المبادرة االقليمية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء (ميناريت)
ميناريت :لتعزيز الدور التنموي المستدام للبلديات
مبادرة "ميناريت" االقليمية حول الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء الهدف األساسي للمشروع:
ودمجه مع تقنيات الطاقة المتجددة )(NEXUSتعزيز التعاون اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط من خالل تنفيذ منهج متكامل إلدارة
على مستوى البلديات مما سيؤدي لتخفيف آثار التغيرات المناخية و الحد من مشكلة الفقر.

نبذة عن المشروع
تم تطوير مبادرة "ميناريت" للتعاون اإلقليمي في مجال الطاقة والمياه والغذاء التي تهدف إلى تعزيز التعاون اإلقليمي في منطقة الشرق
األوسط وشمال افريقيا من خالل تنفيذ مبادرة اقليمية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة وذلك على مستوى البلديات للحد من آثار التغير المناخي واالثار السلبية على البيئة.
كما يهدف المشروع الى بناء القدرات المحلية للبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية في مجال الترابط بين الطاقة
والمياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .هذا ويستهدف المشروع في نشاطاته وفعالياته بلدية جديدة الشوف في لبنان وبلدية المونستير في
تونس وبلديتي سحاب والكرك في االردن.
كما سيعمل المشروع على الصعيد اإلقليمي على انشاء منتدى للحوار االقليمي يجمع مختلف الخبراء في مجال الطاقة المتجددة والتنمية
المستدامة والمياه من أجل تبادل الخبرات واالستفادة من تجارب االخرين ومناقشة السياسات والتقنيات الالزمة والمالئمة للمنطقة
وتطبيقها .كما سيتضمن المشروع تبادل الزيارات العلمية والفنية بين الدول المشاركة في المشروع.

شركاء المشروع

 الجمعية العلمية الملكية /المركز الوطني لبحوث الطاقة
الجمعية العلمية الملكية هي أكبر مؤسسة بحثية تطبيقية ،استشارية ،ومزود خدمات الدعم الفني في األردن ،وهي رائدة إقليمية في
مجاالت العلوم والتكنولوجيا ،والمركز الوطني لبحوث الطاقة هو إحدى المراكز الفنية المتخصصة التابعة للجمعية العلمية الملكية في
األردن ألغراض البحث والتطوير والتدريب في مجاالت الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع معايير استخدام الطاقة في مختلف القطاعات .


االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

االتحاد الدولي لحماية الطبيعة هو اتحاد عضوي يتكون من كل من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني .وهو يوفر للمنظمات العامة
والخاصة والمنظمات غير الحكومية المعارف واألدوات التي تمكن من تحقيق التقدم البشري والتنمية االقتصادية وحفظ الطبيعة معا.


جمعية رواد المستقبل لتمكين أفراد المجتمعات

هي شﺮكة غﻴﺮ ربﺤﻴة مﺘﺨﺼﺼة في تﻤﻜﻴﻦ أفﺮاد الﻤﺠﺘﻤعات للﺘغلﺐ على الفقﺮ و ذلﻚ مﻦ خالل بﻨاء قﺪراتهﻢ ورفع الﻮعي العام و دعﻢ
و تعﺰيﺰ الﻤﺸاريع الﺼغﻴﺮة في الﻤﺠاالت الﺘعلﻴﻤﻴة والﺒﻴﺌﻴة والﺼﺤﻴة واالجﺘﻤاعﻴة مع الﺘﺮكﻴﺰ بﺸﻜﻞ خاﺹ على فﺌة الﺸﺒاب والﻨﺴاء و
الفﺌات الﻤهﻤﺸة في الﻤﺠﺘﻤعات األقﻞ حﻈا".و بالﺮغﻢ مﻦ ان رواد الﻤﺴﺘقﺒﻞ شﺮكة ولﻴﺪة حﻴﺚ تﺄسﺴﺖ بﺘاريﺦ  20/3/2012إال أن لها
تﻄلعات و طﻤﻮحات كﺒﻴﺮة لﺘﺤقﻴق إنﺠازات ملﻤﻮسة على الﺼعﻴﺪ الﻮطﻨي والعالﻤي .وتﺪار الﺸﺮكة مﻦ قﺒﻞ مﺠلﺲ إدارة ذو خﺒﺮة طﻮيلة
في مﺠال الﻤﺸاريع وتعﺘﻤﺪ على أشﺨاﺹ مﺨﺘﺼﻴﻦ إلنﺠاز أهﺪافها.

)(Sidaالوكالة السويدية للتعاون اإلنمائة الدولي
هي وكالة حكومية تعمل نيابة عن الحكومة والبرلمان السويدي للحد من الفقر في العالممن خالل عملها وتعاونها مع اآلخرين.
كما تعمل على تنفيذ سياسة التنمية التي من شﺄنها توفيرر المساعدات اإلنسانية للمحتاجين وخلق فرﺹ للفقراء لتحسين
ظروفهم المعيشية .وهي مسؤولة عن تنظيم الجزء األكبر من المساعدة اإلنمائية الرسمية السويدية للبلدان النامية.
ومن خالل عملها مع الجهات والمؤسسات األخرى في العالم تساهم الوكالة في دعم التنمية االقتصادية والسياسية في البلدان
الفقيرة .األمر الذي يعزز انتشار الديمقراطية وتهيئة الظروف النتشال الناس ممن الفقر .كما وتسعى للحوار مع الدول األخرى
والمنظمات الدولية لدعم القضايا ذات األولوية في مجال التنيمة وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة.
المنهج المتكامل إلدارة المصادر البيئية (المياه والطاقة والغذاء) ()NEXUS
يتم من خالله تطبيق األمن في مجاالت الغذاء ،الطاقة والمياه على مستويات عالمية حيث يتم دمج اإلدارة والحوكمة على
مختلف القطاعات.
إتفاقية رؤساء البلديات
وهي إتفاقية أوروبية تشمل السلطات المحلية و اإلقليمية ويلتزم الموقعون على هذه االتفاقية بتطوير قطاع الطاقة و استخدام
الطاقة البديلة على أراضيها وتخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

