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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
 

منتدى أصحاب المصلحة المتعددين حول استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة الصغيرة السعة لتنمية ريادة  

 تونس األعمال وتعميم مراعاة النوع االجتماعي في القطاعات اإلنتاجية داخل المناطق الريفية في 

 
 2021ديسمبر  8فندق إبيروستار رويال المنصور، المهدية، الجمهورية التونسية، 

 

 مذّكرة مفاهمية 

المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة الصغيرة في المناطق الريفية في المنطقة العربية  في إطار مشروع "

(REGEND)( تنظم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،"ESCWA-UN)  الوكالة ، بالشراكة مع

( ووكالة النهوض باالستثمارات الفالحية CGDR)  المندوبية العامة للتنمية الجهوية  ( وANME)  الوطنية للتحّكم في الطاقة

(APIA،)  ( المتعددين المصلحة  لتنمية MSFمنتدى أصحاب  السعة  الصغيرة  المتجددة  الطاقة  ( حول استخدام تكنولوجيا 

 . تونسريادة األعمال وتعميم مراعاة النوع االجتماعي في القطاعات اإلنتاجية داخل المناطق الريفية في 

 

 الخلفيّة
 

المبادرة   تنفيذ مشروع  الدولية على  للتنمية  السويدية  )االسكوا( والوكالة  آسيا  لغربي  االقتصادية واالجتماعية  اللجنة  تعمل 

تشمل  (.  REGENDصغيرة الِسعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية )الاإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات المتجددة  

المبادرة اإلقليمية   المحلية والمنظمات  هذه  العربية والوزارات والسلطات  الدول  التنفيذ مثل جامعة  الشركاء في  العديد من 

واألوساط   البحثية  والمؤسسات  واإلقليمية  المحلية  الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة  األمم  ومنظمات  المختلفة  اإلقليمية 

 األكاديمية. 
 

المجتمعات   ايا اقتصادية واإلندماج االجتماعي والمساواة بين الجنسين فيهدف المبادرة إلى تحسين سبل العيش وتحقيق مزت

بتغير المناخ وغيره    الريفية العربية وخاصة المجموعات المهمشة، من خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة المياه والتأثر

الطا تكنولوجيات  استخدام  هذا من خالل  اتباع  الطبيعية. وسيتم  الموارد  تحديات  المتجددةمن  المناسبة   قة  السعة  الصغيرة 

 لألنشطة اإلنتاجية وتنمية المشاريع الخاصة. 
 

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

األعمال ومع رواد المحلية و الجمعياتل لصالح استخدام نهج متكام عبر، كل ذلك تونسبناء قدرات في المناطق الريفية في 

التركيز على األنشطة اإلنتاجية وتمكين النوع االجتماعي وتنمية ريادة األعمال. إن التأثيرات اإليجابية على هذه المجتمعات  

فضل الممارسات  من تحقيقها بشكل أكبر تدفع بالحاجة إلى نشر واسع النطاق ألالمبادرة  الريفية التي تمكن نموذج األعمال  

 وقصص النجاح والدروس المستفادة.

 

وكحدث للمطابقة للجمع بين مجموعات مختلفة   للمبادرةالمنتدى كحدث ختامي    لهذا الغرض وفي هذا السياق، تنظم اإلسكوا

لسد ثغرة  من أصحاب المصلحة مثل المستفيدين والمؤسسات الوطنية وصنّاع القرار والمنظمات المحلية واألوساط األكاديمية  

 االتصال بين مختلف أصحاب المصلحة وبناء شراكات فعّالة و مستدامة للتنسيق والتعاون المستقبلي والمحتمل.
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 أهداف المنتدى 
 

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

ومناقشة كيفية المضي قدًما بعد انتهاء    REGENDتقديم أفضل ممارسات وقصص النجاح والدروس المستفادة من   (1

 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

 والتقييمات واألنشطة المنفّذة. REGENDوالفرص التي حددها مشروع 

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

داخل  (4 األنشطة  وتطوير  تصميم  على  يعملون  الذين  العرب  الريفيين  الممارسين  من  نشطة  شبكة  إنشاء  في  المساهمة 

القطاعات اإلنتاجية في المناطق الريفية وبالتالي تعزيز القدرات المحلية لزيادة استخدام الطاقة المتجددة الصغيرة السعة  

 الموجهة لجذب االستثمارات. 

مال استراتيجي حول الطاقة المتجددة والتنمية الريفية" واستكشاف تفعيلها عبر مشاريع عملية ستستند تطوير "جدول أع (5

المتجددة ) الطاقة  تقنيات  الوعي حول  لتمكين  RETsإلى نشر  تنمية مستدامة متكاملة  نماذج  الفعلي إلنشاء  ( وتطبيقها 

 النساء والشباب الريفيين. 

 

 المشاركون
المنتدى   القرار والمنظمات  سيجمع  الوطنية وصنّاع  المستفيدين والمؤسسات  المصلحة مثل  مجموعات مختلفة من أصحاب 

 .المحلية واألوساط األكاديمية

 

 الموعد والمكان
تسجيل  . يبدأ  2021ديسمبر    8  يوم  فندق إبيروستار رويال المنصور، المهدية، الجمهورية العربية التونسية،في  المنتدى    عقدسي

 بعد الظهر. 03:30الساعة  المنتدىصباحاً ويُختتم  08:30الحضور الساعة 

 

 اللغة
 سيتم استعمال اللغتان العربية والفرنسية خالل المنتدى.

 

 المراسالت
 : يُرجى توجيه المراسالت المتعلقة بورشة العمل إلى أحد العناوين التالية

 
 السيدة راضية سداوي 

 قسم الطاقة  ةرئيس

 وحدة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية

   اإلسكوا- األمم المتحدة 

 بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح

  بيروت، لبنان ،1107-2812

 + 961 1 527 978هاتف: 

 + 961  1 510 2/1/981فاكس: 

 sedaoui@un.orgبريد إلكتروني: 

 السيد محمد زياد قنّار 

 مستشار وطني في شوؤن الطاقة المستدامة 

 313 658 98 216+هاتف: 

 mohamed.gannar@un.org البريد اإللكتروني:

  ة نهى زيادةالسيد

 قسم الطاقة إدارية،  مساعدة

 تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعيةوحدة 

 اإلسكوا   - األمم المتحدة 

 بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح

 ، بيروت، لبنان1107-2812

 + 961 1  530 978هاتف: 

 + 961  1 510/1/2 981فاكس: 

 ziaden@un.orgبريد الكتروني: 

 عمر كعكي   السيد

 الطاقة ، قسم باحث مساعد

 وحدة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية

 اإلسكوا   - األمم المتحدة 

 بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح

 ، بيروت، لبنان1107-2812

 + 961 1  522 978هاتف: 

 + 961  1 510/1/2 981فاكس: 

 omar.kaaki@un.orgبريد الكتروني: 
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