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 والجمعية العلمية الملكية / المركز الوطني لبحوث الطاقة  آسيا يلجنة االقتصادية واالجتماعيّة لغربال

 

 الوطنيّة" دونوالمركزيّة الحكومات  منهجيّة الترابط –إلى التمويل في البلديّات  الوصولورشة عمل حول "

 2020 يناير 30-29 ،األردن ،عمان، ريجسسانت فندق 

 

 

 جدول األعمال
 

 اليوم األّول

 يناير 29 األربعاء

 تسجيل  9:00 - 8:30

وبطاقة الصعود التأشيرة من  ةسخنُ لسفر واإحضار جوازات  ستفيدين من الرعايةالرجاء من الُمشاركين الم
 .االجتماع مقرّ  إلى لّطائرةل

 الجلسة االفتتاحيّة والتقديم

9:00 – 9:15 
 :يةالترحيب اتكلمال

  سكواداوي، رئيسة قسم الطاقة، إدارة سياسات التنمية الُمستدامة، االسراضية السيدة. 

  /السيد محي الدين الطوالبة، رئيس قسم كفاءة الطاقة والطاقة الحرارية الشمسية، الجمعية العلمية الملكية

 .المركز الوطني لبحوث الطاقة

 جدول األعمال والنتائج المتوقّعة من الورشة: مراجعة

 سكوااال داوي، رئيسة قسم الطاقة، إدارة سياسات التنمية الُمستدامة،سالسيدة راضية 

 الجلسة األولى
 أجندةإطار  ترابط بين المياه والّطاقة والغذاء في المنطقة العربية:لتعزيز النهج المتكامل لحلقة نقاش: 

 واتفاق باريس 2030 عام

 .سكواداوي، االسالسيدة راضية : الجلسة رئيس 10:45 – 9:15

 .سكوااالسياسات التنمية الُمستدامة،  إدارةث، قسم الّطاقة، باح ، مساعدمايا منصور: السيدة الُمقّرر

 

 بين المياه والّطاقة والغذاء في المنطقة العربية الترابط نهجيّةعرض: م

 إدارة سياسات التنمية الُمستدامة، ،الشؤون االقتصادية، قسم الموارد المائية في أول مسؤول اط،زياد خيّ  السيد

 .سكوااال

 

 المشاركون في حلقة النقاش:    

  ّالقطاع االقتصادي اقة واألمن الغذائي وتغير المناخ، خبير أول في المياه والطو العمرانيالسيد حم ،

 بجامعة الدول العربية.

  تونسالوكالة الوطنية إلدارة الطاقة، تونس ، المدير الفني المركزي،شيحنالسيد فتحي ،. 

 لبنانبنانية لتمويل المشاريع الصغيرة، بيروت، الجمعية الل، المدير التنفيذيالسيدة إيلدا نحاس ،. 

  السيدة رنا الحاج، مديرة برنامج معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية في الجامعة

 ، لبنان.كية في بيروتاألمري



 الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه، مديرة متابعة الدراسات بالوسط الريفي ،السيدة هادية الشعبوني، 

 .تونس ،اريانة

 

من منهجيّة  ا  جزء بصفتهعلى حقوق اإلنسان  والقائم للترابط النهج المتكاملتُسلّط هذه الجلسة الضوء على 

 . البلدياتعلى مستوى سياق الية مع التركيز على وفُرص التنمالمشاريع وتنفيذ الفي الترابط 

 

 :للنقاش التالية المواضيعطرح سيتم 

 كيف يمكن دمج النهج القائم على حقوق اإلنسان في إطار الترابط؟ 

  كيف يتم ضمان التآزر في الخطط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصةً تلك المتعلقة

 بالطاقة والمياه؟

  ما هي األولويات الرئيسية على المستوى المؤسسي للنهوض بالترابط بين قطاعات المياه والطاقة

 والزراعة؟

 كيف تقيم التعاون بين األوساط األكاديمية والقطاع العام أو الخاص؟ 

 كيف يمكن دمج تفكير الترابط في سياق المركزية الحكومات المحلية والبلديات؟ 

  العقبات التي تحول دون النقل الفعال للتكنولوجيا؟ ما هي السياسات التي يمكن أن تساعد في ما هي

 التغلب على هذه العقبات؟

 ما هي التحديات والفرص فيما يتعلق بالحصول على التمويل وبناء القدرات؟ 

 

 وأجوبةأسئلة 

 راحة قهوةاست 11:00 – 10:45

 بين المياه والطاقة والغذاء: التقنيات والمبادرات اإلقليمية الترابطتفعيل  الثانيةالجلسة 

 .سكواداوي، االس: السيدة راضية الجلسة رئيس 12:30 – 11:00

 .سكوااال: السيدة مايا منصور، الُمقّرر

 

 الترابط بين المياه والطاقة والغذاءالُمتجّددة من وجهة نظر  ةكفاءة استخدام الموارد والطاق عرض:

 .ماننافاس الدولية ذ.م.م، مسقط، عُ سهام بنتواتي، المدير العام،  سيدةال

         

 قطاع الزراعةفي اقة المتجددة للتنمية المستدامة الط: من تونس دراسة حالة

 ، تونس.، تونسالمعهد الوطني للبحوث والغابات والمياه الريفية والهندسة مدير، محمد تامر الشايبيلسيد ا

 

 Community Net Meteringاالبتكار من خالل : لبناندراسة حالة من 

 CEDROن حراجلي، مستشار برنامج الطاقة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومدير مشروع االسيد حسّ 

 .، لبنانالمتحدة اإلنمائي ، برنامج األممالممول من االتحاد األوروبي

 

 :سيتم طرح المواضيع التالية للنقاش

  المرتبطة بتنفيذ تقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام المواردالتحديات 

 نهج متكامل من حيث نقل التكنولوجيا 

 متطلبات على مستوى السياسة لضمان شراكة ناجحةال 

 دراسات الحالة والدروس المستفادة في الدول العربية 

 

 وأجوبةأسئلة 

 اءدالغاستراحة  –صورة جماعية  13:30 – 12:30

 الترابطتمويل المشاريع ضمن إطار  الحصول على الحصول على التمويل وقابلية الثالثةالجلسة 

، وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية المهندسين ب ةالسيدة كوثر كوكي، رئيسة الخدمة وكبير لجلسة:ا رئيس 13:30 – 15:00 

 .وزارة الزراعة، تونس، تونس

، قسم الّطاقة، إدارة سياسات التنمية الُمستدامة، التنمية المستدامة في شؤون ، مسؤولالسيد جيل أمين المقرر:

 .سكوااال

 

 الحصول على التمويل المصرفي لتنفيذ المشاريعالحصول على التمويل ودراسات الجدوى وقابلية  عرض:
 تونس، تونس. ،ألكور ،المدير العام ،خبير في الطاقة المستدامة، يالسيد رفيق ميساو



الممارسات من مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة أفضل و المستفادة دراسة حالة: استخالص الدروس

 العربية

 .السيد خالد بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة خالد بدوي لالستشارات

 

 :للنقاش التالية المواضيعسيتم طرح 

  منهجية الترابطدراسات الجدوى الفنية لمشاريع التنمية في إطار 

 أدوات التمويل المختلفة ونماذج األعمال 

 اآللية والحوافز للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة 

 تعبئة الموارد في سياق الكيانات والبلديات الالمركزية 

 

 أسئلة وأجوبة

 

 إشراك المجتمعات المحليةو النوع االجتماعيتعميم مراعاة منظور  الرابعةالجلسة 

 

15:00 – 16:20 
 .، األردنمستشارة في شؤون البيئة واالستدامة ،شذى الشريفة السيد الجلسة: رئيس

 .سكوا، االالسيد جيل أمين المقرر:

 

 ، لبنانوالطاقة المتجددة في عكار منظور النوع االجتماعي رض:ع

 .ار، لبنان، عكّ ئيس مجلس اإلدارة ومديرة المشروع، شبكة عكار للتنمية، رالسيدة نادين سابا

 

في تعزيز التمكين االقتصادي: التحديات التي تواجه  النوع االجتماعيدور المرأة الريفية وتعميم مراعاة عرض: 

 المرأة الريفية في هذه المجتمعات
 .، األردن، وزارة الزراعةالتمكين االقتصادي للمرأة الريفية مدير، يلةاما شمالسيدة ل

 

 :للنقاش طرح المواضيع التالية مسيت

  الطاقة المتجددة استيعابفي زيادة  النوع االجتماعيدور تعميم مراعاة 

 إمكانات التطوير التي يقدمها التعاون البلدي 

 المعايير االجتماعية ودور إشراك المجتمعات المحلية 

 

 أسئلة وأجوبة

 

حول جلسة مجموعات العمل لليوم الثاني حول بناء المقترحات ودراسات الجدوى وقنوات  موجزة مقدمة 16:20-16:30

 التمويل

 اختتام اليوم األّول 



 اليوم الثاني

   يناير 30الخميس 

 الجلسة الخامسة
ضمن نهج  التمويل وقنواتمجموعات العمل المعنية بمقترحات المشاريع ودراسات الجدوى 

 الترابط

 ، جامعة الدول العربية.و العمرانيحمّ  السيد رئيس الجلسة: 10:30 – 9:00

 

 تطوير مقترحات المشاريع ضمن إطار عمل نهج الترابط مجموعات العمل:

 

  ألكورميساوي،  السيد رفيق مدير المجموعة :1المجموعة 

 سكوا، االاطالسيد زياد خيّ  مدير المجموعة :2لمجموعة ا 

 سكواداوي، االسالسيدة راضية  المجموعةمدير  :3لمجموعة ا 

 قهوة راحةاست 10:45 – 10:30

 ونقاشات العمل مجموعات أعمالنتائج 

 جامعة الدول العربية. و العمراني،السيد حمّ رئيس الجلسة:  10:45 – 11:45

 .سكواالسيد جيل أمين، االالمقرر: 

 

 دقائق لكل منها( 5عروض المجموعات والنتائج )

 ختامية وتطلعات نحو الُمستقبلتوصيات 

 سكوااال - 12:00 – 11:45

 الجمعية العلمية الملكية -

 اءالغد 13:00 – 12:00

 اختتام اليوم الثاني

 


