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المبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة

في المناطق الريفية في المنطقة العربية

السيدة راضية سداوي، 

إدارة سياسات التنمية المستدامة-رئيس قسم الطاقة
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الخلفية

؛(متجددةطاقاتأحفوري،وقود)للطاقةالطبيعيةالمصادرفيبوفرةالعربيةالمنطقةتتمتع

ناطقالمفيصعبةمعيشيةوظروفالحضريةالمناطقفيزيادةمع؛قاحلةممتدةصحراويةأراضي

؛الريفية

فوظائالمائية،والمواردمياهتعليم،)األساسيةوالخدماتالطاقةعلىالحصولفيالمساواةعدم

؛الريفسكانمنكبيرجزءعلىيؤثر،(...الئقة

المستدامة؛ةالتنميلتحقيقرئيسيةتحدياتتمثلالمناختغيرمظاهروزيادةوالغذاءوالطاقةالمياهأمن

وإدارة،أفضلحوكمةتستلزمالمتعلمينعددوزيادةالشباببواسطةاالقتصاديبالنموالتوقعات

الطبيعية؛للمواردمستدامة

إلىريفيةالالمناطقإلىالالجئينوتدفقالمحتملةوالصراعاتالسياسية،البيئةاستقرارعدمأّدى

شيةالمعياألحوالتدهورالطاقة،علىالطلبفيحادةزيادةعنهانتجإضافية،ديموغرافيةضغوط

ادرة؛النالمواردإلىللوصولالمنافسةعنفضالًًأصالً،المستقرينغيرالريفيينللسكان

القيمةسالسلفيالتوسعلدعمالكافيةغيرالتقليديةالطاقةمواردعلىتعتمدالريفيةالمجتمعاتتزالال

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

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

سرعةًالرياحًمناسبةًلتوليدًالكهرباءًفيًمواقعًًمختلفة• 

فيًالعديدًمنًالبلدان

إشعاعًشمسيًعالي• 

أراضيًصحراويةًكبيرةًوشبهًمسطحةًوغالباًًغيرًمأهولةً• 

مشاريعًتجريبيةًوتجاريةًوإمكاناتًصناعية،ًعناصرًتقنيةًوقوىًعاملةًرخيصة• 

خططًوسياساتًلتنويعًمزيجًالطاقة/ اهتمامًرسميًبالطاقةًالمتجددةً• 

المساهمةًفيًأمنًالطاقة• 

أداةًللحدًمنًاالنبعاثات• 
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المبرر

المتجددةقةالطاتكنولوجياتواستخدامنشرلتحفيزالسياساتأدواتبشأنالسياساتواضعيلدىوالوعيالمعرفةمحدودية

الريفية؛المجتمعاتفيالسعةالصغيرة

السعة؛الكبيرةالمتجددةالطاقةنظمبواسطةالكهرباءتوليدعلىالحكوماتتركز

المدن؛وسكانالكبيرةالصناعاتلمتطلباتأكبربشكلالمركزيةاألنظمةتستجيب

الصغيرة؛المتجددةالطاقةألنظمةالصيانةبأعمالوالقياموتجميعوتركيبلتطويرأهميةأقلإعطاء

الريفية؛المناطقفيةخاصالسعةالصغيرةالمتجددةالطاقةتكنولوجياتفيلالستثمارالخاصللقطاعالتمكينيةللبيئةاالفتقار

المتجددةالطاقةتكنولوجياإنشاءعلىالمستهلكينيساعدأنيمكنالصغيرةللمشاريعمتوفرماليدعموجودعدم.

ستفتحفية،الريالمجتمعاتاحتياجاتتلبيةفيللمساعدةمالئمبشكلاستخدامهاتمإذاالمتجددةالطاقةتطبيقاتإن

لمناطقاإلىةلهجراطضغومنوستخففالزراعية،غيريةنتاجاالتلقطاعاافييعرلمشااصفرمنلمزيدالباب

لمحتملاالتصاعدمنوستحدلجنسينابينالمساواةوعدمالجتماعيااعلصرامنلحدافيوستساهمية،لحضرا

.المناختغيرمعالتكيفعلىالقدراتبناءستدعموتعااللصر
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أهداف المشروع

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

معات الريفية تحسين سبل العيش، والمزايا االقتصادية، االندماج االجتماعي والمساواة بين الجنسين في المجت

مناخ العربية، خاصة المجموعات المهمشة من خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة المياه والتأثر بتغير ال
وغيره من تحديات الموارد الطبيعية 

نمية استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السعة المناسبة لألنشطة اإلنتاجية لتحفيز ت

هج المشاريع، وتمكين المرأة، مع التركيز على خلق فرص عمل، وتطوير سالسل قيمة قوية في ن
.متداخل لتشجيع اقتصاد مستدام

على المدى البعيد
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السياسة واإلطار 

المؤسسي

الستثماراتًا•

لصالحًالفقراء

ومشاركةًالقطاع

الخاص

نًأوجهًالتآزرًبي•

أصحابً

المصلحةً

/  الوطنيينً

.اإلقليميين

آلياتًتحفيزً•

مبتكرة

تنمية ريادة األعمال

التحولً•

االقتصادي،ً

أولوياتًالتنمية

البيئيةً

واالجتماعيةً

واالقتصادية

وظائفًريادةً•

األعمالًفيً

القطاعاتً

اإلنتاجية،

شركاتًالطاقةً•

القائمةًعلىً

مقدميًخدماتً

الطاقةًالمتجددة
.

بيئة المرأة واالندماج 

االجتماعي

يةًالقوةًاالقتصاد•

ءًفيًأيديًالنسا

الريفيات

أمرةًمدربة•

،نهجًالتشاركية•

أعلى-أسفلً

القدرة البشرية

موذجًيستندًعلىن•

المعرفة

التدريب،ًمهاراتً•

الخدماتً/المعرفة

.  االستشارية

إحداثًتغييرًفيً•

المجتمعًالريفيًمن

مستوياتًالمعيشة

دًالفقيرةًفيًالموار

إلىًمصادرًطاقةً

موثوقةًومعقولةً

.التكلفةًوحديثة

ةتكنولوجيات الطاقة المتجدد

نظمةًالطاقةًأ•

الالمركزيةًوالوحداتً

ددةًالنمطيةًللطاقةًالمتج

صغيرةًالسعةً

.والمبتكرة

الترابطًبينًالمياهً•

والطاقةًوالغذاء

الوصولًإلىًالمواردً•

اإلنتاجية،ًالخدماتً

المناسبةًوالموثوقة

حقوق االنسان، المساواة بين الجنسين، التكيف مع تغير المناخ

ي وفقر موارد الطاقة المتجددة غير المستغلة، ارتفاع معدالت البطالة والفقر المزمن وندرة المياه وانعدام األمن الغذائ

الطاقة والتأثر بتغير المناخ في المجتمعات الريفية في البلدان العربية

التنمية الشاملة والمستدامة على األصعدة البيئية واالقتصادية والتنموية للمجتمعات الريفية العربية

ك
حر

م
دة

عم
أ

ت
عا

ط
قا

ت
سة

س
مؤ
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الفئات المستفيدة

ألعضاءااألخرىالبلدانجميعأنمالحظةمعوتونس،ولبناناألردنعلىخاصبشكلالتركيزسيتم

ًًتستفيدسوفاإلسكوافي الحالي؛المشروعنتائجمنأيضا

ًًوتونسولبناناألردنمنكلتُعتبر .كبيرةبدرجةياألحفورالوقودعلىاعتماداًًللطاقة،مستوردةبلدانا

المتجددة؛ةالطاقخياراتمناالستفادةيمكنبماللطاقة،طبيعيةبمواردتتمتعالبلدانهذهفإنذلك،ومع

؛والضعيفةالمهمشةالفئاتعلىالتركيزمعالريف،سكان:الرئيسيونالمستفيدون

تصادية،االقالتنميةالطاقة،)الصلةذاتالحكوميةوالوكاالتالوزارات:المستفيدينمنالثانيةالفئة

،المدنيالمجتمعالمحلية،الحكوميةالجهات،(..االجتماعية،الشؤونالتخطيط،الزراعة،الصناعة،

مماثلةهةجأيأووالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتالنسائية،والجمعياتالمعنيةالحكوميةغيرالمنظمات
؛والجامعاتالعلميالبحثومؤسساتالماليةوالمؤسساتالخاصالقطاعمن

األخرىةالعربيالدولمعواإلقليميةالوطنيةالعملورشفيوتوصياتهالمشروعنتائجتبادلسيتم.
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دة زيادة المعرفة بالقوى المحركة على األصع

االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

ة العربية واالعتبارات البيئية للمجتمعات الريفي

ة وفهم تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغير
السعة المناسبة

تعزيز قدرة المؤسسات العامة والخاصة 

ذ والمالية على تطبيق نماذج األعمال لتنفي

ة تكنولوجيات مشاريع طاقة متجددة صغير

السعة مناسبة في القطاعات اإلنتاجية في
المناطق الريفية

ية من للتنمية االقتصادية الريففرص محسنة

للقطاع الخاصتمكينيةخالل إيجاد بيئة 
 IGAوريادة األعمال للنساء لالستثمار في 

قة عن طريق زيادة استخدام تكنولوجيات الطا
المتجددة صغيرة السعة

استدامة المبادرة اإلقليمية فيما بعد

اإلطار الزمني للمشروع

اإلنجازات المتوقعة للمشروع

اتًالطاقةًفيةًوإدراكًالتطويرًالجاريًلتكنولوجييالمعرفةًبالسياقًالمحليًللمجتمعاتًالرتمًتحسين-

المتجددةًصغيرةًالسعة

يةإنشاءًشبكةًاستشاريةًللمساواةًبينًالجنسينًحولًالطاقةًومهاراتًريادةًاألعمالًللتنميةًالريف-

.  تكوينًفرقًمحليةًلتيسيرًتنفيذًالمشروع-

دولتانًمشاركتانًراعتاًتنفيذًهيكلًنموذجًاألعمال-

تهدفةمبادرةًسيدتانًلتقديمًمشاريعًقابلةًللتمويلًفيًكلًمنًالمجتمعاتًاألريعًالمس-

.تنفيذًمشاريعًتجريبيةًوتبادلًناجحًللدروسًالمستفادة-

ةًمزيدًمنًاإلصالحاتًوالقراراتًوالمراسيمًواإلجراءاتًًلتعميمًاستخدامًتكنولوجياتًطاق-

متجددةًصغيرةًالسعةًللتنميةًالريفية
للطاقةًالمتجددةًوالتنميةًالريفيةًفيًالمنطقةًالعربيةجدولًأعمالًاستراتيجي-

ءًوتعزيزًتبنيًاستراتيجياتًوخططًوسياساتًبواسطةًالوزاراتًذاتًالصلةًلدعمًتمكينًالنسا-

.لتحقيقًتنميةًريفيةًمستدامة" ممثالتًالتغيير"دورهنًباعتبارهنً

استالمًطلباتًخدماتًاستشاريةًلدعمًتنفيذًواستخدامًمخرجاتًالمشروع-

تقديمهاًزيادةًمقترحاتًمشاريعًاستثماريةًصغيرةًالسعةًللطاقةًالمتجددةًبواسطةًروادًأعمالًمحليينًو-

للمستثمرينًالوطنيينًوالدوليينًوالمؤسساتًالماليةًوصناديقًالتمويل
الطاقةًاتاستخدامًمخرجاتًالمشاريعًمنًخاللًالشركاء،ًوبرامجًلبناءًالقدراتًالمنظمةًلتعميمًتكنولوجي-

المتجددةًفيًخططًالتنميةًالوطنيةًالريفيةً

إنشاءًالشبكةًالعربيةًمنًالمتخصصينًالعاملينًفيًالريف-

.اتتفعيلًمنصةًالكترونيةًلحوارًحولًالسياساتًونشرًالمعرفةًوالمعلوماتًبشأنًأفضلًالممارس-
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استدامة المبادرة اإلقليمية

المتجددةالطاقةاتتكنولوجيعلىتركزالتيالطاقةحلولفيللفقراءالمؤيدةاالستثماراتتشجيع:البيئيةاالستدامة

.التكلفةفيومناسبة،والمنطقةللبيئيةالمالئمةالسعةصغيرة

منلفةالمختالمراحلامتدادعلىشاملةوأولويةالمشروعونواتجأنشطةمنيتجزأالجزء:الجنسينبينالمساواة

روعاتوالمشالجنسين،بينللمساواةاالستشاريةوالشبكةتدريب،فرقةوكلالخاصةاللجنةخاللمن:تنفيذه

تعميموخطةيجيةاستراتالتغيير،وكالءوتوجيهتنفيذفيشريكباعتبارهاالنسائيةالجمعياتوإشراكالتجريبية،

.الجنسينبينالمساواة

إلىالهجرةخفيفوتالريفيةللمجتمعاتالمعيشةمستوياتتحسينفيالمشروعيسهم:اإلنسانحقوقعلىالقائمالنهج

علىلقائمةالعملاخططوتتيجيااالستراتجمع.االجتماعيالصراعمنالحدفيالمساهمةوبالتالي،الحضريةالمناطق

نسيكوحيثجديدة،عملصفروةلصغيرايعرلمشااتشجيعلخالمناءللفقرلموجهةاراتالستثماابينق،لحقوا

."الالئقالعمل"متكافئةفرصوالرجلأةللمر

بناءفيالمدنيوالمجتمعالخاصوالقطاعالرئيسةوالمؤسساتالمحليةالتيسيرفرقتشاركسوف:القدراتتنمية

واألمنوالمياهةالمتجددالطاقةوتكنولوجياتالطاقةقضاياحولالمستهدفةالبرامجوتدريبالمدربينتدريب:القدرات

البلدانإلىتشاريةواالسالفنيةالخدماتوتقديمالمشاريعوتنميةالجنسينبينالمساواةوتعميمالسياسةوأدواتالغذائي

.طلبهاعلىبناءاإلسكوافياألعضاء
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كطريقةالمتعددينالمصلحةوأصحابأعلىإلىأسفلمنالتشاركيةنهجاتباع

؛الريفيةالتنميةلمبادراتفعالة

المحليةالتيسيرفرقجانبمنالقويةالمشاركة(LFTs)االستشاريةوالشبكة

يفيةالرالمناطقفيالعاملينالمختصينوشبكة،الجنسينبينللمساواة

؛العربية

حابأصمختلفبيناالتصالفجوةسد:المتعددينالمصلحةأصحابمنتدى

جنتائونشرالتنسيق،أجلمنومستدامةفعالةشراكاتوبناءالمصلحة،

واسع؛نطاقعلىالمستفادةوالدروسالمشروع

إلىدقيقوصولوإتاحةالمصلحةأصحابمشاركةلضمانتواصلمخطط

.الصلةذاتوالملكيةالمعلومات

نهج المشروع والملكية
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