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 توضيحية مذكرة

 
 المشروع والتعاون خلفية – أوالا 
ة المبادرة اإلقليمي "مشروع  ذبتنفي سكوا(آسيا )اإل لغربي   ةواالجتماعي  ةاالقتصادي  حدةاألمم المت   لجنة تقوم

 "(REGEND) ةة في المنطقة العربي عة في المناطق الريفي دة صغيرة الس  المتجد   اتاقلنشر تطبيقات الط  
المشروع إلى تحسين سبل العيش وتحقيق هذا يهدف (. وسيدا)ة ة السويدي وكالة التنمية الدولي قبل ل من الممو  

ة ن في المجتمعات الريفية العربية وخاص  االجتماعي والمساواة بين الجنسيْ واالندماجمزايا اقتصادية 
من  ار المناخ وغيرهر بتغي المياه والتأث  شة، من خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة المجموعات المهم  

دة صغيرة المتجد   اتاقات الط  من خالل استخدام تكنولوجي  المبتغى هذا بلوغات الموارد الطبيعية. وسيتم يتحد  
. باإلضافة إلى ذلك، سيعرض ة للدخلالمدر   ةة وتنمية المشاريع الخاص  لألنشطة اإلنتاجي  الئمةعة المالس  

ة وتمكين المرأة ز استثمارات القطاع الخاص وتطوير المشاريع الريادي اعمة التي تحف  المبادرات الد  المشروع 
 مع التركيز على خلق فرص العمل وتطوير سالسل قيمة متينة في نهج الترابط لتشجيع االقتصاد المستدام.

 
ة لمناخ األنشطة اإلنتاجي  تقييم  اجراء ، تم  لبنانفي  الوسط الريفي سياقفي مشروع ال نجزهاأ ةفي إطار دراس

ة، عة في المناطق الريفي دة صغيرة الس   اقات المتجد  ات الط  ة للدخل والمساواة بين الجنسين واستعمال تقني المدر  
المجتمع  قدرات تعزيزو بناءلأنشطة عالوة على  ميداني ةمشاريع  ذينفلت ذات احتياجات ةريفي  ةمنطق تحديدثم 

عدد من المشاريع حيث يتم تنفيذ  ارقضاء عك  في  الشقدوف بلدةاختيار إلى  ةهذه العملي  أفضت. وفيها الريفي
جمعية "عيش في مشغل الحياكة التابع لعة ة الس   دة صغيرالمتجد   اتالطاق اتالستعمال تكنولوجي الميداني ة 

عملي ة  تدد  . باإلضافة إلى ذلك، ح  خلة للد  ة المدر  المشاريع الريفي عدد من  طويرلت ار" في البلدة وذلكعك  
 ة بما في ذلكقة بأنشطتهم المعيشي العالذات  يةالريف المجتمعات انالقدرات لسك   تعزيزو التقييم احتياجات بناء
 ،ة للدخلر  ة المد  االنتاجي واألنشطة ات عة في القطاعدة صغيرة الس   اقات المتجد  ات الط  استعمال تكنولوجي 
الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة التي تعتمد على كفاءة استخدام الطاقة ذات العالقة بدة والممارسات الجي 
تقنيات و المنتجاتوتنويع لتحسين  التطريزو الحياكة اتتقني رفع القدرة في ، ودةاقات المتجد  واستعمال الط  
تنمية ريادة ، ولمرأة الريفيةل األنشطة اإلنتاجيةتحسين أداء ، والرقميل صواذلك التبما في  التسويق والبيع

وتحسين  في مجاالت الحياكة والتصنيع الزراعي بلدة الشقدوف فية الريفي لدى المرأة واإلدارة  األعمال
 تسخينلكهرباء ونتاج ادة إلالمتجد   اتاقواستخدام الط   اإلنتاجية الريفيةالوصول إلى التمويل لتنمية األنشطة 

 .ةقني  الت  و المالي ةواإلدارة  التخطيط في مجاالت الشقدوفبلدية  أعضاء تعزيز قدراتالمياه، و



 
 ها فيبالتعاون مع شركائ سالفا  القدرات المذكورة  تعزيزو وتنفيذ أنشطة بناء إعدادوستقوم اإلسكوا ب 

ورشة تدريبية عداد وتنفيذ إل الشقدوفبلدي ة مع اإلسكوا  عاونتت، حيث لبنان" في REGENDمشروع "
لفائدة التنمية الريفية في لبنان"  الطاقةاستخدام وترشيد  الطاقات المتجددة صغيرة السعةاستعمال حول "
والنساء الناشطات في هذا المجال وفي مجال مشغل الحياكة العامالت في نساء المجموعة من لفائدة 

 . 2021 أبريل/نيسان 7 في، لبنان ،ارفي قضاء عك   الشقدوف في بلدةالصناعات اإلنتاجية الزراعية 
 

 خلفية عامة – اثانيا 
 انلسك  عم االقتصادي تها وتقديم الد  وتحسين نوعي  ةي الريفالمجتمعات إلى تطوير حياة  ةتهدف التنمية الريفي 

حياة الالبحث عن أفضل الوسائل التي تساعد على تحسين ومن الموارد الطبيعي ة  لالستفادةهذه المناطق 
 .الريف انالفقر بين سك   انتشارمن  حد  لل االقتصاديعم والمساهمة في توفير الد  

 
خاص  ورد رزقة على إيجاد مالمرأة الريفي ة التي تساعد ة وغير المالي إيجاد حزمة من الخدمات المالي  إن  

التدريب وتقديم  المرأة الريفية تحفيز تشكل سلسلة من الحلقات المتداخلة التي تبدأ من اقتصاديا  بها لتمكينها 
للدخل  ر  كون عن طريق مشروع صغير مد  يغالبا  ما  ذيخاص بها وال ورد رزقللبحث عن ملها الالزم 

لتأتي المرحلة األهم  ،ةات في المجتمعات المحلي النساء الريفي  يطال معظمعلى اعتبار أن الفقر  خاص بها،
 مان.ألوا واالستقالل االقتصاديالقرار  واتخاذعلى الذات  باالعتمادلتحقيق الهدف 

 
في حياة المجتمعات التي ما فتئت تشهد  كبيرة ةهميأ تصنيع المنتجات الزراعيةالحياكة والتطريز و حتل  ت

ة الغذائي على المنتوجات  فيهاى إلى ارتفاع الطلب ا أد  غرافي، مم  وديمالا هنمو  في  متواصال   ارتفاعا  
ذلك  ىأد  ، الجفافعلى غرار  ر المناخيغي الت تأثيراتي تفش  م العلمي والبحثي والتقد   ه معأن   ، إال  ةوالحيواني 

بالنسبة ة خاص  ، ةمستدام صفةد بها بوالتزو  بخاصة كلفة الطاقة اإلنتاج بشكل عام و فيلاتك لى ارتفاعإ
الكهرباء انقطاع ل بكلفة المولدات الكهربائية الضرورية إثر المنتجين الذين ال يستطيعون التكف  لصغار 

 ة في المناطق الريفية.المزمن والمتزايد في لبنان وبخاص  
 
من لعل  عوامل ة الريفي نتيجة لعد وسطالي يعانيه ذال التأخ رعمق ن تبي ي ،لبنان نمية فيرات الت  في قراءة لمؤش  و

للوسط الحضري على حساب  كبرى أهمية إيالءحيث تم   ،والتشريعيةة التنظيميو ةالسياسي واملأبرزها الع

استراتيجية غياب وفي  نالوسطيْ سع بينة تت  جعل الهو   االمدن مم  لى إالوسط الريفي وتوجيه معظم االستثمارات 
والمالية التي يعانيها  االقتصاديةة األزمة حد   ازدياد. لكن مع مركزي ةالال  شاملة وأطر تشريعية لإلنماء الريفي و

مر األ، وفرص العمل نميةلت  ة لبحاجة ماس  ة عات المحلي تمجمالو اتأصبحت البلدي  ،2019عام لبنان منذ 
 .اإلنتاجية الريفية األنشطةازدياد هم في االذي قد يس

 
دام خاستترشيد تمكين القدرات وقدرا  هائال  من  وخلق فرص العمل يتطلب كفاءة األنشطة اإلنتاجية رفع لكن

إلى والتطريز  والحياكة تصنيع المنتجات الزراعيةالنساء العامالت في مجاالت الموارد المتاحة. لذلك تحتاج 
استخدام ها على أحسن وجه وخاصة في ترشيد بناء وتعزيز قدراتها لتحسين أدائها من أجل القيام بمهام  

عة في التنمية المحلية من أجل خفض كلفة واستعمال الطاقة  واالعتماد  الطاقةالطاقات المتجددة صغيرة الس  
 ة.مستدام صفةببالطاقة  دالتزو  ث وكذلك د والملو   المستور   قودالوعلى 
 

ة في ة والعملي القدرات النظري  تعزيزو بناءع ومتكامل لمتنو   تدريبي ي برنامجلى تبن  إر أعاله دعا ك  ما ذ  
التركيز على مع  ،ار في لبنانفي قضاء عك   الشقدوفبلدة ة في المرأة الريفي وخصوصا  ة المجتمعات الريفي 

لتنمية  دةالقدرات في مجال الممارسات الجي   تعزيز وبناءالمجتمع المحلي في مات سات ومنظ  مؤس  إشراك  ل
 .الريفي ة



 
لت  دة ضمن سلسلة من الورشات متعد   –ة عنى هذه الورشة التدريبي وست    –ة نمية الريفي  االختصاصات حول ا
الشقدوف بلدة في الزراعية تصنيع المنتجات ووالتطريز الحياكة النساء العامالت في مجاالت تعزيز قدرات ب

 .لبنانلفائدة التنمية الريفية في  الطاقةدام خستاوترشيد  الطاقات المتجددة صغيرة السعةستعمال احول 
 
 التدريبية ورشةال هدافأ –ا لثا ثا
العامالت  نساءالمجموعة من ل والعملي ة والمعرفي ةالنظري ة القدرات تعزيز من  ورشة التدريبيةهذه ال نمك  تست
 والنساء الناشطات في هذا المجال وفي مجال الصناعات اإلنتاجية الزراعية في بلدةمشغل الحياكة  في

  .الطاقةدام خستاوترشيد  الطاقات المتجددة صغيرة السعةستعمال احول  ارقضاء عك   فيالشقدوف 
 

زيارة موقع نظام تسخين المياه  من خالل التطبيقي والبعدالتقنية  المحاضرةستعتمد الورشة التدريبية على 
عرض  كذلك سيتم  و التدريب مشغل الحياكة قرب بلدية الشقدوف حيث سيتم  في مبنى الطاقة الشمسية على 

المرتقبة والفوائد األسابيع المقبلة ذاته في تركيبه في المبنى  نظام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء الذي سيتم  ل
  .منه
 
 :التاليةواضيع لماب، إجماال   ،التدريبيةالورشة هذه عنى ت  س

 الكهرباء وآفاقها في المناطق الريفية واقعة عن لمحة عام   •
 وكفاءة الطاقة في المبانيستخدام اترشيد  •

 المناطق الريفيةفي  إمكانات الطاقات المتجددة •
 األثر البيئي واإلقتصادي واألمن الطاقوي •
 الطاقات المتجددةموارد ة عن لمحة عام   •
 في المناطق الريفيةذات المنفعة في  المتجددة صغيرة السعةتعريف عن تكنولوجيات الطاقة  •

 طاقات المتجددة صغيرة السعةللالقانوني  اإلطار •
 كيفية تمويل مشاريع الطاقات المتجددة صغيرة السعة •
 اخ شمسيبنفسك: طب  ذنف   •

 
 التدريبية  ورشةمخرجات ال –ا بعا ار

 : التدريبية ورشةالهذه أهم مخرجات من 
والنساء الناشطات في مشغل الحياكة  العامالت في نساءالمجموعة من بناء قدرة مجموعة من  •

الطاقات ستعمال احول الشقدوف  الصناعات اإلنتاجية الزراعية في بلدةهذا المجال وفي مجال 
 . الطاقةدام خستاوترشيد  المتجددة صغيرة السعة

 .وكلفة الطاقةاستهالك تخفيض ن من التمك   •
 .مشاريعالنوع من الذا لهمويل الت  آلي ات ن من التمك   •

 
 ةواللوجستي   ةالتنظيمي   تفاصيللا –ا خامسا 
 لبنان.، ارفي قضاء عك  بلدية الشقدوف في مبنى  2021 أبريل/نيسان 6في لورشة التدريبية ا عقدم  سيت
 
 .عمل لغةك العربية اللغة اعتماديتم س
 



والنساء الناشطات في هذا من النساء العامالت في مشغل الحياكة الورشة التدريبية مجموعة يشارك في س
 مجموع عدد المشاركين صلييمكن أن  .الشقدوف المجال وفي مجال الصناعات اإلنتاجية الزراعية في بلدة

 .ةمشارك 15لى إ
 

 المراسالت واالستفسارات  – اا سادس
الورشة  صبخصو صينالمتخص  والخبراء الشقدوف وبلدي ة سكوا ين في اإلمن المعني  التنسيق بين كل   سيتم  

 :التالية العناوين على االتصال عند الحاجة رجىوي .لتسهيل مهام تنفيذهاالتدريبية 
 

 السيدة راضية سداوي

 الطاقةقسم رئيسة 
 ر المناخ واستدامة الموارد الطبيعيةتغي  مجموعة

  اإلسكوا -األمم المتحدة 
-1107المتحدة، ساحة رياض الصلح بيت األمم 
  ، بيروت، لبنان2812

 + 961 1 978 527هاتف: ال
 sedaoui@un.orgبريد إلكتروني: ال

 جيل أمينالسيد 

 التنمية المستدامةفي شؤون مسؤول 
 قسم الطاقة 

 ر المناخ واستدامة الموارد الطبيعيةتغي  موعةمج
 اإلسكوا -األمم المتحدة 

-1107بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح 
 ، بيروت، لبنان2812

 +961 1  522 978هاتف:ال
 il.amine@un.orgjبريد الكتروني: ال

 عمر الكعكيالسيد 

 باحث مساعد
 قسم الطاقة 
 ر المناخ واستدامة الموارد الطبيعيةتغي  مجموعة

 اإلسكوا -األمم المتحدة 
-1107بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح 

 ، بيروت، لبنان2812
 +961 1  568 978هاتف:ال
 mar.kaaki@un.orgoبريد الكتروني: ال

 

mailto:sedaoui@un.org
mailto:sedaoui@un.org
mailto:jil.amine@un.org
mailto:jil.amine@un.org
mailto:omar.kaaki@un.org
mailto:omar.kaaki@un.org

