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 مفاهيمية مذكرة

 

 ميناريت مشروع إطار في البلديات في التمويل الوصول إلى

 

   14:00-10:00 الساعة من 2020 يناير 28 الثالثاء

 األردن -عّمان" ريجيس سانت" فندق

 

  لبنان ،بيروت )االسكوا(، آسيا يلغربواالجتماعية  االقتصادية اللجنة: في التنظيم ةالمشارك الجهة

 

 :الخلفية

 .واألبعاد القطاعات ومتعددة مبتكرة نُهجا البلديات في التمويل إلى الوصول تطبيق عملية تتطلب حيث بلدياتلل نقطة تحول" ميناريت" مشروع يكون أن المتوقّع من

 العام القطاعين بين شراكات إلقامة واإلدارية والمالية قانونيةال الشروط الخارطة هذه فّسرت حيث والمستثمرين للبلديات طريق خارطة بمثابة المشروع عدّ ي

 .والوطني اإلقليمي المستويين على والخاص

 

 التنظيمية واإلدارة الخدمات تقديم تحسين مجاالت في وذلك البلدي المستوى على المحلي الحكم بتعزيز ميناريت مشروع يعمل التمويل، إلى الوصول برنامج لدعم 

 نتيجة العجز وتغطية الرأسمالية األصول تمويل في صعوبات تواجه البلديات ألنّ  نظرا  . الالمركزية لتطبيق واالستعداد المحّلي المجتمع وترابط العامة والمشاركة

 واليتها ضمن تقع التي العامة الخدمات نطاق توسيع أو توفير عاجزة عن المحلية الحكومات يجعل ذلك فإنّ  واألجور المرتبات تشمل التي التشغيلية النفقات ارتفاع

 تجاريةال األعمال بيئة لتحسين خططا   ميناريت مشروع يشمل. المالية الموارد بمحدودية متصلة مشاكال   البلديات هذه تواجه ذلك، عن فضال. البلديات لقانون وفقا

 لةءوالمسا والتخطيط المحلية القيادة وتحسين البلدية المجالس تمكين من خالل ذلك يتمّ  أن ينبغي، ورينوالمطوّ  المستثمرين جذببهدف  المحلّي المستوى على

 العام القطاعين بين الشراكات ودعم( والتطوير التخطيط تييعمل قلب في المواطنين وضع خالل من) المشاركة على القائم التخطيط وتشجيع الحوكمة لتعزيز

 وزيادة البيروقراطية المعوقات من للحدّ  الرئيسية واألنشطة المحلية الموارد تعزيز الالمركزي النهج هذا شأن من. العمل وفرص التدريب زيادة بهدف والخاص

  .  التنافسية القدرة

 

 وفقا   المحلّي المستوى على الالمركزية مهام تنفيذل قياديةال دواراألبو مناسببشكل  الجديدة بمسؤولياتها االضطالع من لتمكينها البلديات تجهيز يجب ،ذلك لكن مع

 تحقيق من للتمّكن وشامل منّسق بأسلوبو قطاعية أسس على ارةواإلد التخطيط البلدية اإلدارات على يتحتّم أنّه يعني هذا. المحلية والدساتير واللوائح للقواعد

 الترابط منهجية تهدف بالتالي،. للموارد المتكاملة اإلدارة عن الناتجة الممكنة المشتركة والفوائد ضاألر/والغذاء والطاقة المياه بين الترابط من ممكن قدر أقصى

 األجل طويلةال المستدامة التنمية تحقيق في والمساهمة الموارد مراعاة معالرئيسية  ضاألر/والغذاء والمياه الطاقةقطاعات في ات التخطيط واإلدارة عملي دمج إلى

  .    إفريقيا وشمال األوسط الشرق بمنطقة النمو سريعةال البلديات مستوى على

 

 : المتوقعة النتائج

 الرئيسية الخدمات تقديم في وفعاليتها للبلديات الراهنة القدرات فهم تحسين .1

 المستثمرين مع للتواصل البلديات هذه تعتمدها التي اآلليات إلى باإلضافة واستجابتها البلديات فعالية حول المحلّي المجتمع تقديم نظرة ثاقبة حول تصورات .2

 . ثقتهم كسبلو

في هذا التفاعل  تواجههم التي والعوائق البلديات مع تفاعلهمبما يتعلق في المحلّي المجتمعداخل االجتماعي  ماجدواإلللمساواة بين الجنسين  شامل فهم توفير .3

 . البلدية الخدمات بتقديم المتعلقة القرارات وصنع التخطيط عمليات في مشاركتهم ومدى

                         .    الخدمات تقديم وتحسين والوطني اإلقليمي التعاون تعزيز .4

      

 :الحدث تفاصيل

 المانحة والجهات الدولية والمنظمات الوطنية والحكومات( اتمحلية )رؤساء بلديال البلديات عن المستوى رفيعو ممثلون فيه يشارك مسرح شكل على الحدث هذا تنظيم سيتم

 المعارف بتبادل الجهات من جهة كل تقوم حيث البلدي المستوى على الترابط منهجية إطار في التمويل إلى الوصول مجال في المختّصين المحاورين من طويلة وقائمة

   .   البلديات ومهام المستدامة التنمية ألهداف المنهجية هذه استجابة وكيفية الالمركزية مجال في والخبرات
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 :والزمان المكان

 2020 يناير 28: التاريخ

 14:00-10:00: الوقت

 األردن عّمان، -ريجيس سانت فندق: المكان

 

 : المشاركين

 .ميناريت مشروع إطار في المحلّي المستوى على "التمويل إلى "الوصول برنامج تنفيذ تمويلدعم وب المعنيين المصلحة أصحاب لجميع مفتوح الحدث هذا

 إلى باإلضافة المانحة والجهات الدولية اتوالمنظم الخاص القطاع عنممثلين و والمحلية والوطنية اإلقليمية الحكومات عن ممثلين المشاركين قائمة تشمل

 من مراعاة المساواة بين الجنسين من خالل منظور تعميم النوع االجتماعي الحدث هذا يكفل. المجتمعية المنظماتو الحكومية غير المنظمات عن ممثلين

    . الخاّصة االحتياجات ذوي األشخاصو المهمشة الفئات وكذلك والشباب النساء مشاركة حيث

 :لحضورا

  (المحلية والمنظمات البلديات ذلك في بما) المنفّذون والشركاء ميناريت مشروع فريق: يالتنفيذى الصعيد عل

 المنفّذون والشركاء ميناريت مشروع فريق: على صعيد البرنامج

 آسيا يلغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة: في التنظيم المشاركةالجهة و [SIDA] الدّولي والتعاون لإلنماء السويدية الوكالة :االستراتيجي على الصعيد

 .  والتمويل الالمركزية مجالي في وخبراء [ESCWA])االسكوا( 

 

 :الجلسات

 :التالية الرئيسية العناصر ويشمل ،الذاتي والتفكير البنّاء والنقد المفتوح للحوار المجال تتيح التي األنشطة من جملة سيقدم االجتماع

 يةكلمة ترحيب 

 عاّمة جلسات 

 تلخيصية جلسات   

  ّالمقبلة والخطوات المستفادة الدروس أهم 

 

 : لالتّصال

 أمين جيل السيّد: آسيا يلغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة منّسق

 jil.amine@un.org: االلكتروني العنوان

  https://www.unescwa.org/  :االلكتروني الموقع

 

   الدقاق دانة اآلنسة :ميناريت مشروع ةمنّسق

 dana.daqqaq@rss.jo: االلكتروني العنوان

 www.minaretproject.com: االلكتروني الموقع         
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 جدول األعمال

 ترحيب ومقدمة 

10:00-10:10 
مديرة مشروع ميناريت، الجمعية العلمية الملكية / المركز الوطني لبحوث  -كلمة من السيدة روال الشاويش 

   الطاقة
 كلمة من السيد اريك اولنهاغ، سفير السويد في األردن 10:25-10:10
 كلمة من صاحبة السمو الملكي األميرة سميّة بنت الحسن المعظمة، رئيسة الجمعية العلمية الملكية 10:35-10:25

10:35-10:40 

 مشروع ميناريت: األهداف واإلنجازات
مديرة مشروع ميناريت، الجمعية العلمية الملكية/المركز الوطني لبحوث السيدة روال الشاويش، تقديمي: عرض 
   الطاقة

10:40 – 11:30 

 : تحديد سياق منهجية الترابط بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياجلسة نقاشية
 

: الدكتور حّمو العمراني، خبير أول في مجال الترابط بين المياه والطاقة واألمن الغذائي والتغير رئيس الجلسة
 جامعة الدول العربية   -المناخي بالقطاع االقتصادي 

 
 :المحاورون

 ياللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب السيدة روال مجدالني، مديرة قسم سياسات التنمية المستدامة، -
 .سكوا()االآسيا 

السيد أسامة القعسماني، خبير رئيسي مختص في مجال التنمية المحلية المستدامة، مشروع العمل من  -
 أجل المناخ في جنوب المتوسط الممول من االتحاد األوروبي.

الدولي نسرين اللّحام، مستشارة في برنامج السياسة المستدامة للمياه، الوكالة األلمانية للتعاون  الدكتورة -
GIZ. 

 .AFEDالدكتور نجيب صعب، األمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية  -

 توزيع دروع تذكارية –فقرة التكريم   11:40–11:30

 استراحة قهوة 12:00 –11:40
0012:-5112: في المناطق الريفية في المنطقة العربية  النطاقالمبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة  

(REGEND)-  المنهجية الشاملة والقائمة على تعدد أصحاب المصلحة لتحقيق التنمية الريفية واالقتصادية  
 سكوا        داوي، رئيسة قسم الطاقة، إدارة سياسة التنمية المستدامة، االسالسيدة راضية  -

 
5112:-5113:  إلى التمويل: تحديات وفرص منهجية الترابط: الوصول جلسة نقاشية 

 
شؤون التنمية المستدامة، قسم الطاقة، إدارة سياسة التنمية المستدامة،  مسؤول في: السيد جيل أمين، رئيس الجلسة

 سكوا     اال
 
    لمحاورونا  

 السيد رفيق ميساوي، خبير في مجال الطاقة المستدامة بمؤسسة ألكور      -
 الجمعية اللبنانية لتمويل المشاريع الصغيرة، بيروت، لبنان ،نّحاس، المدير التنفيذيالسيدة إيلدا  -
 المعدنية  ثروة والالسيد زياد السعايدة، مدير قسم كهربة المناطق الريفية بوزارة الطاقة  -
 الدكتورة سهام البنتواتي، المدير العام،  نافاس الدولية ذ.م.م ، مسقط، ُعمان  -
 لبنان ،س بلدية عّكار العتيقةيرئهر، نائب اضالدكتور محّمد  -

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

  

 وجبة الغداء
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