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اللجنـة االقتصـاديـة واالجتمـاعيـة لـغربي آسـيا (اإلسكوا)
اجتماع تشاوري وطني حول مشروع "المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في
المناطق الريفية في المنطقة العربية"( )REGENDوزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية ( ،)MEMRعمان،
المملكة األردنية الهاشمية 6 ،أذار /مارس 9102

مذكرة معلومات
تعقد اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية
األردنية ( ،)MEMRاجتماع تشاوري وطني بهدف تحديد المجتمعات المحلية حيث سيتم تنفيذ أنشطة المشروع
الخاصة "المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة
العربية"( .)REGENDسيعقد اإلجتماع في عمان ،المملكة األردنية الهاشمية ،في  60مارس  9602في مقر
وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية (.)MEMR
 -1معلومات اساسية
تعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) على تنفيذ المبادرة اإلقليمية لتعزيز
تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية ( ،(REGENDالممولة من
وكالة التنمية الدولية السويدية ( ،)SIDAوتشمل العديد من الشركاء في التنفيذ مثل جامعة الدول العربية،
الوزارات ذات الصلة ،السلطات المحلية ،منظمات إقليمية عديدة ،الجمعيات العربية للنساء ،منظمات تابعة
لألمم المتحدة ،منظمات غير حكومية محلية وإقليمية ،مؤسسات بحثية وأكاديمية.
يهدف المشروع إلى تحسين سبل العيش ،وتحقيق مزايا اقتصادية ،واالندماج االجتماعي ،والمساواة بين
الجنسين في المجتمعات الريفية العربية ،خاصة المجموعات المهمشة ،من خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة
وندرة المياه والتأثر بتغير المناخ وغيره من تحديات الموارد الطبيعية في أربعة بلدان مستهدفة ،وهي :األردن
ولبنان والمغرب وتونس.
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سيسمح هذا االجتماع بجمع البيانات والمعلومات عن السياق المحلي للمجتمعات الريفية المختارة
وتحديد الفرص والتحديات والقيود لتحقيق المساواة االجتماعية واالقتصادية في المناطق المستهدفة باألردن.
 -2األهداف والموضوعات
من أجل تحديد المجتمعات المحلية حيث سيتم تنفيذ أنشطة المشروع وإشراك أصحاب المصلحة
الرئيسيين في المناطق الريفية في األردن ،يتم إطالق دراسة أساسية حول القوى المحركة في المجتمعات
الريفية العربية على األصعدة االجتماعية واالقتصادية والسياسية واالعتبارت البيئية ارتباطا ً باألنشطة اإلنتاجية
حسب القطاع ،ومتطلبات الوصول إلى خدمات الطاقة وإتاحية مصادر اإلمداد بالطاقة ،والتكنولوجيات ذات
الصلة الالزمة لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية العربية .وتحقيقا لهذه الغاية ،ينظم اجتماع
تشاوري وطني ،من قبل اإلسكوا بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية ( ،)MEMRحيث
ستعرض العناصر المتعلقة بأنشطة المشروع الوطني ،وسيجري تبادل األفكار حول الفرص والتحديات للتنمية
الريفية في األردن ،وتحديد المناطق الريفية من المجتمع المحلي حيث يمكن تنفيذ أنشطة المشروع.
سوف يتم تناول النقاط التالية من قبل المشاركين في االجتماع :


الفرص والمناطق الريفية المناسبة لمشروع



التحديات والحواجزالسائدة لتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية



األنشطة اإلنتاجية مع قدرات النمو



عرض الخبرات المتعلقة بدمج الطاقة المتجددة في المناطق الريفية

REGEND

 -3المشاركون
تهدف اإلسكوا و  MEMRإلى مشاركة ممثلي أصحاب المصلحة الرئيسيين في اإلجتماع التشاوري
الوطني الذين سيدعمون تنفيذ المشروع في األردن ،حيث سيتم التشاور معهم لتحديد أدوارهم.
 -4التاريخ والمكان
سيعقد االجتماع التنسيقي في عمان ،المملكة األردنية الهاشمية ،في
الطاقة والثروة المعدنية األردنية (.)MEMR

6

أذار/مارس

9102

في وزارة

سيبدأ التسجيل في الساعة  0::1صباحا في يوم الندوة لتبدأ الجلسة االفتتاحية في الساعة  12:11صباحا.
 -5لغة الندوة
سيتم تقديم مواد االجتماع باللغتين العربية واإلنجليزية.
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 .6المراسالت
ينبغي إرسال جميع المخاطبات المتعلقة باالجتماع إلى مسؤولي اإلسكوا التاليين:
السيدة راضية سداوي
رئيس قسم الطاقة
إدارة سياسات التنمية المستدامة
بيت األمم المتحدة  ،ساحة رياض
الصلح،
بيروت ،لبنان
هاتف+200 0 295899 :
فاكس+200 0 250806 /0/9 :
بريد إلكترونيsedaoui@un.org :

السيدة نهى زيادة
مساعد إداري  -قسم الطاقة
إدارة سياسات التنمية المستدامة
االسكوا ،بيروت ،لبنان
هاتف+200 0 295876 :
فاكس+200 0 250806 /800/809 :
بريد إلكترونيziaden@un.org :

السيد مصطفى محمد مصطفى الخطيب
مدير قسم الكهرباء
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
عمان ،المملكة األردنية الهاشمية
P.O Box 140027
البريد اإللكتروني:
mustafak@memr.gov.jo

السيد زياد السعايده
مدير كهربة الريف
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
عمان ،المملكة األردنية الهاشمية
البريد اإللكتروني:
zeyad.alsaaeda@memr.gov.jo

