المبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في
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السيدة راضية سداوي،
رئيس قسم الطاقة  -إدارة سياسات التنمية المستدامة

الخلفية
▪ تتمتع المنطقة العربية بوفرة في المصادر الطبيعية للطاقة (وقود أحفوري ،طاقات متجددة)؛
▪ أراضي صحراوية ممتدة قاحلة؛ مع زيادة في المناطق الحضرية وظروف معيشية صعبة في المناطق
الريفية؛
▪ عدم المساواة في الحصول على الطاقة والخدمات األساسية (تعليم ،مياه والموارد المائية ،وظائف
الئقة ،)...يؤثر على جزء كبير من سكان الريف؛
▪ أمن المياه والطاقة والغذاء وزيادة مظاهر تغير المناخ تمثل تحديات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة؛
▪ التوقعات بالنمو االقتصادي بواسطة الشباب وزيادة عدد المتعلمين تستلزم حوكمة أفضل ،وإدارة
مستدامة للموارد الطبيعية؛
▪ أدّى عدم استقرار البيئة السياسية ،والصراعات المحتملة وتدفق الالجئين إلى المناطق الريفية إلى
ضغوط ديموغرافية إضافية ،نتج عنها زيادة حادة في الطلب على الطاقة ،تدهور األحوال المعيشية
الً عن المنافسة للوصول إلى الموارد النادرة؛
للسكان الريفيين غير المستقرين أصالً ،فض ً
▪ ال تزال المجتمعات الريفية تعتمد على موارد الطاقة التقليدية غير الكافية لدعم التوسع في سالسل القيمة
الزراعية؛
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تتمتع الدول العربية بإمكانات كبيرة لتطوير موارد الطاقة المتجددة  ،إذا تم استخدامها بشكل مناسب .....
تعتبر حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في المنطقة العربية واحدة من أدنى النسب في العالم

source: MAKE, MENA Wind Power Outlook, 2 April 2015, Joffery Dupuy, P. 8

• سرعةًالرياحًمناسبةًلتوليدًالكهرباءًفيًمواقعًًمختلفة
فيًالعديدًمنًالبلدان
• إشعاعًشمسيًعالي

source: www.altestore.com/howto/Solar-Electric-Power/Reference-Materials/Solar-Insolation-Map-World/a43

• أراضيًصحراويةًكبيرةًوشبهًمسطحةًوغالباًًغيرًمأهولةً
• مشاريعًتجريبيةًوتجاريةًوإمكاناتًصناعيةً،عناصرًتقنيةًوقوىًعاملةًرخيصة
• اهتمامًرسميًبالطاقةًالمتجددةً /خططًوسياساتًلتنويعًمزيجًالطاقة
• المساهمةًفيًأمنًالطاقة
• أداةًللحدًمنًاالنبعاثات
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المبرر
▪ محدودية المعرفة والوعي لدى واضعي السياسات بشأن أدوات السياسات لتحفيز نشر واستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة
الصغيرة السعة في المجتمعات الريفية؛
▪ تركز الحكومات على توليد الكهرباء بواسطة نظم الطاقة المتجددة الكبيرة السعة؛
▪ تستجيب األنظمة المركزية بشكل أكبر لمتطلبات الصناعات الكبيرة وسكان المدن؛

▪ إعطاء أقل أهمية لتطوير وتركيب وتجميع والقيام بأعمال الصيانة ألنظمة الطاقة المتجددة الصغيرة؛
▪ االفتقار للبيئة التمكينية للقطاع الخاص لالستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة الصغيرة السعة خاصة في المناطق الريفية؛
▪ عدم وجود دعم مالي متوفر للمشاريع الصغيرة يمكن أن تساعد المستهلكين على إنشاء تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

إن تطبيقات الطاقة المتجددة إذا تم استخدامها بشكل مالئم للمساعدة في تلبية احتياجات المجتمعات الريفية ،ستفتح
الباب لمزيد من ﻓﺮص اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ في اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت االﻧﺘﺎﺟية غير الزراعية ،وستخفف من ﺿﻐﻮط اﻟﻬﺠﺮة إلى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺤﻀﺮية ،وستساهم في اﻟﺤﺪ من اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وعدم المساواة بين اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وستحد من التصاعد اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﻟﻠﺼﺮاﻋﺎت و ستدعم بناء القدرات على التكيف مع تغير المناخ.
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أهداف المشروع
على المدى البعيد

تحسين سبل العيش ،والمزايا االقتصادية ،االندماج االجتماعي والمساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية
العربية ،خاصة المجموعات المهمشة من خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة المياه والتأثر بتغير المناخ
وغيره من تحديات الموارد الطبيعية

استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة المناسبة لألنشطة اإلنتاجية لتحفيز تنمية
المشاريع ،وتمكين المرأة ،مع التركيز على خلق فرص عمل ،وتطوير سالسل قيمة قوية في نهج
متداخل لتشجيع اقتصاد مستدام.

دعم االحتياجات لالبتعاد عن نموذج يستند على "اإلعانة" إلى نموذج يستند على "المعرفة" من أجل
ضمان وسيلة واعدة للمضي قد ًما.
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محرك

التنمية الشاملة والمستدامة على األصعدة البيئية واالقتصادية والتنموية للمجتمعات الريفية العربية
تكنولوجيات الطاقة المتجددة

القدرة البشرية

بيئة المرأة واالندماج
االجتماعي

أعمدة

• نموذجًيستندًعلى
• أنظمةًالطاقةً
• القوةًاالقتصاديةً
المعرفة
الالمركزيةًوالوحداتً
فيًأيديًالنساءً
النمطيةًللطاقةًالمتجددةً
الريفيات
• التدريبً،مهاراتً
صغيرةًالسعةً
المعرفة/الخدماتً
والمبتكرة.
• أمرةًمدربة
االستشارية.
• الترابطًبينًالمياهً
• نهجًالتشاركية،
• إحداثًتغييرًفيً
والطاقةًوالغذاء
أسفلً -أعلى
المجتمعًالريفيًمن
مستوياتًالمعيشة
• الوصولًإلىًالمواردً
الفقيرةًفيًالمواردً
اإلنتاجيةً،الخدماتً
المناسبةًوالموثوقة
إلىًمصادرًطاقةً
موثوقةًومعقولةً
التكلفةًوحديثة.

تنمية ريادة األعمال

• التحولً
االقتصاديً،
أولوياتًالتنمية
البيئيةً
واالجتماعيةً
واالقتصادية
• وظائفًريادةً
األعمالًفيً
القطاعاتً
اإلنتاجية،
• الشركاتًالطاقةً
القائمةًعلىً
مقدميًخدماتً
الطاقةًالمتجددة

السياسة واإلطار
المؤسسي

• االستثماراتً
لصالحًالفقراء
ومشاركةًالقطاع
الخاص
• أوجهًالتآزرًبينً
أصحابً
المصلحةً
الوطنيينً/
اإلقليميين.
• آلياتًتحفيزً
مبتكرة

تقاطعات مؤسسة

.

حقوق االنسان ،المساواة بين الجنسين ،التكيف مع تغير المناخ
موارد الطاقة المتجددة غير المستغلة ،ارتفاع معدالت البطالة والفقر المزمن وندرة المياه وانعدام األمن الغذائي وفقر
الطاقة والتأثر بتغير المناخ في المجتمعات الريفية في البلدان العربية
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الرابط بين اختصاص االسكوا ،خطة  2030ووكالة سيدا )(SIDA

األجندة العربية
اإلقليمية للتنمية
المستدامة

الدراسات
واالستراتيجي
ات اإلقليمية
السويدية

المشروع

اختصاص االسكوا
وبرنامج العمل

االستراتيجي

أهداف التنمية
المستدامة
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الفئات المستفيدة
▪ سيتم التركيز بشكل خاص على األردن ولبنان والمغرب وتونس ،مع مالحظة أن جميع البلدان األخرى
األعضاء في اإلسكوا سوف تستفيد أيضًا ً من نتائج المشروع الحالي؛
▪ تُعتبر كل من األردن ولبنان والمغرب وتونس بلدانًا ً مستوردة للطاقة ،اعتمادًا ً على الوقود األحفوري بدرجة
كبيرة .ومع ذلك ،فإن هذه البلدان تتمتع بموارد طبيعية للطاقة ،بما يمكن االستفادة من خيارات الطاقة
المتجددة؛

▪ المستفيدون الرئيسيون :سكان الريف ،مع التركيز على الفئات المهمشة والضعيفة؛
▪ الفئة الثانية من المستفيدين :الوزارات والوكاالت الحكومية ذات الصلة (الطاقة ،التنمية االقتصادية،
الصناعة ،الزراعة ،التخطيط ،الشؤون االجتماعية ،)..،الجهات الحكومية المحلية ،المجتمع المدني،
المنظمات غير الحكومية المعنية والجمعيات النسائية ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو أي جهة مماثلة
من القطاع الخاص والمؤسسات المالية ومؤسسات البحث العلمي والجامعات؛
▪ سيتم تبادل نتائج المشروع وتوصياته في ورش العمل الوطنية واإلقليمية مع الدول العربية األخرى.
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اإلنجازات المتوقعة للمشروع
زيادة المعرفة بالقوى المحركة على األصعدة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية
واالعتبارات البيئية للمجتمعات الريفية العربية
وفهم تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة
السعة المناسبة
تعزيز قدرة المؤسسات العامة والخاصة
والمالية على تطبيق نماذج األعمال لتنفيذ
تكنولوجيات مشاريع طاقة متجددة صغيرة
السعة مناسبة في القطاعات اإلنتاجية في
المناطق الريفية
فرص محسنة للتنمية االقتصادية الريفية من
خالل إيجاد بيئة تمكينية للقطاع الخاص
وريادة األعمال للنساء لالستثمار في IGA
عن طريق زيادة استخدام تكنولوجيات الطاقة
المتجددة صغيرة السعة

استدامة المبادرة اإلقليمية فيما بعد
اإلطار الزمني للمشروع

 تمًتحسين المعرفةًبالسياقًالمحليًللمجتمعاتًالريفيةًوإدراكًالتطويرًالجاريًلتكنولوجياتًالطاقةًالمتجددةًصغيرةًالسعة
 إنشاءًشبكةًاستشاريةًللمساواةًبينًالجنسينًحولًالطاقةًومهاراتًريادةًاألعمالًللتنميةًالريفية تكوينًفرقًمحليةًلتيسيرًتنفيذًالمشروع. دولتانًمشاركتانًراعتاًتنفيذًهيكلًنموذجًاألعمال مبادرةًسيدتانًلتقديمًمشاريعًقابلةًللتمويلًفيًكلًمنًالمجتمعاتًاألريعًالمستهدفة تنفيذًمشاريعًتجريبيةًوتبادلًناجحًللدروسًالمستفادة. مزيدًمنًاإلصالحاتًوالقراراتًوالمراسيمًواإلجراءاتًًلتعميمًاستخدامًتكنولوجياتًطاقةًمتجددةًصغيرةًالسعةًللتنميةًالريفية
 جدولًأعمالًاستراتيجي للطاقةًالمتجددةًوالتنميةًالريفيةًفيًالمنطقةًالعربية تبنيًاستراتيجياتًوخططًوسياساتًبواسطةًالوزاراتًذاتًالصلةًلدعمًتمكينًالنساءًوتعزيزًدورهنًباعتبارهنً"ممثالتًالتغيير" لتحقيقًتنميةًريفيةًمستدامة.
 استالمًطلباتًخدماتًاستشاريةًلدعمًتنفيذًواستخدامًمخرجاتًالمشروع زيادةًمقترحاتًمشاريعًاستثماريةًصغيرةًالسعةًللطاقةًالمتجددةًبواسطةًروادًأعمالًمحليينًوتقديمهاًللمستثمرينًالوطنيينًوالدوليينًوالمؤسساتًالماليةًوصناديقًالتمويل
 استخدامًمخرجاتًالمشاريعًمنًخاللًالشركاءً،وبرامجًلبناءًالقدراتًالمنظمةًلتعميمًتكنولوجيات الطاقةًالمتجددةًفيًخططًالتنميةًالوطنيةًالريفيةً
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 إنشاءًالشبكةًالعربيةًمنًالمتخصصينًالعاملينًفيًالريف -تفعيلًمنصةًالكترونيةًلحوارًحولًالسياساتًونشرًالمعرفةًوالمعلوماتًبشأنًأفضلًالممارسات.

استدامة المبادرة اإلقليمية
االستدامة البيئية :تشجيع االستثمارات المؤيدة للفقراء في حلول الطاقة التي تركز على تكنولوجيات الطاقة المتجددة
صغيرة السعة المالئمة للبيئية والمنطقة ،ومناسبة في التكلفة.
المساواة بين الجنسين :جزء ال يتجزأ من أنشطة ونواتج المشروع وأولوية شاملة على امتداد المراحل المختلفة من
تنفيذه :من خالل اللجنة الخاصة وكل فرقة تدريب ،والشبكة االستشارية للمساواة بين الجنسين ،والمشروعات
التجريبية ،وإشراك الجمعيات النسائية باعتبارها شريك في تنفيذ وتوجيه وكالء التغيير ،استراتيجية وخطة تعميم
المساواة بين الجنسين .
النهج القائم على حقوق اإلنسان :يسهم المشروع في تحسين مستويات المعيشة للمجتمعات الريفية وتخفيف الهجرة إلى
المناطق الحضرية ،وبالتالي المساهمة في الحد من الصراع االجتماعي .ﺗﺠﻤﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ على
اﻟﺤﻘﻮق ،ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻓﺮص عمل جديدة ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮن
ﻟﻠﻤﺮأة والرجل فرص متكافئة "العمل الالئق".
تنمية القدرات :سوف تشارك فرق التيسير المحلية والمؤسسات الرئيسة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في بناء
القدرات :تدريب المدربين وتدريب البرامج المستهدفة حول قضايا الطاقة وتكنولوجيات الطاقة المتجددة والمياه واألمن
الغذائي وأدوات السياسة وتعميم المساواة بين الجنسين وتنمية المشاريع وتقديم الخدمات الفنية واالستشارية إلى البلدان
األعضاء في اإلسكوا بناء على طلبها.
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نهج المشروع والملكية
▪ اتباع نهج التشاركية من أسفل إلى أعلى وأصحاب المصلحة المتعددين كطريقة
فعالة لمبادرات التنمية الريفية؛
▪ المشاركة القوية من جانب فرق التيسير المحلية ) (LFTsوالشبكة االستشارية
للمساواة بين الجنسين ،وشبكة المختصين العاملين في المناطق الريفية
العربية؛
▪ منتدى أصحاب المصلحة المتعددين :سد فجوة االتصال بين مختلف أصحاب
المصلحة ،وبناء شراكات فعالة ومستدامة من أجل التنسيق ،ونشر نتائج
المشروع والدروس المستفادة على نطاق واسع؛
▪ مخطط تواصل لضمان مشاركة أصحاب المصلحة وإتاحة وصول دقيق إلى
المعلومات والملكية ذات الصلة.
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إدارة المخاطر
▪

استراتيجية إلدارة المخاطر المختلفة التي قد تحدث أثناء تنفيذ المشروع ووضعها في
"مصفوفة سجل المخاطر"؛

▪

مستوى االلتزام ينعكس من جانب أصحاب المصلحة ،والمشاركة ،وعدم كفاية ملكية المشروع
من قبل المؤسسات الوطنية والمحلية ،وعملية صنع القرار من قبل الدول التي تسمح بالتعاون
الفعال من قبل أصحاب المصلحة وبيئة مواتية لتنفيذ أنشطة مختلفة؛

▪

الصراع وعدم االستقرار السياسي واألمن ،والمخاطر االجتماعية ،الميزانية ومخاطر صرف
العمالت األجنبية؛

▪

المساعدة على تغليب التقييم األولي للمخاطر" :دراسة خط األساس حول القوى المحركة على
األصعدة االقتصادية واالجتماعية والسياسية واالعتبارات البيئية" و"تقرير قطري حول تقييم
المساواة بين الجنسين".
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النتائج المتوقعة لالجتماع التشاوري الوطني في األردن

■

تقييمًالسياقًالريفيًفيًاألردن

■ الفرصًوالمناطقًالريفيةًالمناسبةًلمشروعً REGEND
■ دورًودعمًالمؤسساتًالمختلفةًوًأصحابًالمصلحةًفيًإطارًالمشروع
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ً شكرا

