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 E                                                                                       األمم المتحدة                           

 
 

 (اإلسكوا) للجنـة االقتصـاديـة واالجتمـاعيـة لـغربي آسـياا

تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في  نشر"المبادرة اإلقليمية لاجتماع تشاوري وطني حول مشروع 

 (REGENDالعربية")المناطق الريفية 

 4102 أبريل/نيسان 42، تونس، تونس

 معلوماتمذكرة 

ي الطاقة الوكالة الوطنية للتحكم ف بالتعاون معتعقد اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

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

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

الوكالة مقر في  4102 أبريل 42ي ف العاصمة، تونس، تونس في االجتماععقد يس .(REGENDالعربية")

 (.(ANMEالوطنية للتحكم في الطاقة 

 معلومات اساسية .1

 شرنالمبادرة اإلقليمية لى تنفيذ تعمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( عل 

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

شمل العديد من الشركاء في التنفيذ مثل جامعة الدول العربية، الوزارات ذات تو (،SIDAالدولية السويدية )

، ةتابعة لألمم المتحدالمحلية، منظمات إقليمية عديدة، الجمعيات العربية للنساء، منظمات الصلة، السلطات 

  وأكاديمية.  يةقليمية، مؤسسات بحثإمنظمات غير حكومية محلية و

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

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

األردن هي: وبلدان مستهدفة،  ثالثوندرة المياه والتأثر بتغير المناخ وغيره من تحديات الموارد الطبيعية في 

 ولبنان وتونس.

 هذه تحديدبو في تونس المشروعاختيار المجتمع المحلي حيث سيتم تنفيذ أنشطة بسيسمح هذا االجتماع 

 .تأسيس فريق التيسير المحلي وتسمية أعضاءهكما سيتم األنشطة 
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 . األهداف والموضوعات2

اختيار المجتمع المحلي حيث سيتم تنفيذ أنشطة المشروع في تونس وتحديد هذه اكتمال من أجل 

عدة المجتمعات الريفية الوطنية على األص نتائج الدراسة األساسية حول القوى المحركة في مناقشةيتم  ،األنشطة

االجتماعية واالقتصادية والسياسية واالعتبارات البيئية ارتباطاً باألنشطة اإلنتاجية حسب القطاع، الفوارق بين 

الجنسين ومتطلبات الوصول إلى خدمات الطاقة وتوافر مصادر اإلمداد بالطاقة، والتكنولوجيات ذات الصلة 

تشاوري اجتماع ينظم  وتحقيقا لهذه الغاية، .رة على التكيف في المناطق الريفية العربيةالالزمة لدعم القد

نتائج ستعرض حيث  ،(ANMEالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة )مع  لتعاوناإلسكوا بامن قبل ، وطني

 لمحليالمجتمع االممكن تنفيذها في  األنشطة األفكار حول مناقشةجري تسو، المذكورة أعالهالدراسة األساسية 

 .تأسيس فريق التيسير المحلي وتسمية أعضاءهكما سيتم مناقشة و ،تونسفي 

 . المشاركون3

ي تشاورال االجتماعفي  أصحاب المصلحة الرئيسيين يممثل مشاركةإلى  ANMEاإلسكوا و تهدف 
يث ختيار المجتمع المحلي حالحيث سيتم التشاور معهم ، تونسالمشروع في تنفيذ الذين سيدعمون  وطنيال

 .تحديد هذه األنشطة كما سيتم تأسيس فريق التيسير المحلي وتسمية أعضاءهلسيتم تنفيذ أنشطة المشروع و

 . التاريخ والمكان4

الوكالة الوطنية  في 4102 أبريل/نيسان 42ي ف العاصمة، تونس، تونس التنسيقي فيجتماع االسيعقد 

 .(ANMEللتحكم في الطاقة )

 .مساءً  4311الجلسة االفتتاحية في الساعة لتبدأ  االجتماعفي يوم  مساءً  03:1سيبدأ التسجيل في الساعة 

 ةدون. لغة ال5

 .أو الفرنسيةواد االجتماع باللغتين العربية سيتم تقديم م

 . المراسالت6

 إلى مسؤولي اإلسكوا التاليين3 االجتماعالمتعلقة ب خاطباتمالينبغي إرسال جميع 

 السيدة راضية سداوي

  رئيس قسم الطاقة
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