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 مفاھیمیة مذكرة
 

 میناریت مشروع إطار في البلدیات في التمویل الوصول إلى
 

   14:00-10:00 الساعة من 2020 ینایر 28 الثالثاء
 األردن -عّمان" ریجیس سانت" فندق

 

  لبنان ،بیروت (االسكوا)، آسیا يلغربواالجتماعیة  االقتصادیة اللجنة: في التنظیم ةالمشارك الجھة
 

 :الخلفیة

 .واألبعاد القطاعات ومتعددة مبتكرة نُھجا البلدیات في التمویل إلى الوصول تطبیق عملیة تتطلب حیث بلدیاتلل نقطة تحول" میناریت" مشروع یكون أن المتوقّع من
 العام القطاعین بین شراكات إلقامة واإلداریة والمالیة قانونیةال الشروط الخارطة ھذه فّسرت حیث والمستثمرین للبلدیات طریق خارطة بمثابة المشروع عدّ ی

 .والوطني اإلقلیمي المستویین على والخاص
 
 التنظیمیة واإلدارة الخدمات تقدیم تحسین مجاالت في وذلك البلدي المستوى على المحلي الحكم بتعزیز میناریت مشروع یعمل التمویل، إلى الوصول برنامج لدعم 

ً . الالمركزیة لتطبیق واالستعداد المحّلي المجتمع وترابط العامة والمشاركة  نتیجة العجز وتغطیة الرأسمالیة األصول تمویل في صعوبات تواجھ البلدیات ألنّ  نظرا
 والیتھا ضمن تقع التي العامة الخدمات نطاق توسیع أو توفیر عاجزة عن المحلیة الحكومات یجعل ذلك فإنّ  واألجور المرتبات تشمل التي التشغیلیة النفقات ارتفاع

ً  میناریت مشروع یشمل. المالیة الموارد بمحدودیة متصلة مشاكالً  البلدیات ھذه تواجھ ذلك، عن فضال. البلدیات لقانون وفقا  تجاریةال األعمال بیئة لتحسین خططا
 لةءوالمسا والتخطیط المحلیة القیادة وتحسین البلدیة المجالس تمكین من خالل ذلك یتمّ  أن ینبغي، ورینوالمطوّ  المستثمرین جذببھدف  المحلّي المستوى على

 العام القطاعین بین الشراكات ودعم) والتطویر التخطیط تيیعمل قلب في المواطنین وضع خالل من( المشاركة على القائم التخطیط وتشجیع الحوكمة لتعزیز
 وزیادة البیروقراطیة المعوقات من للحدّ  الرئیسیة واألنشطة المحلیة الموارد تعزیز الالمركزي النھج ھذا شأن من. العمل وفرص التدریب زیادة بھدف والخاص

  .  التنافسیة القدرة
 

ً  المحلّي المستوى على الالمركزیة مھام تنفیذل قیادیةال دواراألبو مناسببشكل  الجدیدة بمسؤولیاتھا االضطالع من لتمكینھا البلدیات تجھیز یجب ،ذلك لكن مع  وفقا
 تحقیق من للتمّكن وشامل منّسق بأسلوبو قطاعیة أسس على ارةواإلد التخطیط البلدیة اإلدارات على یتحتّم أنّھ یعني ھذا. المحلیة والدساتیر واللوائح للقواعد
 الترابط منھجیة تھدف بالتالي،. للموارد المتكاملة اإلدارة عن الناتجة الممكنة المشتركة والفوائد ضاألر/والغذاء والطاقة المیاه بین الترابط من ممكن قدر أقصى

 األجل طویلةال المستدامة التنمیة تحقیق في والمساھمة الموارد مراعاة معالرئیسیة  ضاألر/والغذاء والمیاه الطاقةقطاعات في ات التخطیط واإلدارة عملی دمج إلى
  .    إفریقیا وشمال األوسط الشرق بمنطقة النمو سریعةال البلدیات مستوى على

 
 : المتوقعة النتائج

 الرئیسیة الخدمات تقدیم في وفعالیتھا للبلدیات الراھنة القدرات فھم تحسین .1
 المستثمرین مع للتواصل البلدیات ھذه تعتمدھا التي اآللیات إلى باإلضافة واستجابتھا البلدیات فعالیة حول المحلّي المجتمع تقدیم نظرة ثاقبة حول تصورات .2

 . ثقتھم كسبلو
في ھذا التفاعل  تواجھھم التي والعوائق البلدیات مع تفاعلھمبما یتعلق فی المحلّي المجتمعداخل االجتماعي  ماجدواإلللمساواة بین الجنسین  شامل فھم توفیر .3

 . البلدیة الخدمات بتقدیم المتعلقة القرارات وصنع التخطیط عملیات في مشاركتھم ومدى
                         .    الخدمات تقدیم وتحسین والوطني اإلقلیمي التعاون تعزیز .4

      
 :الحدث تفاصیل

 المانحة والجھات الدولیة والمنظمات الوطنیة والحكومات) اتمحلیة (رؤساء بلدیال البلدیات عن المستوى رفیعو ممثلون فیھ یشارك مسرح شكل على الحدث ھذا تنظیم سیتم
 المعارف بتبادل الجھات من جھة كل تقوم حیث البلدي المستوى على الترابط منھجیة إطار في التمویل إلى الوصول مجال في المختّصین المحاورین من طویلة وقائمة

   .   البلدیات ومھام المستدامة التنمیة ألھداف المنھجیة ھذه استجابة وكیفیة الالمركزیة مجال في والخبرات
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 :والزمان المكان

 2020 ینایر 28: التاریخ
 14:00-10:00: الوقت
 األردن عّمان، -ریجیس سانت فندق: المكان

 

 : المشاركین

 .میناریت مشروع إطار في المحلّي المستوى على "التمویل إلى "الوصول برنامج تنفیذ تمویلدعم وب المعنیین المصلحة أصحاب لجمیع مفتوح الحدث ھذا
 إلى باإلضافة المانحة والجھات الدولیة اتوالمنظم الخاص القطاع عنممثلین و والمحلیة والوطنیة اإلقلیمیة الحكومات عن ممثلین المشاركین قائمة تشمل

 من مراعاة المساواة بین الجنسین من خالل منظور تعمیم النوع االجتماعي الحدث ھذا یكفل. المجتمعیة المنظماتو الحكومیة غیر المنظمات عن ممثلین
    . الخاّصة االحتیاجات ذوي األشخاصو المھمشة الفئات وكذلك والشباب النساء مشاركة حیث

 :لحضورا

  )المحلیة والمنظمات البلدیات ذلك في بما( المنفّذون والشركاء میناریت مشروع فریق: يالتنفیذى الصعید عل

 المنفّذون والشركاء میناریت مشروع فریق: على صعید البرنامج

 آسیا يلغرب واالجتماعیة االقتصادیة اللجنة: في التنظیم المشاركةالجھة و [SIDA] الدّولي والتعاون لإلنماء السویدیة الوكالة :االستراتیجي على الصعید
 .  والتمویل الالمركزیة مجالي في وخبراء [ESCWA](االسكوا) 

 

 :الجلسات

 :التالیة الرئیسیة العناصر ویشمل ،الذاتي والتفكیر البنّاء والنقد المفتوح للحوار المجال تتیح التي األنشطة من جملة سیقدم االجتماع

 یةكلمة ترحیب 
 عاّمة جلسات 
 تلخیصیة جلسات   
  ّالمقبلة والخطوات المستفادة الدروس أھم 

 

 : لالتّصال

 أمین جیل السیّد: آسیا يلغرب واالجتماعیة االقتصادیة اللجنة منّسق
 jil.amine@un.org: االلكتروني العنوان
  https://www.unescwa.org/  :االلكتروني الموقع

 
   الدقاق دانة اآلنسة :میناریت مشروع ةمنّسق

 dana.daqqaq@rss.jo: االلكتروني العنوان
 www.minaretproject.com: االلكتروني الموقع         
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 جدول األعمال
 ترحیب ومقدمة 
مدیرة مشروع میناریت، الجمعیة العلمیة الملكیة / المركز الوطني لبحوث  -كلمة من السیدة روال الشاویش  10:00-10:10

   الطاقة
 كلمة من السید اریك اولنھاغ، سفیر السوید في األردن 10:25-10:10
 كلمة من صاحبة السمو الملكي األمیرة سمیّة بنت الحسن المعظمة، رئیسة الجمعیة العلمیة الملكیة 10:35-10:25

10:35-10:40 
 مشروع میناریت: األھداف واإلنجازات

مدیرة مشروع میناریت، الجمعیة العلمیة الملكیة/المركز الوطني لبحوث السیدة روال الشاویش، تقدیمي: عرض 
   الطاقة

10:40 – 11:30 

 : تحدید سیاق منھجیة الترابط بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیاجلسة نقاشیة
 

: الدكتور حّمو العمراني، خبیر أول في مجال الترابط بین المیاه والطاقة واألمن الغذائي والتغیر رئیس الجلسة
 جامعة الدول العربیة   -المناخي بالقطاع االقتصادي 

 
 :المحاورون

 ياللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب السیدة روال مجدالني، مدیرة قسم سیاسات التنمیة المستدامة، -
 .سكوا)(االآسیا 

السید أسامة القعسماني، خبیر رئیسي مختص في مجال التنمیة المحلیة المستدامة، مشروع العمل من  -
 أجل المناخ في جنوب المتوسط الممول من االتحاد األوروبي.

الدولي نسرین اللّحام، مستشارة في برنامج السیاسة المستدامة للمیاه، الوكالة األلمانیة للتعاون  الدكتورة -
GIZ. 

 .AFEDالدكتور نجیب صعب، األمین العام للمنتدى العربي للبیئة والتنمیة  -

 توزیع دروع تذكاریة –فقرة التكریم   11:40–11:30
 استراحة قھوة 12:00 –11:40

0012:-5112: في المناطق الریفیة في المنطقة العربیة  النطاقالمبادرة اإلقلیمیة لنشر تطبیقات الطاقة المتجددة صغیرة  
)REGEND(-  المنھجیة الشاملة والقائمة على تعدد أصحاب المصلحة لتحقیق التنمیة الریفیة واالقتصادیة  

 سكوا        داوي، رئیسة قسم الطاقة، إدارة سیاسة التنمیة المستدامة، االسالسیدة راضیة  -
 

5112:-5113:  إلى التمویل: تحدیات وفرص منھجیة الترابط: الوصول جلسة نقاشیة 
 

شؤون التنمیة المستدامة، قسم الطاقة، إدارة سیاسة التنمیة المستدامة،  مسؤول في: السید جیل أمین، رئیس الجلسة
 سكوا     اال
 
    لمحاورونا  

 السید رفیق میساوي، خبیر في مجال الطاقة المستدامة بمؤسسة ألكور      -
 الجمعیة اللبنانیة لتمویل المشاریع الصغیرة، بیروت، لبنان ،نّحاس، المدیر التنفیذيالسیدة إیلدا  -
 المعدنیة  ثروة والالسید زیاد السعایدة، مدیر قسم كھربة المناطق الریفیة بوزارة الطاقة  -
 الدكتورة سھام البنتواتي، المدیر العام،  نافاس الدولیة ذ.م.م ، مسقط، ُعمان  -
 لبنان ،س بلدیة عّكار العتیقةیرئھر، نائب اضالدكتور محّمد  -

 وأجوبة أسئلة: مفتوح حوار 13:15-13:30
 اختتام  13:30

  
 وجبة الغداء
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Moderator: Mr. Jil Amine, Sustainable Development Officer, ES, SDPD, ESCWA 
 

                       Panelists: 
- Dr. Rafik Missaoui, Sustainable Energy Expert, ALCOR  
- Ms. Ilda Nahas, Executive Director, Lebanese Microfinance 

Association (LMFA), Beirut, Lebanon 

- Mr.  Mr. Zeyad Alsaaeda, Director of Rural Electrification 
Department, Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) 

- Dr. Syham Bentouati, Managing Director, NAFAS International LLC, 
Muscat, Oman 

- Dr. Mohamad Daher, Vice Mayor, Akkar Al Atika Municipality, 
Lebanon 

 
 

     13:15 – 13:30   Open dialogue - questions and answers 
 

     13:30               Closing 
 
 

 
 Lunch 
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Agenda 

 
   

10:00 – 10:10 

 

Welcome and introduction 
 
Message from Ms. Rula Al-Shaweesh 
MINARET Project Manager, Royal Scientific Society/ National Energy Research 
Center        
  

10:10 – 10:25  
 
 

10:25 - 10:35  

Message from HE Erik Ullenhag 
Sweden's Ambassador to Jordan 
 
Message from HRH Princess Sumaya Bint El Hassan   
President of Royal Scientific Society 
 

10:35 – 10:40   MINARET in a Nutshell: All about aims / achievements  
Visual Presentation – Ms. Rula Al-Shaweesh, MINARET Project Manager, Royal 
Scientific Society/National Energy Research Center        

 
10:40 – 11:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

11:30 – 11:40 
 
11:40 – 12:00 

Panel discussion: Setting the context for the nexus approach in the MENA 
region 

  
Moderator: Dr. Hammou Laamrani, Senior Expert Water, Energy,   
                  Food Security and Climate Change Nexus Economic Sector, League 
                  of Arab States  
 
Panelists: 

- Ms. Roula Majdalani, Director, Sustainable Development Policies Division 
(SDPD), ESCWA 

- Mr.  Oussama Kaassamani, Key Expert - Local Sustainable 
Development Specialist, EU-funded Clima-Med Acting for Climate in 
South Mediterranean Project 

- Dr. Nisreen Lahham, Advisor, GIZ/Nexus Dialogue Programme - 
Coordinator of MENA 

- Dr. Najib Saab, Secretary General, Arab Forum for Environment and 
Development (AFED) 

 
Commemorative Session - Distribution of commemorative plaques 
 
Coffee break 
 
 

12:00 – 12:15    
 

REGEND Project: Integrated and multi-stakeholder Approach for rural and 
economic development  
Ms. Radia Sedaoui, Chief of the Energy Section (ES), SDPD, ESCWA 
 

 
 
12:15 – 13:15    

 
 
Panel discussion: Access to Finance: Challenges and opportunities from a 
nexus approach  
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Sessions  

The meeting will offer a set of activities allowing open dialogue, constructive critique and self-reflection. 

It will include the following key elements:  

Welcome Remarks 

Plenary Sessions 

‘Summing up’ Sessions  

Key Lessons and Way Forward 

 

          Contacts: 

ESCWA Focal Point  : Mr. Jil Amine 

Email                        : jil.amine@un.org 

Website                    : https://www.unescwa.org/ 

 

MINARET Focal Point : Ms. Dana Daqqaq 

Email                         : dana.daqqaq@rss.jo 

Website                     : www.minaretproject.com 
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Expected Outcomes: 

1. Improve the understanding of current municipal capacities and effectiveness to deliver key services. 
2. Provide insight on community perceptions of municipal effectiveness and responsiveness, as well as 

mechanisms through which municipalities communicate with investors and seek trust. 
3. Provide a comprehensive understanding of the position of Gender Equity and Social Inclusion within the 

community with regards to their engagement with the municipality, barriers faced in such engagement, 
and their level of participation in planning and decision-making processes for municipal service delivery. 

4. Improve regional and national coordination and service delivery. 
 

 

          Modality of event: 

The event will be organized in the form of a theater shape consisting of high-level representatives from 
local municipalities (mayors), national governments, international organizations and bilateral donors, 
and a linear table of panelists that includes speakers specialized in the area of Access to Finance within 
NEXUS Approach at the municipal level. Each side will share knowledge and experience in 
decentralization and how such an approach can be responsive to both the SDGs and the municipalities’ 
mandate.  

 

Time and Place:  

Date   : 28 January 2020 

Time   : 10:00 – 14:00 

Venue: The St. Regis Amman Hotel, Amman, Jordan. 

 

Participation: 

The event is open to all stakeholders relevant to financing the local implementation of MINARET/Access 
to Finance Agenda. Participants to the event will include representatives from regional, national and 
local governments, the private sector, international organizations and donors, representatives of non-
governmental and community-based organizations. The event will maintain gender parity in terms of 
women and youth participation as well as marginalized groups and people with special needs. 

 

          Audience 

OPERATIONAL     MINARET PROJECT TEAM, IMPLEMENTING PARTNERS (INCLUDING MUNICIPALITIES 
AND LOCAL ORGANIZATIONS) 

PROGRAMMATIC 
 

MINARET Project Team, Implementing Partners  

STRATEGIC Donor Agency [SIDA], Co-organizer[ESCWA], Decentralization and Financing Experts 
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CONCEPT NOTE 
 

“MINARET Access to Finance Intervention in Municipalities” 
 

Tuesday 28 January 2020, 10:00 – 14:00 
The St. Regis Amman Hotel, Amman, Jordan  

Co-organizer: United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) – Beirut,   
                      Lebanon. 
 

Background: 

MINARET is expected to result in a new and transformative agenda for municipalities. The 
implementation of Access to Finance at municipal level will require innovative, multi-sectoral and 
multidimensional approaches. The project represents a roadmap for municipalities and investors 
explaining legal, financial, and administrative requirements for establishing public private partnerships 
at the regional and national level. 

Underpinning the Access to Finance intervention, MINARET supports local governance at the municipal 
level in areas of improved service delivery, organizational management, public engagement, community 
cohesion, and decentralization preparation. Since municipalities face difficulties in financing capital 
assets and covering deficit due to high operating expenses, including salaries and wages, this prevents 
local governments from providing or expanding public services, pursuant to their mandate in the 
municipalities’ law. In addition, there are issues related to limited financial resources facing these 
municipalities. MINARET plans to improve the business environment at the local level to attract investors 
and developers. This shall be accomplished by empowering municipal councils and improving local 
leadership, planning, and accountability to enhance governance, increase participatory planning (by 
putting citizens at the heart of the planning and development process), and support partnerships 
between the public and private sector to increase training and employment. A decentralized approach 
will leverage local resources and key interventions to reduce bureaucratic obstacles and increase 
competitiveness. 

With that being said, municipalities should be equipped to properly take on new responsibilities and 
leading roles in implementing decentralized tasks al the local level under the local rules, regulations and 
constitutions. This means that the municipal administrations shall plan and manage along sectoral lines 
in a coordinated and integrative manner, to become able to fully maximize the synergies between water, 
energy, food or land and the potential co-benefits arising from integrated resource management. 
Consequently, the nexus approach intends to integrate planning and management processes of the key 
sectors of energy, water and food/land considering the resources and contributing to the long-term 
sustainable development of the rapidly growing municipalities in MENA regions. 

 

 

 




