذية الزراعية من خالل تطبيق َنهج الترابط بين المياه والطاقة 

ر المناخ لتحسين استدامة االقتصاد.  والغذاء، وإدارة تغيُّ

في إطار REGEND، ُعقد العديد من االجتماعات وورش العمل والندوات التي نالت اهتمامًا كبيرًا من جانب الجهات 
المعنية الوطنية واإلقليمية. وبحلول نهاية المبادرة، كان أكثر من 500 صاحب مصلحة وشريك قد شاركوا فيها، 
وشّكلوا شبكة من الخبراء الملتزمين بتعظيم قدرة الطاقة المتجددة صغيرة السعة على تحقيق التنمية الريفية 

وتمكين المرأة.

قصة نجاح REGEND :12 أقامت شراكات مع أكثر من 500 جهة صاحبة مصلحة

خبير من تونس

ُأشِرك في عمليات REGEND العديد من أصحاب 
المصلحة العاملين على كفاءة استخدام الطاقة 

والمساواة بين الجنسين في عملية شاملة 
للجميع. وتمّكنت كل جهة من تقديم خدمة 
مجانية، أو من المساهمة بأفكار في مشاريع 

مختارة في المناطق المستهدفة".

خبير إقليمي

"يقّدم التدريب إرشادات مفّصلة بلغة مبّسطة 
وباستخدام الصور والمؤّثرات المرئية ليتسّنى 
للمزارعين والخبراء المتخّصصين على السواء 

فهمها. ويعرض التدريب الممارسات الزراعية 
الجيدة والممارسات الجيدة في تجهيز الغذاء، 
بدءًا من الزراعة ووصواًل إلى ما بعد الحصاد، 

مرورًا بالتسويق واستخدام الوسائط الرقمية".
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دليل الممارسات الجيدة في الزراعة 
ومعامالت ما بعد الحصاد والتصنيع والتعبئة والتغليف

في إطار التدريب على االستدامة في استخدام الطاقة
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منتديات أصحاب المصلحة المتعددين

في إطار اختتام REGEND، ُعقدت منتديات ألصحاب المصلحة المتعددين في األردن 
وتونس ولبنان. وفي هذه المنتديات، عرضت اإلسكوا مبادرة REGEND والدروس 

الوطنيون األفكار والتوصيات، وعرضت  المصلحة  المستفادة خاللها، وتبادل أصحاب 
نساء ريفيات منتجاتهّن وأنشطتهّن. كذلك، جرى سّد الفجوات بين الجهات المستفيدة، 

ُأقيمت  المحلية واألكاديميين، كما  القرار، والمنظمات  الوطنية، وصانعي  والمؤسسات 
المستقبل. والتعاون في  للتنسيق  شراكات مستدامة 

كان برنامج بناء القدرات الذي نّفذ في لبنان شاماًل وناجحًا، فاستحوذ على اهتمام المشاِركات، وألهمهّن ليكّن رائدات 
أعمال، وليقمن بإنشاء المشاريع، والمشاركة في المعارض والمنتديات، وتبادل المعرفة المكتسبة مع المناطق المجاورة.

السيدة جنى عثمان اكتشفت شغفها 
في التطريز والخياطة بعد أن شاركت 

في ورشة عمل لبناء القدرات فيهما. 
فأنشأت مشروعًا تجاريًا صغيرًا في 
مطلع نيسان/أبريل 2022، وتعاونت 
مع المدّربة التي قّدمت ورشة العمل 

م في  لبيع منتجاتها في حدث نظَّ
وسط بيروت. في ما يلي ملّفها 

https:// :التجاري على إنستاغرام
.www.instagram.com/jan_art0

باستخدام مهارات جديدة 
اكتسبتها من ورشة عمل حول 

صياغة مقترحات المشاريع، 
قدمت السيدة إيمان دبول اقتراحًا 

إلى منظمة دولية غير حكومية 
لتمويل فكرتها. 

نظرًا للمحتوى الغني لورشة عمل 
بناء القدرات المتعلقة بالتطريز، 

وبفضل المعدات التي قدمتها 
REGEND، تبادلت المشاركات 

معارفهن المكتسبة مع النساء في 
القرى المجاورة، مما أدى إلى مزيد 

من االهتمام باألنشطة اإلنتاجية في 
المنطقة.

قصة نجاح 13: ورش عمل لبناء القدرات ذات أثر مستدام في لبنان
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ورّكزت بعض التوصيات الصادرة عن المنتديات على استدامة REGEND وُسُبل توسيع واستنساخ 

نموذج أعمالها المتكامل في بلدان مختارة وعلى المستوى اإلقليمي. وشّددت أيضًا على السياسات 

واألنظمة الالزم اعتمادها لتحقيق التنمية الريفية، وتمكين المرأة، واستخدام تطبيقات الطاقة 

المتجددة صغيرة السعة، وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء. وخُلص المنتدى إلى وضع 

برنامج استراتيجي لالنتقال إلى الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية الريفية، ولتنفيذ مشاريع عملية 

من أجل نشر الوعي بتكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقها في نماذج متكاملة للتنمية المستدامة 

لتمكين النساء والشباب في األرياف.

شريك إقليمي

"في إطار المشروع، ُأعّدت مواد معرفية مخّصصة لواضعي السياسات بشكل يتيح تطبيقها على نطاق واسع في بلدان 
أخرى في المنطقة مثل الجمهورية العربية السورية ومصر والمغرب وغيرها".
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االستنتاجات والخطوات 
المستقبلية المقترحة
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 االستنتاجات

رة في البلدان المستهدفة الثالثة، وهي األردن وتونس ولبنان.  حّققت REGEND إنجازاتها المقرَّ
فقد زادت معرفة واضعي السياسات والمؤسسات المحلية بالديناميات االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية واالعتبارات البيئية في المجتمعات الريفية العربية. وبرهنت أّن تكنولوجيات الطاقة 

المتجددة صغيرة السعة يمكنها دعم مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين وتطوير ريادة األعمال 
ر المناخ. ومن أهم مخرجات REGEND تقارير  وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء وتغيُّ
التقييم واالستنتاجات المتعلقة بأبعاد المساواة بين الجنسين في البلدان الثالثة، باإلضافة إلى 

مجموعة األدوات التشغيلية المتعلقة بكيفية اختيار وتصميم تطبيقات الطاقة المتجددة على النحو 
المناسب لتحقيق التنمية الريفية.

وعّززت REGEND قدرات المؤسسات العامة والخاصة والمالية في البلدان األعضاء في اإلسكوا 
على تطبيق نماذج أعمال لتنفيذ تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة المناسبة في القطاعات 
اإلنتاجية في المناطق الريفية. وبّينت مجموعة أدوات نماذج األعمال كيفية نشر هذه التكنولوجيات 

وأثبتت المشاريع الرائدة التي نّفذت في مجال الطاقة المتجددة أهميتها.

وقّدمت دراسات الحالة المتعلقة بالسياسات خيارات لُسُبل تحقيق التنمية االقتصادية الريفية. كما 
تضّمنت مجموعة أدوات السياسات إرشادات لواضعي السياسات حول طرق تهيئة بيئة مواتية 

لتمكين القطاع الخاص ورائدات األعمال من االستثمار في األنشطة المدّرة للدخل، وذلك باالستفادة 
من تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة.

ومن شأن رفع مستوى الوعي حول المشروع وتنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات يكون مصّممًا 
لتلبية احتياجات مستفيدين مختارين أن يساعد على استمرارية آثار المشروع حتى بعد انتهائه. 

قبل REGEND، لم تكن المزارعات 
في األشعري، باألردن، من 

متخذي القرار بشأن زراعة 
المحاصيل وتسويقها.

وبفضل الموارد والمهارات المكتسبة 
من REGEND، أصبحت المزارعات 

يشاركن في صنع القرار، وهّن 
يخترن اآلن المحاصيل التي 

سيزرعنها وأين سيبعنها. وهّن 
يشاركن بانتظام في المعارض 

والمنتديات لتسويق منتجاتهّن.

قصة نجاح REGEND :14 ُتمّكن المزارعات في األردن
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وقد شّكلت منتديات أصحاب المصلحة المتعددين صلة وصل بين المستفيدين والمؤسسات 
الوطنية وصانعي القرار والمنظمات المحلية واألكاديميين.

وكان الجمع بين تنفيذ مشاريع تجريبية في مجال الطاقة المتجددة، وتقديم معدات اإلنتاج، وبناء 
القدرات بالغ األهمية. فقد استفادت هذه العناصر الثالثة من بعضها البعض، مّما عّزز التحّول في 

حياة وعمل المستفيدين من REGEND، كما أّنها ساهمت في تمكين النساء والشباب في األرياف، 
ووّطدت الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، ودفعت عجلة التنمية الريفية المستدامة.

الخطوات المستقبلية المقترحة

نظرًا إلى تنّوع المشاريع الميدانية المتكاملة وتعقيدها، فإن الرصد والمراقبة على فترات أطول 
سيساعد على تحسين واستدامة سير العمل. وستستمر REGEND في التواصل مع المستفيدين 
لقياس آثار المشاريع التجريبية على أعمالهم وحياتهم، ولتقديم الدعم لهم عند الحاجة. وسوف 

توزع منتجاتها المعرفية الشاملة على نطاق واسع للتأثير على عمليات صنع القرار اإلقليمية.
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