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 E                                                                                       األمم المتحدة                           

 
 

 (اإلسكوا) للجنـة االقتصـاديـة واالجتمـاعيـة لـغربي آسـياا

"المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في اجتماع تشاوري وطني حول مشروع 

 (REGENDالمناطق الريفية في المنطقة العربية")

 9132مارس  أذار/ 31لبنان،  ،بيروت، إلسكواا-مقر األمم المتحدة 

 معلوماتمذكرة 

 طاقة لمركز اللبناني لحفظ الا بالتعاون معتعقد اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

(LCEC ،) بهدف تحديد المجتمعات المحلية حيث سيتم تنفيذ أنشطة المشروع الخاصة تشاوري وطنياجتماع 

اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة "المبادرة 

- المتحدة ممقر األمفي  9132مارس  31ي ، فلبنان، بيروت في االجتماععقد يس .(REGENDالعربية")

 .إلسكواا

 معلومات اساسية .1

عزيز المبادرة اإلقليمية لتى تنفيذ تعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( عل 

من ، الممولة REGEND)تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية )

شمل العديد من الشركاء في التنفيذ مثل جامعة الدول العربية، تو (،SIDAوكالة التنمية الدولية السويدية )

بعة تاالوزارات ذات الصلة، السلطات المحلية، منظمات إقليمية عديدة، الجمعيات العربية للنساء، منظمات 

  وأكاديمية.  يةقليمية، مؤسسات بحثإ، منظمات غير حكومية محلية ولألمم المتحدة

العيش، وتحقيق مزايا اقتصادية، واالندماج االجتماعي، والمساواة بين  يهدف المشروع إلى تحسين سبل

الجنسين في المجتمعات الريفية العربية، خاصة المجموعات المهمشة، من خالل معالجة مشكلة فقر الطاقة 

األردن هي: ووندرة المياه والتأثر بتغير المناخ وغيره من تحديات الموارد الطبيعية في أربعة بلدان مستهدفة، 

 ولبنان والمغرب وتونس.

جتمعات الريفية المختارة سيسمح هذا االجتماع بجمع البيانات والمعلومات عن السياق المحلي للم

 .ي لبنانفوتحديد الفرص والتحديات والقيود لتحقيق المساواة االجتماعية واالقتصادية في المناطق المستهدفة 
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 . األهداف والموضوعات2

من أجل تحديد المجتمعات المحلية حيث سيتم تنفيذ أنشطة المشروع وإشراك أصحاب المصلحة 

دراسة أساسية حول القوى المحركة في المجتمعات الريفية  يتم إطالق ،لبنانالرئيسيين في المناطق الريفية في 

تاجية حسب تباطاً باألنشطة اإلنالعربية على األصعدة االجتماعية واالقتصادية والسياسية واالعتبارت البيئية ار

القطاع، ومتطلبات الوصول إلى خدمات الطاقة وإتاحية مصادر اإلمداد بالطاقة، والتكنولوجيات ذات الصلة 

تشاوري اجتماع ينظم  وتحقيقا لهذه الغاية، الالزمة لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية العربية.

 المتعلقةستعرض العناصر حيث  (،LCECالمركز اللبناني لحفظ الطاقة )مع  لتعاوناإلسكوا بامن قبل ، وطني

، وتحديد بنانلتحديات للتنمية الريفية في الفرص والسيجري تبادل األفكار حول وأنشطة المشروع الوطني، ب

 المشروع. طةأنش ذتنفييمكن المجتمع المحلي حيث من المناطق الريفية 

 ن في االجتماع :المشاركيالنقاط التالية من قبل  يتم تناول سوف

  الفرص والمناطق الريفية المناسبة لمشروعREGEND 

 تحسين الظروف االجتماعية واالقتصاديةل السائدةوالحواجز التحديات 

  النمو قدراتاألنشطة اإلنتاجية مع 

 ةالريفي ناطقدمج الطاقة المتجددة في المب متعلقةال عرض الخبرات 

 

 المشاركون. 3

ري تشاوالفي اإلجتماع  أصحاب المصلحة الرئيسيين يممثل مشاركةإلى  LCECاإلسكوا و  تهدف 
 حيث سيتم التشاور معهم لتحديد أدوارهم.لبنان، المشروع في تنفيذ الذين سيدعمون  وطنيال

 . التاريخ والمكان4

المركز اللبناني لحفظ  في 9132/مارس رأذا 31ي ف ،لبنان ،بيروت فيالتنسيقي جتماع االسيعقد 

 .(LCEC)الطاقة 

 صباحا. 12:11الجلسة االفتتاحية في الساعة لتبدأ  االجتماعصباحا في يوم  0:11الساعة التسجيل في  سيبدأ

 ةدون. لغة ال5

 سيتم تقديم مواد االجتماع باللغتين العربية واإلنجليزية.
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 . المراسالت6

 إلى مسؤولي اإلسكوا التاليين: االجتماعالمتعلقة ب خاطباتمالينبغي إرسال جميع 

 السيدة راضية سداوي

  رئيس قسم الطاقة

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 ،األمم المتحدة ، ساحة رياض الصلح بيت

 بيروت، لبنان

  +263 3 295899هاتف: 

 + 263 3 253831/ 9/3فاكس: 

  sedaoui@un.orgبريد إلكتروني: 

 السيدة جمانة الصايغ

 وحدة الهندسة والتخطيط -مساعد مدير 

  المركز اللبناني لحفظ الطاقة

 لبنان، بيروت

 589 389 1 961 +هاتف: 

 517 248 3 961 +الخليوي: 

 البريد اإللكتروني:
Joumana.sayegh@lcec.org.lb 

 السيدة نهى زيادة

  قسم الطاقة -مساعد إداري 

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 االسكوا، بيروت، لبنان

  +263 3 295811هاتف: 

  + 263 3 253831/ 839/833فاكس: 

 ziaden@un.org بريد إلكتروني: 

 السيدة باتيل مسروبيان

 مسؤول عن تطوير البرامج

 أخصائي بيئي

  المركز اللبناني لحفظ الطاقة

 لبنان، بيروت

 +2633868315هاتف: 

 البريد اإللكتروني:
 patil.mesrobian@lcec.org.lb 
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