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 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 "تحفيز سوق تكنولوجيات الطاقة الخضراء في المناطق الريفية"  حولقدرات تعزيز  ورشة عمل

 4102مايو /أيار 42-42 ،بيروت
 
 
 

 مذكرة توضيحية

 

ورشة  ،شعبة سياسات التنمية المستدامة في لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا تنظم

في بيت األمم المتحدة " الخضراء في المناطق الريفية ت الطاقةسوق تكنولوجيا تحفيز"حول تعزيز قدرات عمل

 .4102مايو /أيار 42-42 يومي ،لبنان/في بيروت

 

I. الخلفية 

وعلى . لتنمية المستدامة في المناطق الريفيةلدمات الطاقة الحديثة ضروري الحصول على خيعتبر 

في معظم بلدان المنطقة، هناك  الشبكة الكهربائية وصوالً إلى الريف توسيعالمحرز في  الرغم من التقدم الكبير

في معظمهم يعيش و، خدمات الطاقة الحديثةإلى  يفتقرون زالوا ما ةالعربي المنطقةمليون شخص في  21أكثر من 

القطاعات  وفي حين تستفيد. مبالغ مرتفعةالوصل الكهربائي في المناطق الريفية يتطلب . يةالريفالمناطق 

الحكومات الوطنية ذات  تصبحمعظم التمويل المتوفر في القطاع العام،  منذات العائدات المرتفعة اإلنتاجية 

حيث العائدات على االستثمار  الريف،وصل الكهرباء في غير قادرة على القيام بمشاريع  الموارد المحدودة

 .ريفمحدودة نتيجة انخفاض الطلب والكثافة الضئيلة لسكان ال

تقل  كلفةبمجتمعات الريفية المتناثرة إلى ال حديثةال تكنولوجيات الطاقة المتجددة وصول الطاقة توفر

 الطاقة المتجددة المرتقبة من انتشار االجتماعية الفوائد. الوطنية الشبكة تجهيزاالستثمار في كثيراً عن كلفة 

لمشاريع من الضروري تأمين التمويل الذاتي فالصحة والتعليم والترفيه وغيرها؛  مجاالت تستفيد منها متعددة

لذلك . على المدى الطويلفي المناطق الريفية من اجل ضمان استدامة خدمات الطاقة المتجددة، استخدام الطاقة 

الطاقة المتجددة  تتكنولوجيافي المناطق الريفية أن تأخذ المبادرة في تبني  اإلنتاجيةالقطاعات  من واجب
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هي قاسم مشترك لتحفيز  الطاقة المتجددةوبالتالي فان  .والقيام بمسؤوليتها االجتماعية كأدوات لتعزيز اإلنتاجية

واألعمال  الزراعة مجال سالسل القيمة الريفية في التكامل معاالقتصادية المحلية من خالل االجتماعية و التنمية

 .، الخالتقليديةالريفية  اتوالصناعالتجارية والصناعية الصغيرة المتفرعة عنها، 

الستثمار في على القطاع الخاص لتحفيز ايبقى على الحكومات الوطنية العمل على ترسيخ مناخ مناسب 

سياسات  وتالفيالمناسبة التنمية المستدامة وذلك عبر تبني سياسات  ،في المناطق الريفية الطاقة المتجددة نشر

العديد من العوائق التي وجد يغير أنه . والعملية الفعالة األطر التنظيمية المالئمةمع أهمية اعتبار  ،التقليدي الدعم

هذه تتراوح و. يةالريف األسواقفي الحديثة  الطاقة المتجددةاعتماد خدمات تقف حائالً دون بروز الطلب على 

عدم دراية بأهمية  بينو ،المستثمرين المحتملين جانبمن  الطاقة المتجددةعن  نقص في المعلومات بين عوائقال

 تجهيز تطبيقاتاالفتقار إلى فنيين محليين مدربين على إضافة إلى  الزبائن المحتملين، جانبمن خدمات الطاقة 

في مجال السياسات والتقنيات والقطاعات  وطنيةإلى محدودية القدرات الووتشغيلها وصيانتها،  الطاقة المتجددة

  .في الريف الحديثة الطاقة المتجددةالمالية والمؤهلة لتحسين اختراق 

بناء "المعنون ( UNDA) للتنميةحساب األمم المتحدة  مشروع في إطارورشة العمل هذه تندرج 

" لتحسين سبل العيش للمجتمعات الريفية في منطقة اإلسكوا المالئمةالقدرات في تطوير التكنولوجيات الخضراء 

والذي يهدف إلى تعزيز قدرات البلدان في المنطقة العربية لتعميم مبادرات التكنولوجيا الخضراء المالئمة في 

ويندرج هذا المشروع  .المجتمعات الريفية عيشبرامج وسياسات التنمية الوطنية، وذلك من أجل تعزيز سبل 

إلى ضمان  الداعيتان  (SDG 7)الهدف السابع للتنمية المستدامة و" الطاقة المستدامة للجميع"ار مبادرة تحت إط

 :إلى بالتالييهدف . 4101الحصول على الطاقة الحديثة المستدامة للجميع بحلول عام 

الخضراء  تلتكنولوجيال حتياجاتالاعلى تقييم  القطاعين العام والخاص في بناء قدرات مؤسسات التنمية ( أ

 .المالئمة الخضراء تلتكنولوجيااالمالئمة في المناطق الريفية، وعلى فهم اآلليات التي تدعم تعميم مبادرات 

وبناء  ،حول الخيارات في السياسات المتاحةواضعي السياسات ومتخذي القرارات عند معرفة التعزيز  ( ب

الخضراء  تاتية لالستثمار في التكنولوجياؤبيئة م نشوءمن أجل استخدام أدوات السياسة لتمكين  مقدراته

 .العربية المنطقة منالمالئمة في المناطق الريفية 

 

II. ومحاورها العمل ورشة أهداف 

تعزيز الحصول على "اجتماع فريق الخبراء حول  المرتقبة من نتائجالعلى  ورشة العمل المقررةتستند 

في بيروت، والذي  4102أبريل  01-01 يوميد عقيالذي " خدمات الطاقة الحديثة في المناطق الريفية العربية

والتحديات التي تواجه المجتمعات  ،ريففي اللطاقة ل ةمستدامق اسوأالتي تدعم إنشاء  العواملعلى تحديد  ركزي

 .ئهاالريفية في إنشا

الطاقة  خدمات استدامة وصول للعمل على ،قدرات القطاع العام في الدول العربية إلى تعزيزهدف وت

 .لطاقة المتجددةتكنولوجيات اأسواق تحفيز استدامة من خالل  ،المتجددة الى المناطق الريفية
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  :المفاهيم حول األمور التاليةحيازة لمعرفة ول اكتساب المشاركين وتتضمن محاورها كل ما من شأنه

وتوافقها الريفية  البيئة ضمن ،المستدامةو ءمة تكنولوجيات الطاقة الخضراءالعوامل التي تحدد مدى مال(  0) 

 ،مع الموارد المحلية

 ،المالئمةالتصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة الخضراء  في مجاالت اتوالقدر اتمكاناإل(  4) 

عبر خدمة المتجددة الحديثة تكنولوجيات الطاقة  لوصولاتية ؤز بيئة استثمارية متعزالتي سياسات ال(  0) 

 المناطق الريفية، األسواق في

تكنولوجيات لتعزيز  ، والدروس المستفادةالمعتمدة القوة والضعف في األطر القانونية والتنظيميةط انق(  2) 

مع إمكانية االستفادة من تجارب دول نامية أخرى خارج المنطقة  ،العربية الدولفي  الريففي الطاقة المتجددة 

 ،ذات خصائص اجتماعية واقتصادية مماثلة العربية لكنها

الريفية  المناطقفي  المتجددةالطاقة الحديثة وفي مجال تسويق لترسيخ ريادة األعمال  عامةخريطة طريق (  2) 

إلنتاج الطاقة ( biodigester)هاضم الغاز الحيوي  اعتمادراسة حالة عن د على ، ترتكزالعربية الدولفي 

 .مصر فيالريفية الحديثة والمتجددة في المناطق 

 

 

III. المشاركون 

 المغربوعمان و السودانو األردن هيدول عربية خمس  من في ورشة العمل المشاركون سيكون

من و ،الطاقةصناعة سياسات تحضير ورسم ومن ذوي الخبرات في  ،القطاع العام من العاملين فيوانيا، موريتو

 . في التنمية االجتماعية والتخطيطالعاملين 

 

IV. الورشة تنظيم 

 .4102مايو /أيار 42-42 يوميعمل في بيت األمم المتحدة في بيروت، لبنان العقد ورشة ست

مايو، /أيار 42من صباح يوم الثالثاء  1:01تمام الساعة  التواجد في مبنى اإلسكوا فين يالمشارك على

 .لدخول المبنى الفردية دخولبطاقات ال سلملت 4102

 .توفير الترجمة الفورية مع ،ورشةال تيلغالعربية واإلنجليزية ستكون 

، بعد تسميتهم من قبل الجهات المسؤولة في دولهم، المعلومات اللوجستية الالزمة وسيتم ايداع المشاركين

 .بواسطة البريد اإللكتروني
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V. المراسالت 

 :المتعلقة بورشة العمل إلى واالستفساراته المراسالت توج  

 
  

 

 

 سداوي راضية

 الطاقة قسم رئيس

 المستدامة التنمية سياسات إدارة

 اإلسكوا

 120 0 191429: هاتف

 120 92 112294: جوال

 120 0 110201: فاكس

 sedaoui@un.org: اإللكتروني البريد

 

 عماد سليمان

 قسم الطاقةمنسق المشروع، 

 المستدامة التنمية سياسات إدارة

 اإلسكوا

 120 0 191210: هاتف

 120 0 020901: جوال

 120 0 110201: فاكس

 sleimani@un.org: اإللكتروني البريد

 

 

 نهى زياده

 إداري مساعد، قسم الطاقة

 المستدامة التنمية سياسات إدارة

 اإلسكوا

 120 0 191201: هاتف

 120 0 110201: فاكس

 ziaden@un.org: اإللكتروني البريد

 

 

 ساره عيسى

 باحث مساعد، قسم الطاقة

 المستدامة التنمية سياسات إدارة

 اإلسكوا

 120 0 191290: هاتف

 120 0 110201: فاكس

 issa35@un.org: اإللكتروني البريد

 

 

mailto:sedaoui@un.org
mailto:sleimani@un.org
mailto:ziaden@un.org
mailto:issa35@un.org

