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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

زمة للنهوض بتكنولوجيات  ة الل  ة والمالي  سي  ة والمؤس  األطر التنظيمي  ياسات والس  ورشة عمل وطنية حول "

 " التنمية الريفية لفائدةصغيرة السعة وتطبيقاتها الاقات المتجددة الط  

 2021 أغسطس/آب  17، المملكة األردنية الهاشمية ،عّمان  ،فندق الكمبينسكي

 ة توضيحي  رة مذك  

ة في  عة في المناطق الريفيّ صغيرة الّس  الالمتجددة    ات "المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاق  مشروع  في إطار

العربيّ  )المنطقة  ت  (REGENDة  )اإل،  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة    ، سكوا( نظم 

ة  سيّ ة والمؤسّ األطر التنظيميّ ياسات والسّ "حول    ورشة عمل وطنية،  الطاقة والثروة المعدنية  وزارةشراكة مع  الب

المتجددة  اللّ ة  والماليّ  الطاقات  بتكنولوجيات  للنهوض  الّس  الزمة  الريفية  لفائدةعة وتطبيقاتها  صغيرة    ". التنمية 

 أغسطس /آب   17،  المملكة األردنية الهاشمية  ،عّمان  ، فندق الكمبينسكيفي  هذه    الوطنية  وست عقد ورشة العمل

2021. 

 

 الخلفية .1

المتحدة    األمم  لجنة  )تقوم  آسيا  لغربي  واالجتماعية  للتعاون  سكوااإلاالقتصادية  السويدية  والوكالة   )

في المناطق    عةس ّ صغيرة الال المتجددة    ات ( بتنفيذ "المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقSidaاإلنمائي الدولي )

ي التنفيذ مثل جامعة الدول (". تشمل هذه المبادرة اإلقليمية عدة شركاء فREGENDالريفية في المنطقة العربية ) 

العربية والوزارات التنفيذية والسلطات المحلية ومختلف المنظمات اإلقليمية ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات 

 غير الحكومية المحلية واإلقليمية والمؤسسات البحثية واألوساط األكاديمية. 

وتطبيقاتها  عة  صغيرة الس ّ الدة  الطاقات المتجدّ من خلل استخدام تقنيات  "  REGENDيهدف مشروع " 

وال العيش  سبل  تحسين  إلى  األعمال  ريادة  وتنمية  اإلنتاجية  لألنشطة  واالندماج  االقتصاديّ   فوائد المناسبة  ة 

 من خلل  ،وخاصة المجموعات المهمشة  ،االجتماعي والمساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية العربية
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ر  تغيّ الهشاشة أمام المعالجة فقر الطاقة وندرة المياه و  على  رتكزيمتكامل  سفل إلى األعلى  األ  نهج مناعتماد  

  .ولبنان  وتحديات الموارد الطبيعية األخرى في ثلثة بلدان مستهدفة، وهي: األردن وتونس يالمناخ

ة مواتية وتصميم سياسات دعم الجهود الوطنية لتهيئة بيئة سياسيّ   ،" أيًضاREGENDيعتزم مشروع "  

عة  الة مواتية الستخدام تكنولوجيات الطاقات المتجددة  سيّ وإنشاء أطر مؤسّ  في المناطق  وتطبيقاتها  صغيرة الس 

من خلل  ومشاركة أفضل الممارسات    ت الريفية وخلق فرص تمويل مناسبة من خلل عرض دراسات حاال

 ياسة. سّ الدوات أل مجموعات 

دراسات حالة عن  تّم الشروع في القيام ب"،  REGENDوكجزء من أنشطة مشروع "  ،ياقفي هذا السّ  

إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين والمنظمات الوطنية  ، عبر  ة في كل من البلدان المستهدفةياسات الوطنيّ السّ 

التنمية    مجالفي    عتمدةة المة والقانونيّ التنظيمية والماليّ ات واألطر  المؤسسات الحكومية والخبراء في السياسو

وذلك، وتطوير المشاريع  ،المساواة بين الجنسين، والزراعةواقة والمياه  الطّ قطاعات  دمج  ومن خلل   ،الريفية

 نهج شامل.  اعتماد ب

إنشاء سياس  القطاع  و ح  ووض ذات    ةتنظيميّ نظم  وات  نظًرا ألن  مصداقية أمر مهم لجذب استثمارات 

لألنشطة اإلنتاجية الريفية    واقعال  أرض على    نظمةستركز كل دراسة حالة على تقييم السياسات واأل  الخاص،

  . ريادة األعمالتنمية  و وتطبيقاتها    عةلس ّ صغيرة االالمتجددة    ات تقنيات الطاق  استعمال  ز كل منالتي يمكن أن تعزّ 

. كما سيتم  هالتمويل  للستثمارآلثار من حيث االستعداد والقدرة على تطوير مشاريع قابلة  وسوف تستفيد من ا

خاص بالنوع االجتماعي لتعزيز التمكين االقتصادي للمرأة من خلل الوصول إلى السوق    نهجبحث وتقييم  

 ة للدخل وزيادة دخلهن. بوصفهن فاعلت التغيير في األنشطة المدرّ  النساءدة إلشراك مبادرات محدّ  عبر

االستراتيجيات الخاصة بالتنمية الريفيّة وتوفير  السياسات وتهدف دراسة الحالة الوطنية أيًضا إلى تحليل   

الفوائد  على  مختلف المستويات  في  صانعي السياسات الوطنيين    طلعالقيمة المضافة التي يمكن من خللها إ

  المتجددة ات  استخدام تكنولوجيات الطاق  جّراءعليها    لحصو مكن الالتي ياالجتماعية والبيئية والمالية المباشرة  

عة  صغيرة  ال إجراء إصلحات  إذا ما تّم  المجتمعات الريفية، ال سيما في القطاعات اإلنتاجية،    داخلوتطبيقاتها  الس 

أو   ،قانونية نسبيةإصلحات  أو    ،سيةتكون اقتصادية أو مالية أو مؤسّ يمكن أن  والتي    ات المعتمدةفي السياس

 إدارية بسيطة. 

حول ، ورشة عمل وطنية  عدنية  وزارة الطاقة والثروة الم، بالشراكة مع    في هذا السياق، تنظم اإلسكوا 

ر لمجموعة أدوات ة لوضع تصوّ وتقديم مبادئ توجيهيّ   األردنبالخاّصة  دراسة الحالة    إعداد لسياسات لدعم  ا

عة في المناطق الريفيّة  العزيز تطبيقات الطاقات المتجددة  لتياسة  سّ ال كمبادئ توجيهية إستراتيجية صغيرة الّس 

ة للدخل األعمال للستثمار في األنشطة المدرّ ائدات  رنساء  ة للقطاع الخاص والالتمكينيّ إقليمية لتحسين البيئة  

في األنشطة اإلنتاجية في المناطق  وتطبيقاتها  عة  الس ّ صغيرة  الالمتجددة  ات  من خلل زيادة استخدام تقنيات الطاق

 الريفية. 

ّم ورشة العمل    األمم المتحدة ودولية والخبراء منظمات  و  المركزية  المؤسسات الحكوميةالوطنية  ستض 

والمؤسسات المالية وممثلين عن المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات  

 الشريكة الرئيسية. 
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مواضيع    حول  تفكيرحلقات نقاش ومجموعات  ب   القيامومرئيّة  عروض  تقديم  ورشة العمل  يتّم من خلل  س 

ريادة   وتنميةآليات التمويل  و  نوع االجتماعيالمتجددة والموارد الطبيعية وتمكين الات  ة الريفية والطاقالتنمي 

 األعمال في السياق الريفي. 

 ورشة العمل  أهداف. 2

 الوطنية، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:عمل  نهج كلي، تشمل األهداف الرئيسية لورشة ال  حسب  

الوطنية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر    األنظمة االستراتيجيات والسياسات ومناقشة ومراجعة   -

بالسياق الريفي لخلق تآزر بين السياسات في القطاعات الرئيسية )الطاقة، المياه، الزراعة، السياحة،  

 ، إلخ(. ةالخدمات، الصناع

الخاصة باألنشطة اإلنتاجية الريفية التي يمكن أن    ،الواقععلى أرض    نظمةمراجعة ومناقشة تقييم األ -

عةصغيرة الالالمتجددة    ات كل من تقنيات الطاق  تعزز تستفيد من أن  وتنمية ريادة األعمال و  وتطبيقاتها  س 

 لتطوير المشاريع القابلة للتمويل.  ات القدرتعزيز التأثيرات من حيث االستعداد و

خطط استراتيجيات حالية أو قيد التطوير لدعم تمكين المرأة وتعزيز دورها "كعنصر  سياسات وتقديم   -

 فاعل في التغيير" من أجل التنمية المستدامة للمناطق الريفية. 

حوافز( إلدخال الليات وآللسي  اإلطار التشريعي والمؤسّ تقديم توصيات بشأن اإلصلحات والتدابير ) -

المجتمعات الريفية على الصمود ودمج االعتبارات   ات االستخدام الكفء للموارد المتاحة لتعزيز قدر

  ات في األنشطة المدرة للدخل من خلل زيادة استخدام تكنولوجيات الطاقالجتماعي  المتعلقة بالنوع ا

عةصغيرة الالالمتجددة   في القطاعات اإلنتاجية.  وتطبيقاتها س 

إ  تقديم - على  مختلف المستويات    فيالسياسات الوطنيين    صانعي  طلعقيمة مضافة يمكن من خللها 

 ات الطاق استخدام تقنيات  جّراءعليها ل حصوتي يمكن الوالمالية المباشرة الالفوائد االجتماعية والبيئية 

عة صغيرة الالالمتجددة  إذا ما داخل المجتمعات الريفية، وخاصة في القطاعات اإلنتاجية، وتطبيقاتها  س 

 .المعتمدة ات السياستّم إجراء اإلصلحات اللزمة في 

دراسة حالة ومجموعة    تمامالرئيسية لورشة العمل الوطنية كأساس إلخدم الرسائل والتوصيات  ستست   

عة الالطاقات المتجددة  تقنيات لتعزيز الضروريّة ياسة لسّ اأدوات   في  في المناطق الريفيّةوتطبيقاتها صغيرة الّس 

لإلصلحات التنظيمية  ة في تفعيل النهج الشمولي  سات المحليّ ياسات والحكومة والمؤسّ اع السّ لدعم صنّ ،  األردن

الماليللسياسات واأل الطاق  ة،والقانوني  ةطر  تقنيات  لتعزيز  الس ّ ال  المتجددة  ات اللزم  في وتطبيقاتها    عةصغيرة 

  المناطق الريفية. 

 . المشاركون 3

"وف  س  حول  الوطنية  العمل  ورشة  اللّزمة تجمع  والماليّة  والمؤّسسيّة  التنظيميّة  واألطر  السياسات 

عة وتطبيقاتها لفائدة التنمية الريفيةالللنهوض بتكنولوجيات الطاقات المتجددة   " بين مختلف المنظمات صغيرة الّس 
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لخبراء  المالية واالمؤسسات  ووالمحلية ذات الصلة    المركزية  الشريكة المحلية الرئيسية والمؤسسات الحكومية

  الوطنيين وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية والمجتمعات المحلية. 

 الموعد والمكان. 4

السياسات واألطر التنظيميّة والمؤّسسيّة والماليّة اللّزمة للنهوض عقد ورشة العمل الوطنية حول "ست  

عة وتطبيقاتها لفائدة التنمية الريفيةالبتكنولوجيات الطاقات المتجددة   عّمان،  ،  فندق الكمبينسكيفي   "صغيرة الّس 

 . 2021 أغسطس/آب  17، المملكة األردنية الهاشمية

ختتم ت  . و2021  أغسطس/آب  17يوم الثلثاء  ل  اصباح  8:30في تمام الساعة    المشاركين  تسجيلعمليّة  دأ  تب

 ظهر.  البعد  2:00الساعة  على العمل أشغال ورشة

 لغةلا. 5

 .نجليزية واإلباللغتين العربية  ورشة العمل فعاليات دور تس

 . المراسلت 6

 : التالية  العناوين أحد إلى بورشة العمل المراسلت المتعلقة  هتوجي ي رجى

 السيدة راضية سداوي 
 

 الطاقة  ةرئيس
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 اإلسكوا  -األمم المتحدة 

  ،2812-1107بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح 

 بيروت، لبنان 

 + 961 1 527 978       هاتف:

 + 961 1 510 2/1/981فاكس: 

 energy@un.org-escwaبريد إلكتروني: 
 

 جيل أمينالسيد 
 

 ، قسم الطاقة  مسؤول في شؤون التنمية المستدامة
 

 تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية فريق

 اإلسكوا -األمم المتحدة 

بيروت،  ،2812-1107بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح 

 لبنان

 +961 1  522 978      هاتف:

 + 961 1 510/1/2 981الفاكس: 

 jil.amine@un.orgبريد الكتروني: 
 

mailto:jil.amine@un.org

