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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 

 : دور الطاقة المتجددة"ةالريفي المناطقفي  ريادة األعمالاالجتماع الوطني حول "تمكين المرأة وتنمية 

 

 2019تموز/يوليو  31 – 30بيروت، 

 توضيحيةمذكرة 

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

سكوا( اجتماعًا النظم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )ا، ت  "(REGEND) المنطقة العربية

. يهدف االجتماع : دور الطاقة المتجددة"ةالريفي المناطقفي  ريادة األعمال"تمكين المرأة وتنمية وطنيًا حول 

 ،وحقوق اإلنسان المساواة بين الجنسينتعميم مراعاة لتبادل الخبرات وصياغة استراتيجيات وخطط عمل إلى 

المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان هج نوالمؤسسات المحلية في تفعيل  اتلدعم واضعي السياسات والحكوم

يومي وذلك  ،األمم المتحدة في بيروت، لبنان بيتعقد االجتماع في ي  وف في قطاع الطاقة في الدول العربية. س

 .2019يوليو تموز/ 31و 30

 الخلفية .1

متضمنة  2030لتنمية المستدامة لعام األمم المتحدة لخطة ، اعتمدت الدول األعضاء 2015سبتمبر أيلول/في 
17  ً ً د ع  لم ي  وعليه، . هدفا عن  لً النظر إلى التقدم المحرز في مجال الطاقة المستدامة على أنه منفص ممكنا

الجميع حصول  أصبح، حيث األخرى في المنطقة العربيةاالجتماعية واالقتصادية المستدامة أهداف التنمية 
ً ( الهدف السابع)لتكلفة وموثوقة ومستدامة وحديثة على طاقة ميسورة ا  التنميةلتحقيق جميع أهداف  أساسيا

 ً (؛ الهدف الخامسالمساواة بين الجنسين )أكبر لتحقيق دعم و؛ (الهدف األول، بما في ذلك مكافحة الفقر )عمليا
؛ وتطوير الصناعات الحديثة واالبتكار والبنية الهدف الثامن(والنمو االقتصادي )اللئق العمل  فرصوتوفير 
ً لموارد الطبيعية في العديد من أنحاء المنطقة العربية، الهش لتوازن ال(. إن الهدف التاسعالتحتية )  ارتباطا

عني ، ي  في المنطقةالمتعلمين متزايدة من األعداد الوالتوقعات االقتصادية السريعة والمتنامية من قبل الشباب ب
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 علىاألجيال المقبلة  قدرةضمان لتحتل مركز الصدارة باتت الطبيعية في البلدان العربية  المواردأن إدارة 
 حياة ناجحة.وقيادة مستقرة 

الوصول إلى خدمات ظل يولكن . التنميةترتبط الطاقة بشكل أساسي بمجموعة من العوامل األخرى لنجاح و
الوثيق بأمن الترابط من خلل ، حرك" للتنميةالطاقة الحديثة بأسعار معقولة ويمكن االعتماد عليها هي "الم  

 مثل:التنمية تعد الطاقة المستدامة عاملً أساسيًا في دفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف حيث ، والغذاءالمياه 

 تعميم الوصول إلى الخدمات الصحية الحديثة والتعليم ➢

 ساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالم ➢

 مستدامة مباني سكنيةإنشاء  ➢

 االبتكار التكنولوجي واإلنتاجية ➢

 تقدم حاسم في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ➢

بين الجنسين في القطاعات االقتصادية واالجتماعية قضية بالغة األهمية يجب التمييز في هذا السياق،  ،أصبحو
على نفس القدر من األهمية، تؤثر الطاقة على النساء ف. االقتصادية واالجتماعية دالةمعالجتها لتحقيق الع

واألسواق  ةاألسرالمنوطة بكل منهما على مستوى مختلفة المسؤوليات الدوار و، تبعاً لألوالرجال بشكل مختلف
لفًا أيًضا. إن تحسين والمجاالت االجتماعية، مما يجعل الوصول إلى خدمات الطاقة واستخدامها وتأثيرها مخت

المساواة بين الجنسين واالندماج االجتماعي أمر أساسي لتحقيق التأثير اإلنمائي للعديد من برامج الطاقة بشكل 
ي مثل رابطاً من أهداف التنمية المستدامة والهدف السابع  الخامسكامل. وبالتالي فإن الطريق إلى تحقيق الهدف 

 الجنسين والوصول إلى الطاقة.المساواة بين بين بالفعل 

في المناطق  السعة"المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة مشروع سكوا" بتنفيذ تقوم "االو
، بتمويل من الوكالة السويدة للتنمية الدولية )سيدا(، وبالتعاون مع ("REGENDالريفية في المنطقة العربية )

والسلطات المحلية ومختلف المنظمات  المعنيةالعديد من الشركاء مثل جامعة الدول العربية والوزارات 
اإلقليمية ورابطات المرأة العربية ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية واإلقليمية 

  األكاديمية.و حثيةبالمؤسسات الو

والنواتج المتوقعة،  REGEND مشروع لجنسين جزًءا ال يتجزأ من أنشطةيمثل تمكين المرأة والمساواة بين او
استخدام تقنيات الطاقة ، من خلل المشروعويهدف  .المراحل الممتدة للمشروع تنفيذتتقاطع مع عتبر أولوية تو

 إلى:  ،المناسبة لألنشطة اإلنتاجية وتنمية ريادة األعمال السعة المتجددة الصغيرة

اقتصادية، واالندماج االجتماعي والمساواة بين الجنسين في تحقيق مكاسب ، وتحسين سبل العيش ➢
، من خلل من القاعدة إلى القمةمع اتباع نهج المجتمعات الريفية العربية، ال سيما الفئات المهمشة، 

 ، وذلكة األخرىوتحديات الموارد الطبيعي ،والتعرض لتغير المناخ ،، وندرة المياهمعالجة فقر الطاقة
 وتونس.، لبنان، وهي األردن في ثلثة بلدان مستهدفة
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في مجال الطاقة  األعمالولديها خبرة في تطوير مهارات  ،قائمة على المساواةإنشاء شبكة استشارية  ➢
من جميع أنحاء العالم والمنطقة العربية لتبادل الخبرات تجمع كل التنفيذيين  ،في المناطق الريفية

 والطاقة. بين الجنسينبشأن المساواة األدوات والموارد المتاحة والمعرفة حول 

ويجري مركز المرأة في االسكوا أبحاثاً في مجال المساواة بين الجنسين في المنطقة، ويقيّم ، اإلضافة إلى ذلكب
نف أثر السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية على قضايا المرأة.  ويعطي األولوية في عمله لقضايا الع

على أساس نوع الجنس، ومشاركة المرأة في النشاط االقتصادي ووصولها إلى الموارد، ومشاركة المرأة في 
الحياة السياسية، والمرأة ومجتمع المعلومات، والمرأة والسلم واألمن. ويسعى المركز إلى إيجاد حلول ملئمة 

ي المنطقة، ويقدم المشورة إلى البلدان األعضاء لمشكلة التمييز بين الجنسين، وينظم ورش عمل لبناء القدرات ف
في قضايا الجنسين، وفي كيفية تقديم التقارير إلى هيئات حقوق اإلنسان حول التزام البلدان باالتفاقيات الدولية 

 المتعلقة بحقوق المرأة.

لمرأة وتنمية ا "تمكين، هذا االجتماع الوطني حول ENERGIA، بالشراكة مع نظم "اإلسكوا"، ت  في هذا السياق
 REGEND مشروع من خلل البناء على أنشطة ،في المناطق الريفية: دور الطاقة المتجددة" ريادة األعمال

كاالت األمم المتحدة، والمنظمات الدولية، وأصحاب و، وENERGIA، مركز المرأة باالسكواالمستمرة وخبرة 
تمكين المرأة  بشأننقاش لتبادل الخبرات  لقاتحو مرئيةالمصلحة والمشاركين. وسيتضمن االجتماع عروضاً 

 .ةالريفي المناطقوتنمية ريادة األعمال والطاقة المتجددة في 

 األهداف. 2

، 2019في أوائل عام  REGENDمشروع  تم إطلقها في إطار ،قطرية بشأن المساواةبناًء على دراسة 
واالندماج االجتماعي وعمليات حقوق اإلنسان ونتائج الحصول على الطاقة  المساواة بين الجنسينلتقييم تعميم 

ً سكوا اجتماعنظم االفي المجتمعات الريفية المستهدفة، ت   جهات عاملة في رئيسيين والشركاء اً يضم الوطني ا
 محلية من أجل:الريفية المجتمعات الطاقة ومجال ال

 الدراسة مخرجاتنتائج و ةراجعم ➢

 المحتملة إلعمال حقوق الفئات المهمشة في المناطق الريفية لمكاسبا ةناقشم ➢

 ،، إلخ(ةتآزر بين القطاعات الرئيسية )الطاقة، المياه، الزراعة، السياحة، الخدمات، الصناع خلق ➢

التحديات والفرص التي  حولبين أصحاب المصلحة والمشاركين التفاهم تبادل الخبرات وتعزيز  ➢
يمكن أن توفرها الطاقة  والفرص التي ،يادة األعمال في قطاع الطاقةتواجه تمكين المرأة وتنمية ر

 ،المتجددة

المساواة في الرئيسيين ليكونوا جزًءا من الشبكة االستشارية القائمة على  التنفيذيينتحديد الخبراء و ➢
 اإلقليمي.الوطني والعربي على الصعيدين ، وذلك لتنمية الريف األعمال الحرةالطاقة ومهارات مجال 

وحقوق اإلنسان في تخطيط السياسات المساواة بين الجنسين صياغة توصيات عملية من أجل تعميم  ➢
 لمناطق الريفية.في اوبناء القدرات وزيادة الوعي 
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وحقوق  المساواة بين الجنسينستراتيجية وخطط عمل لتعميم اوستكون توصيات االجتماع بمثابة أساس القتراح 

عي السياسات والحكومة والمؤسسات المحلية في تفعيل نهج المساواة بين الجنسين وحقوق لدعم واض ،اإلنسان

ستعمل هذه العناصر في تطوير برامج بناء القدرات وحمالت و. في قطاع الطاقة في الدول العربيةاإلنسان 

، المحلية / العامةلمؤسسات على ااقتراحها فضالً عن ، REGEND أنشطة مشروع التوعية التي ستنفذ بموجب

 ضمان االستدامة.بغرض المشروع تنفيذ للمتابعة بعد إتمام 

على المساواة قائمة الستشارية االشبكة التغذية عملية إنشاء في الجتماع الوطني أيًضا سيتم استخدام مخرجات ا

والتي ستدعم تطبيق استراتيجيات وخطط عمل تعميم  ،لتنمية الريف األعمال ريادة الطاقة ومهاراتفي مجال 

 وحقوق اإلنسان المذكورة أعاله. المساواة بين الجنسين

 . المشاركون3

، ومنظمات غير والطاقة المساواةاالجتماع الوطني خبراء محليين وإقليميين ودوليين في مجالي وف يضم س

 المتحدة، والمؤسسات البحثية واألكاديمية.، والوزارات والكيانات الحكومية، ومنظمات األمم حكومية

 الموعد والمكان. 4

 في المناطق الريفية: دور الطاقة المتجددة" لمرأة وتنمية ريادة األعمال"تمكين ا حول قد االجتماع الوطنيسيع

 .2019يوليو تموز/ 31و 30بيروت يومي في األمم المتحدة  بيتفي 

بعد  2:00الساعة  ختتم االجتماعي  ويوليو. تموز/ 30يوم الثلثاء  صباح 8:30الساعة تمام التسجيل في  يبدأ

 سجلين.. سيتم تعميم مشروع جدول األعمال على المشاركين الم  2019يوليو تموز/ 31يوم األربعاء ظهر 

 . لغة الدورة5

 العربية واإلنجليزية.توفير ترجمة فورية من وإلى اللغتين ، مع سيعقد االجتماع باللغتين العربية واإلنجليزية

 . المراسالت6

 إلى مسؤولي اإلسكوا التاليين:ه المراسلت المتعلقة باالجتماع توجي ي رجى

 السيدة راضية سداوي

  رئيس قسم الطاقة

 االسكوا، -سياسات التنمية المستدامةإدارة 

 ساحة رياض الصلح، بيت األمم المتحدة

  بيروت، لبنان

 + 961 1 978527هاتف: 

 + 961 1 981510 /512/511فاكس: 

 sedaoui@un.orgبريد إلكتروني: 

 السيد جيل أمين

 قسم الطاقة  التنمية المستدامة، في شؤون مسؤول

 االسكوا، -سياسات التنمية المستدامةإدارة 

بيروت،  ساحة رياض الصلح، بيت األمم المتحدة

 لبنان

 +961 1 978522 هاتف:

 + 961 1 981510 /512/511الفاكس: 

 jil.amine@un.orgبريد الكتروني: 

 السيدة صوفي شلال

 مساعد باحث، قسم الطاقة

  االسكوا،-سياسات التنمية المستدامة إدارة

، ، ساحة رياض الصلحبيت األمم المتحدة

 بيروت، لبنان

 + 961 1 978588هاتف: 

 + 961 1 981510 /512/511الفاكس: 

البريد اإللكتروني: 
sophiechlela@gmail.com 
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