
  
 

 
واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(    اللجنة االقتصادية 

 
والشقدوفل ورشة تدريبية  تطويرو،  المشاريع  تصميمحول "  بلديّتْي عكّار العتيقة 

 المياهالترابط بين  مشاريع  ومراقبة  تنفيذو إدارةوقتصادية،  اإل الجدوى  ودراسات  ،المقترحات
 " والغذاء والطاقة

 
 لبنان  ،ارعكّ  ،ار العتيقةعكّ

 2021  يوليو/تموز  5-6
 

 البرنامج
 

 2021  تموز/ يوليو  5  ثنيناال

 الحضور  تسجيل 09:30  - 09:00

  فتتاحيةالا الجلسة     10:00  - 09:30

 

 كلمات ترحيبية:

العتيقة ▪ رئيس بلدية عكّار  خليل،  محمد   الدكتور 
رئيس بلدية الشقدوف ▪ بول سعود،   السيد 

راضيةالسيد ▪ الطاقة  رئيسة،  سداوي  ة  الموارد  ،  قسم  واستدامة  تغيّر المناخ  مجموعة 

اإلسكواالطبيعية مشروع  --  ،  وأهداف   "REGEND" تقديم  وأنشطته  وأهدافه 
التدريبات ومحتواها  سلسلة 

 بالمحاضر  التعريف ▪

بإدارة المشاريعولى:  ألا الجلسة     10:20  -10:00   التعريف 
 اإلسكوا  ،ةمستشار،  سابين سابا  د.

نانسي زعرور،   اإلسكواد.   مستشارة، 

بين المياه ▪ الترابط   والغذاء.  والطاقة  التعريف بمشاريع 
ودورة حياته ▪ إدارة المشاريع  وأهمية   ا.مفهوم 

 
 أسئلة وأجوبة



المشاريعتصميم  مرحلة    :الثانيةالجلسة   11:00  -10:20  مقترحات 
سابين سابا،    اإلسكوا  ة،مستشارد. 

اإلسكوا نانسي زعرور، مستشارة،   د. 

والغذاء: ▪ الترابط بين المياه والطاقة  مشاريع  البلدة من حيث   تقييم احتياجات 
استقصائية -  دراسات 
التشاركي -  التحليل 
وخلق فرص العمل - بين الجنسين   المساواة 

المنطقي: ▪  إطار المشروع 
ونتائج المشروع -  أهداف 
المشروع -  نشاطات 
 بناء اإلطار المنطقي   -

 

 
 أسئلة وأجوبة

 قهوة   استراحة 11:15  -11:00

المشاريعمرحلة    :الثالثةالجلسة   12:00  -  11:15    تطوير مقترحات 
سابين سابا،    اإلسكوا  ة،مستشارد. 

اإلسكوا نانسي زعرور، مستشارة،   د. 

المشاريع ▪  تطوير مقترحات 
 كتابة المقترح   -
االقتصادية - الجدوى  ودراسة   الميزانية 

 مصادر التمويل ▪
 
 

 جوبةأسئلة وأ

 قهوة استراحة   12:15  -  12:00

 المشاريع  إدارة وتنفيذوتنظيم  :  الرابعةالجلسة   13:15  -  12:15
سابين سابا،    اإلسكوا  ة،مستشارد. 

اإلسكوا نانسي زعرور، مستشارة،   د. 

وتوظيف الموارد ▪ العمل   تصميم خطة 
والتقارير ▪  التوثيق 
المتابعة والتقييم ▪  تصميم نظم 
وإدارة عملياته   ▪ موازنة المشروع  والماليةتحديد   المحاسبية 
والتقييم: ▪  التنفيذ 

 متابعة وتقييم المشروع -
المشروع   -  استدامة 

   

 
 جوبةأسئلة وأ

األول من  ختام 13:30  -  13:15 التدريب اليوم   يةالدورة 



 2021  تموز/ يوليو 6  الثالثاء

 الحضور  تسجيل 09:30  -  09:00

 تصميم فكرة مشروع:  ولىألا الجلسة   11:00  -9:30
سابين سابا،    اإلسكوا  ة،مستشارد. 

اإلسكوا نانسي زعرور، مستشارة،   د. 

اختيار فكرة مشروع ▪ أجل  تشاركية من   جلسة 

المنطقي ▪  تطوير نموذج إطار المشروع 

 
 أسئلة وأجوبة

قهوة  11:15  -  11:00  استراحة 

 تطوير مقترح مشروع:  الثانيةالجلسة   12:30  -  11:15
سابين سابا،    اإلسكوا  ة،مستشارد. 

اإلسكوا نانسي زعرور، مستشارة،   د. 

 كتابة المقترح ▪

 تطوير نموذج خطة عمل   ▪
 تطوير نموذج موازنة ▪

 
 أسئلة وأجوبة

قهوة  12:45  -12:30  استراحة 

المشاريععرض  :  الثالثةالجلسة   13:30  -12:45    مقترحات 
سابين سابا،    اإلسكوا  ة،مستشارد. 

اإلسكواد.    نانسي زعرور، مستشارة، 

التدريب ▪ في  قبل المشاركين  من  المشاريع   عرض مقترحات 

 
 جوبةأسئلة وأ

13:30-14:00 

التدريبية الدورة   ختام 

المشاركة  توزيع شهادات 

 صورة جماعية

 
 

 


