
   
 

 
 

 

منتدى أصحاب المصلحة المتعددين حول استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة الصغيرة السعة لتنمية  
 ريادة األعمال وتعميم مراعاة النوع االجتماعي في القطاعات اإلنتاجية داخل المناطق الريفية في لبنان

 
 13:00  –  11:30الساعة    2021تشرين الثاني  /نوفمبر  30

 عكّار العتيقة، عكّار، لبنان

 
 الرجاء االنضمام إلى المنتدى عبر الرابط التالي:

:  Click here to join the meeting 

 
 

المناطق الريفية في المنطقة العربية  المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة الصغيرة في  في إطار مشروع "
(REGEND)  وضمن فعاليات ، "( 11المنتدى الدولي الحادي عشر للطاقة من أجل التنمية المستدامة-SDIFE)   تنظم ،

( MSF( منتدى أصحاب المصلحة المتعددين )UN-ESCWAلجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )

حول استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة الصغيرة السعة لتنمية ريادة األعمال وتعميم مراعاة النوع االجتماعي في القطاعات 
 فية في لبنان.اإلنتاجية داخل المناطق الري

 

 الوكالة السويدية للتنمية الدوليةو  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا المنظمين:

 

 الخلفيّة 
 

المبادرة  تعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(   تنفيذ مشروع  السويدية للتنمية الدولية على  والوكالة 
تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة الِسعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية ) تشمل  (. REGENDاإلقليمية لتعزيز 

وال في التنفيذ مثل جامعة الدول العربية والوزارات  اإلقليمية العديد من الشركاء  المحلية والمنظمات هذه المبادرة  سلطات 
واألوساط  البحثية  والمؤسسات  واإلقليمية  المحلية  الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة  األمم  ومنظمات  اإلقليمية المختلفة 

 األكاديمية.
 

بين الجنسين فيالمجتمعاتت والمساواة   هدف المبادرة إلى تحسين سبل العيش وتحقيق مزايا اقتصادية واإلندماج االجتماعي 
والتأثر بتغير المناخ وغيره   الريفية العربية وخاصة المجموعات المهمشة، من خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة المياه 

الطاقة المتجددة تكنولوجيات  الطبيعية. وسيتم اتباع هذا من خالل استخدام  تحديات الموارد  السعة المناسبة    من  الصغيرة 
 ع الخاصة.لألنشطة اإلنتاجية وتنمية المشاري

 
حيث تم تنفيذ مشاريع طاقة متجددة صغيرة السعة وتم شراء معدات إنتاجية وتم تنظيم أنشطة   نتهاءاال علىالمبادرة  تشارف 

األعمال ومع رواد المحلية و  الجمعياتاستخدام نهج متكامل لصالح  عبربناء قدرات في المناطق الريفية في لبنان، كل ذلك 
نتاجية وتمكين النوع االجتماعي وتنمية ريادة األعمال. إن التأثيرات اإليجابية على هذه المجتمعات التركيز على األنشطة اإل

تدفع بالحاجة إلى نشر واسع النطاق ألفضل الممارسات  المبادرة  الريفية التي تمكن نموذج األعمال  من تحقيقها بشكل أكبر 
المستفادة. والدروس   وقصص النجاح 

 
وفي هذا ا وكحدث للمطابقة للجمع بين مجموعات مختلفة   للمبادرةالمنتدى كحدث ختامي  لسياق، تنظم اإلسكوالهذا الغرض 

من أصحاب المصلحة مثل المستفيدين والمؤسسات الوطنية وصنّاع القرار والمنظمات المحلية واألوساط األكاديمية لسد ثغرة 
 االتصال بين مختلف أصحاب المصلحة وبناء شراكات فعّالة و مستدامة للتنسيق والتعاون المستقبلي والمحتمل.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGUxMWJkMjYtYmU3MC00NjA0LWEwNjgtZjhkMzhiNzdiODE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%2227b72f6a-e5ee-43b4-a59b-6b231c74be71%22%7d
https://www.unescwa.org/ar/regend
https://www.unescwa.org/ar/regend
https://unece.org/sustainable-energy/events/11th-international-forum-energy-sustainable-development-virtual-september
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 فالهد
 

 :تشمل األهداف الرئيسية للمنتدى، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي

المستفادة من  (1 والدروس  وقصص النجاح  بعد انتهاء    REGENDتقديم أفضل ممارسات  ومناقشة كيفية المضي قدًما 
 المشروع من خالل شراكات فعّالة ومستدامة من أجل التنسيق والتعاون المستقبلي والمحتمل.

جمع ومساعدة مزيج متنوع من أصحاب المصلحة الوطنيين لتصميم وتنفيذ، بطريقة تشاركية، حلول مناسبة للمشاكل   (2

 قييمات واألنشطة المنفّذة.والت REGENDوالفرص التي حددها مشروع 

وتحفيز إضفاء الطابع المؤسسي على أنشطة ريادة األعمال الريفية. (3 والحوار   العمل كمنصة لتبادل المعلومات 

األنشطة داخل  (4 وتطوير  على تصميم  يعملون  الذين  الريفيين العرب  شبكة نشطة من الممارسين  في إنشاء  المساهمة 
يفية وبالتالي تعزيز القدرات المحلية لزيادة استخدام الطاقة المتجددة الصغيرة السعة القطاعات اإلنتاجية في المناطق الر

 الموجهة لجذب االستثمارات.

تفعيلها عبر مشاريع عملية ستستند   (5 تطوير "جدول أعمال استراتيجي حول الطاقة المتجددة والتنمية الريفية" واستكشاف 
تقنيات الطاقة   نشر الوعي حول  تنمية مستدامة متكاملة لتمكين  RETsالمتجددة )إلى  نماذج  وتطبيقها الفعلي إلنشاء   )

 النساء والشباب الريفيين.

 

 

 جدول األعمال
 

 دقائق(  10)  المستفادةعرض المبادرة: الممارسات الجيدة، قصص النجاح، والدروس 

تغير المناخ واستدامة الموارد   −  الطبيعية، اإلسكواالسيدة راضية سداوي، رئيسة قسم الطاقة، وحدة 

 

 دقيقة(  60حلقة حوارية )

 عكّار العتيقةالسيدة ناهد أحمد، رئيسة التعاونية الغذائية في   −

 في عكّار العتيقةالسيد محمد الخطيب، رئيس تعاونية النحالين  −

بلدية  السيد بول سعود، رئيس جمع −  الشقدوفية عيش عكّار في الشقدوف ورئيس 

 ممثل عن شركة أساكو  −

 مستشارة في شؤون التنمية المحلية وأستاذة في جامعة البلمندالسيدة سابين سابا،  −

 السيدة جيسيكا عبيد، المستشارة الوطنية للمبادرة في لبنان −

 

 دقائق(  10أسئلة وأجوبة )

 

 دقائق( 5الختام )


