
   
  

 

 

 

 

 5الجلسة المتخصصة 

ي ���ــــع 
ة دور الطاقة المتجددة �ف ي  وت�ي

ي   التعا�ف
�ف

 
ّ

 زمات المتأثرة باألة و البلدان الهش
وت  30: 12إ�   11:00، الساعة 2023آذار/مارس   15  األر�عاء،  بتوق�ت ب�ي

 

ي حضوري و ستعقد هذە الجلسة الخاصة �شكل 
ا�ف  .ل هنا �التسجالرجاء ، زوممنصة  من خالل . للمشاركةاف�ت

ي 
ف المتواجدين �ف ي قاع  ب�ت األمم المتحدة�مكن للمشاركني

ي الطابق Committee Room II( 2االجتماعات  ةحضور الجلسة �ف
 .B1) �ف

 

 معلومات أساس�ة والهدف من الجلسة 

ي الفوري والقدرة ع�  تعت�ب الطاقة المستدامة  
ا لتحقيق أهداف التعا�ف ا مهم� عامً� تمكين��

ي س�اقات الهش
ة واألزمات. وال يوجد مكان يتج� ف�ه  اشالصمود ع� المدى الط��ل �ف

ي ال�اعات  
ا �ف ي المنطقة الع���ة، ح�ث شهدت بلدان توسع�

هذا األمر أ��� مما هو عل�ه �ف
ي  والجفاف ومستوى غ�ي مسبوق  
وح.  �ف ف التعامل مع  عتمد  تال�ف قدرة المجتمعات ع� 

نواح�  ي 
ي منها ��عة �ف

الحفاظ ع�    األزمات والتعا�ف ة ع� قدرتها ع� استعادة أو  كث�ي
األح�ان ال   ي كث�ي من 

التكلفة وموثوقة ومستدامة، ول�ن �ف إ� طاقة م�سورة  الوصول 
المتأثرة باألزم البلدان  ي  من أجل  إعادة ن�ع أنظمة الطاقة المطل��ة    ات �ستطيع 

التعا�ف
ي مثل هذە الس�اقات، تح�ف حلول الطاقة المتجددة الالمرك��ة اآلن باهتمام  الفعّ 

ال. �ف
رة و�رساء   ، كوس�لة لتلب�ة احت�اجات المجتمعات المت�ف  .سس لمرونة مستدامةاأل أ��ب

 
ي تجد�د  ا  تبع� 

لذلك، تهدف هذە الجلسة إ� مناقشة أهم�ة تقن�ات الطاقة المتجددة �ف
ع� القدرة  و�ناء  الع�ش    وال�اعات   باألزمات  ةالمتأثر فئة  اللدى  الصمود    سبل 

ف الو  ر�ننع نطاق هذە التق، وفرص توسينازحني فتدعو  .  �ات لخدمة عدد أ��ب من المت�ف
اال النطاق  ع�  الطاقة  اء  وخ�ب قادة  التفاعل�ة  الجلسة  لمناقشة  قهذە  والعال�ي  ل��ي 

ي البلدان الهّش   يعالتحد�ات والفرص لتوس
  ال�اعات وأما�ن  ة  نطاق الطاقة المتجددة �ف

ف  واألزمات ي مجال  نتقال اال لتمكني
 مل. ا الطاقة �شكل عادل وش�ف

 

ي    ما هو دور حلول الطاقة الالمرك��ة •
ف �ف ي مجال    تمكني

  الطاقة االنتقال �ف
ي من ال�اعات؟ �شكل عادل وشامل 

ي تعايف ي البلدان اليت
 �ف

حلول   • تطبيق  من  المستفادة  والدروس  والفرص  التحد�ات  �ي  ما 
ومناطق   الهشة  البلدان  س�اق  ي 

�ف الالمرك��ة  المتجددة  الطاقة 
 ال�اعات؟ 

ي استخ •
ي ينب�ف دامها)  ما �ي بعض الحلول المبتكرة المستخدمة (أو اليت

 لسد فجوة الطاقة؟ 
هة   • وموجَّ َمة  مصمَّ متجددة  طاقة  حلول  توف�ي  �مكننا  ك�ف 

الخصائص   ذات  المجتمعات  داخل  للطاقة  د  الموحَّ لالستخدام 
؟  ف  المتشابهة، مثل مخ�مات الالجئني

ن   •
�
�مك أن  المتكامل  للنهج  �مكن  فقط  من ك�ف  إ�    ل�س  الوصول 

ف الطاقة   لموارد الطاقة؟ المنِتج االستخدام بل تجاوزە لتمكني

  م��ة الجلسة
لجنة   ، الطاقةقسم  ةرئ�س ،  راض�ة سداويالس�دة  •

 األمم المتحدة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لغرب آس�ا 

 المتحدثون/ات 
العمل�ات  بسونيمارك ج الس�د   • معهد األمم  ،  مدير 

 المتحدة للتدر�ب والبحث ,منصة العمل الدول�ة 
ف الس�د   • �اسني برنامج  ،  حمزة  الوكالة    ، إقل��ي مدير 

ي الدو�ي 
 الس��د�ة للتعاون اإلنمايئ

ي  •
بركايت طالل  ،الس�د  ي وطيف مسؤول  المفوض�ة    ، 

ف   السام�ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئني
بروف�سور و�احثة ومستشارة    ،الحاج   حاذر الس�دة   •

والتكنولوج�ا،    مستقلة،  للعلوم  السودان  جامعة 
 . السودان

مستش�ف رفيق    كه��اء،، مهندس  معاز   حسنالس�د   •
، لبنان   الح��ري الجام�ي

 

 

 

ك�ف �مكن ضمان منظور الن�ع االجتما�ي عند فهم احت�اجات الطاقة   •
 للمجتمع وتط��ر فرص العمل من خالل ز�ادة وصول أ��ب للطاقة؟ 

ما �ي الفرص المتاحة لتسه�ل مشاركة القطاع الخاص واالستثمار؟ ما  •
ف وت�س�ي هذە العمل�ة؟ الذي �مكن أن تفعله   الحكومات لتحف�ي

ي �مكن استخدامها للتغلب ع�   • ما �ي نماذج األعمال وآل�ات التم��ل اليت
أ��ب لحلول   ي 

ّ تبيف تمنع  ي  اليت السعة  ا التحد�ات  ة  المتجددة صغ�ي لطاقة 
ي المنطقة الع���ة؟ 

ي �ف  لالستخدام االنتا�ب
بيئة خال�ة    ك�ف �مكننا تق��ة و / أو إعادة إ�شاء المؤسسات لتحقيق  •

 من المخاطر؟ 
ي مجال الطاقة   •

ك�ف �مكن للجهات المانحة أن تضمن أن �كون التحول �ف
 شامً� أثناء األزمات؟ 

             
   

 

 ال�لمة اإلفتتاح�ة 
أخ�ت  • تهمينا  مستشار الس�دة  ات�ج�   ة ،  برنامج    ، ةإس�ت

ي 
 األمم المتحدة اإلنمايئ

 األسئلة المطروحة 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_E5wJg5nkRcusWzqqBJ5j9w

