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  رـتقري
 

  اجتماع خبراء حول الترويج لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  في تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

 

  موجـز
  

نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، بالتعاون مع االتحاد العربي للشباب   
 والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو)، اجتماع الخبراءوالبيئة التابع لجامعة الدول العربية 

حول الترويج لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، 
  .2010نيسان/أبريل  29و 28الذي عقد في بيروت، يومي 

  
ة بدور مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة في تحقيق وھدف االجتماع إلى مناقشة القضايا المتصل  

التنمية المستدامة، ومشاريع كفاءة الطاقة في المنطقة العربية، وتقانات الطاقة المتجددة ومجاالت االستثمار 
فيھا، والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الطاقة، واألطر الالزمة لتھيئة 

مؤاتية لتنميتھا وتطويرھا. كما تم عرض أوراق وطنية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورھا بيئة 
  في تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

  
أقر المشاركون في االجتماع عدداً من التوصيات الموجھة إلى البلدان العربية، والمنظمات وقد   

والمتوسطة.  ويتضمن ھذا التقرير عرضاً لتلك التوصيات وللمناقشات التي اإلقليمية، والمؤسسات الصغيرة 
  دارت حول المواضيع المطروحة على جدول أعمال االجتماع.
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  16      ..........................................................  قائمة المشاركين  - المرفق
  مقدمة

  
ية المستدامة، ال سيما في المنطقة مشكلة البطالة ھي من الھموم األساسية التي تعترض التنم إن  -1

ولما كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل إحدى الدعائم األساسية في البناء االقتصادي لكل  . العربية
دولة، خصوصاً لناحية إسھامھا في توليد فرص عمل جديدة للشباب، وبالتالي خفض معدالت البطالة في 

ھذه المؤسسات يجب أن يحظى باالھتمام المناسب ضمن برامج  أوساطھم، فإن العمل على تنمية وتمكين
ويتطلب تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية العمل على ترشيد استھالك الطاقة وزيادة .  التنمية

  .كفاءة إنتاجھا واستھالكھا، وتحتاج بلدان المنطقة إلى بذل جھود كبيرة في ھذا اإلطار
  
، حتى وصل في العالم دين الماضيين تطوير العديد من تقنيات الطاقة المتجددةتم خالل العقوقد   -2

، مما جعل من الممكن أن تسھم مصادر الطاقة المتجددة بعضھا إلى حيز االستخدام التطبيقي في مجاالت عدة
مصادر  بتوافر العربيةمنطقة ال يزتتمو.  وبقدرات مختلفة في تلبية االحتياجات األساسية لخدمات الطاقة

 البلدان العربيةوقد بذلت  . وطاقة الكتلة الحية ،وطاقة الرياح ،الطاقة الشمسية ال سيما ،الطاقة المتجددة
وعلى .  ولتطوير واستخدام تقنيات ھذه الطاقةجھوداً متفاوتة لحصر وتقييم مصادر الطاقة المتجددة لديھا 

ما زالت المنطقة ھذه قات الطاقة المتجددة في تطبيالرغم من تحقيق بعض النجاحات في ھذا المجال، فإن 
  .لسد النقص في خدمات الطاقةواسع على نطاق بعد محدودة، ولم تستخدم 

  
إن تحقيق استدامة قطاع الطاقة في بلدان المنطقة، فضالً عن متطلبات مواجھة مخاطر تغي�ر المناخ،   -3

ية استخدامات مصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي قد دفعت باتجاه اعتماد سياسات لتحسين كفاءة الطاقة ولتنم
فھناك العديد من األنشطة الصناعية والح�رفية للقيام بذلك، مما يفسح في المجال إلنشاء صناعات وأنشطة 

  .تنفيذية صغيرة ومتوسطة توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في المجاالت المختلفة لقطاع الطاقة
  
 واعتماد المساعي بذل في األعضاء البلدان جھود مساندة على سكواإلا تحرص ،السياق ھذاوفي   -4

 الدول جامعة مع ذلك في سكوااإل تتعاونو ،وكفاءة الطاقةالطاقة المتجددة  مجال في التعاون تدعم سياسات
  .لكھرباءل يالعرب يامجلس الوزرالالبيئة و نؤوشعن  المسؤولين العرب الوزراء مجلسمن خالل  العربية

  
 ذات واإلقليمية الدولية واالتفاقيات المؤتمرات من العديد أكده ما مع ، وانسجاماًتقدم ما على بناءو  -5

 برامج دعم في ماودورھ الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ھميةأل سكوااإلمن  إدراكاً، والطاقة بمجال الصلة
، تنظيم 2011-2010 ترة السنتينلف امجھانبر ضمناإلسكوا  أدرجت، فقد المنطقة في المستدامة التنمية
تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة  الترويج لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حول خبراء اجتماع
  .المتجددة

  
خبيراً  97وقد شارك في االجتماع، الذي ع�قد برعاية معالي وزير البيئة اللبناني السيد محمد رحال،   -6

إلسكوا، والمنظمات اإلقليمية، ومراكز البحوث والجامعات، ومنظمات المجتمع من البلدان األعضاء في ا
ركزت على أھمية وضع وأصدر المجتمعون مجموعة من التوصيات التي  . المدني الناشطة في المجال

الطاقة المتجددة، ال سيما إنشاء صناديق وبنوك وطنية وإقليمية لتمويل ھذه  مشاريعتشريعات لتسھيل إقامة 
مشاريع، ووضع برامج إعالمية، وبناء القدرات الوطنية، وتضمين برامج التعليم علوم الطاقة المتجددة ال
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وكفاءة الطاقة، ودعم البحث العلمي والتطبيقي إلقامة الصناعات المحلية، وتشجيع نقل التكنولوجيا وتوطينھا 
  .مع إيالء االعتبار إلنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة

  التوصيات  -أوالً
  
استناداً إلى الوثائق المعروضة والمناقشات التي دارت خالل الجلسات، خلص المجتمعون إلى   -7

العربية، والمنظمات اإلقليمية، والمؤسسات الصغيرة البلدان ت الموجھة إلى كل من امجموعة من التوصي
  .والمتوسطة

  
  العربية التوصيات الموجھة إلى البلدان  -ألف

  
  :االجتماع البلدان العربية إلى القيام بما يلي في المشاركوندعا   -8
  

تضمين الخطط االقتصادية الوطنية ما يضمن تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في   )أ(  
  ؛مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

  
رتبط ما يوع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يراوضع تشريعات تتضمن التسھيالت الالزمة لمش  )ب(  

بھا، وإلنشاء ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في ھذا المجال، مع مراعاة اآلليات الالزمة 
  ؛لمراقبة نوعية التجھيزات والمعدات سواء المستوردة أو المصنعة محلياً

  
إعطاء إنشاء صناديق وبنوك وطنية وإقليمية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مع   )ج(  

خاصة مؤسسات األعمال الصغيرة والتي يتم تمويلھا للمؤسسات الوطنية والعربية،  يعرالمشلاألولوية 
  ؛والمتوسطة

  
وضع برامج إعالمية لزيادة الوعي العام حول تقنيات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة   )د(  

لعربية، وذلك بما يتيح التعرف على الفرص وترشيد استھالكھا واألنشطة المرتبطة بتطبيقاتھا في المنطقة ا
   ؛المتاحة لمؤسسات األعمال في المجاالت ذات العالقة

  
بناء القدرات الوطنية وتنظيم الدورات التدريبية إلعداد العناصر الكفوءة الالزمة إلنشاء   )ھ(  

  ؛المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينھا من القيام بأنشطتھا في ھذا المجال
  

لعمل على تبادل المعلومات واألبحاث والبيانات المتخصصة والتجارب الناجحة في المجاالت ا  )و(  
  ؛ذات العالقة فيما بين جھات االختصاص في البلدان العربية

  
تضمين علوم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في برامج التعليم في كافة مستوياته، ال سيما   )ز(  

  ؛عي، وربط ذلك بسوق العملالتعليم المھني والتعليم الجام
  

الصناعات المحلية التي تأخذ بعين االعتبار ظروف كل  نشاءدعم البحث العلمي والتطبيقي إل  )ح(  
شراكات بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي من جھة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من  إقامةبلد و

  ؛جھة أخرى
  

االعتبار إلنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعتمد  الءإيتشجيع نقل التكنولوجيا وتوطينھا مع   )ط(  
  ؛مع الشركات العالمية المتخصصة "الشراكة"
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الذي يتم وضعه في  ،ي اإلطار االسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة لدى المستھلكتبنّ  )ي(  
  .إطار جامعة الدول العربية

  المنظمات اإلقليمية التوصيات الموجھة إلى  -باء
  
يسيسكو، واالتحاد اإلوسكوا، اإللھذا االجتماع، أي الجھات المنظمة  لمشاركون في االجتماعا ادع  -9

  :القيام بما يلي إلى ،العربي للشباب والبيئة
  

دعم وتمكين ب المتصلةالعمل حول المجاالت  اتاالستمرار في تنظيم اجتماعات الخبراء وورش  )أ(  
  ؛ع الطاقة، وإشراك الشباب واإلعالميينيرامشمؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة في مجال 

  
إصدار نشرات إعالمية وتنظيم برامج تدريبية لزيادة مستوى الوعي العام وبناء قدرات   )ب(  

، مع التركيز على )دة وكفاءة الطاقةدالطاقة المتج" (الخضراء"المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجاالت 
   ؛مشاركة الشباب واإلعالميين

  
الدراسات والمسوح  جراءسكوا بالتعاون مع الجھات اإلقليمية ذات العالقة إلى إدعوة اإل  )ج(  

الالزمة لتقييم أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، واقتراح السياسات الالزمة لدعم 
  .أنشطتھا

  
  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التوصيات الموجھة إلى  -جيم

  
  :شاركون في االجتماع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى القيام بما يليدعا الم  - 10
  

مع الشركات الكبرى والجامعات المتخصصة كوسيلة للتطو�ر " شراكة"السعي إلى وضع صيغ   )أ(  
  من الناحية الفنية واإلدارية؛

  
  سية؛ االستعانة بتقنيات اإلنتاج واإلدارة الحديثة بھدف زيادة اإلنتاجية والتناف  )ب(  

  
االستفادة من األطر والخطط الموضوعة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وخاصة   )ج(  

  .اإلطار االسترشادي العربي لترشيد استھالك الطاقة الذي يتم وضعه حالياً
  

  مواضيع البحث والمناقشة  - ثانياً
  

  مستدامةدور مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية ال  -ألف
  

  :ناقش المشاركون في سياق ھذا المحور أربع ورقات تناولت ما يلي  - 11
  

  استھالك الطاقة واآلثار االقتصادية في البلدان العربية  )أ(  
  

استعرض مندوب االتحاد العربي للشباب والبيئة دراسات لسبع حاالت في المنطقة العربية في مجال   
قة المتجددة في تحلية المياه في مصر، وتقييم مصادر طاقة الرياح في الطاقة المتجددة، شملت استعمال الطا
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الجمھورية العربية السورية، وآفاق طاقة الرياح في المغرب وليبيا والجزائر، وتطوير الطاقة الشمسية وطاقة 
  الرياح للري في تونس، ومصادر الطاقة المتجددة في قطر؛

  الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربيةالدور االجتماعي واالقتصادي للمنشآت   )ب(  
  

عرض مندوب منظمة العمل العربية أھمية األدوار االجتماعية واالقتصادية للمنشآت الصغيرة   
كما عرض .  والمتوسطة، خاصة بما يساھم في تطوير األفراد وتوفير الوظائف واألمن االقتصادي لألسر

  قة المتجددة؛أھمية مشاركة ھذه المنشآت في تطوير قطاع الطا
  

  بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساھمة في حل مشكلة البطالة لدى الشبا  )ج(  
  

استعرضت اإلسكوا إمكانية مساھمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الطاقة   
في  المتجددة في حل مشكلة البطالة لدى الشباب في المنطقة العربية، وأھمية إنشاء مثل ھذه المؤسسات

  جملة من التوصيات؛ إلىمجاالت عدة كالتصميم والتصنيع والتسويق والتركيب والصيانة، وخلصت 
  

  سكوااإل منطقة في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات والمؤسسية التشريعية األطر  )د(  
  

 مسلّطة ،البلدان األعضاء في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات حولتناولت اإلسكوا منظوراً عاماً   
 التي والتشريعية التنظيمية األطر مالمح أبرز وعلى واالجتماعية، االقتصادية الناحية من أھميتھا على ضوءال

 المؤسسات دور ززتع مالئمة بيئة تھيئة بھدف والتوصيات االستنتاجات من دعد ، باإلضافة إلىعملھا تحكم
  .المنطقة في والمتوسطة الصغيرة

  
  منطقة العربيةمشاريع كفاءة الطاقة في ال  -باء

  
  :ناقش المجتمعون ورقتين حول ھذا المحور  - 12
  

  اإلطار االسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكھرباء لدى المستھلك النھائي  )أ(  
  

  مشروع تكامل سوق الطاقة األورومتوسطيتعاون على تقديم ھذه الورقة كل من مندوب   
(Euro-Mediterranean Energy Market Integration Project-MED-EMIP) ومندوب األمانة العامة لجامعة الدول ،

 إلعداد العربية الدول بجامعة الطاقة إدارة بھا تقوم التي الحالية اإلجراءات في التطورالعربية، فتناوال 
 ةالطاق لكفاءة وطنية تنفيذية برامج ووضع الطاقة، كفاءة لتحسين العربي االسترشادي اإلطار مشروع

)National Energy Efficiency Action Plans-NEEAPs( . الدائمة اللجنة تشكيلب اإلجراءات ھذه قد بدأتو 
.  للكھرباء العربي الوزاري للمجلس األساسي النظام وفق ما ورد في الطاقة وكفاءة المتجددة ةالطاق لخبراء

 األنشطة في الجاري والتنسيق الحالية، عيراالمش في المشترك التعاون إجراءات تطور كما تناولت الورقة
  ؛الكھرباء قطاعفي  الكفاءة ورفع الطاقة استھالك ترشيد مجال في المتعلقة

  
  مجاالت األعمال وفرص ومعوقات التمويل لمشاريع كفاءة الطاقة  )ب(  
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 ،العربية المنطقة في الطاقة كفاءة مجال في االستثمار وطبيعة وحجماستعرضت اإلسكوا فرص   
 وطرق التمويل آليات، والطاقة كفاءة يعرامش في االستثمار في الصغيرة المؤسسات تواجھھا التي عوائقالو

  .لشبابلھا بما يتناسب مع تأمين فرص عمل ل الترويج آليات، وعيرامشھذه ال لتنفيذ التعاقد
  تقانات الطاقة المتجددة ومجاالت االستثمار فيھا في المنطقة العربية  -جيم

  
  : ش المجتمعون ضمن ھذا المحور أربع ورقاتناق  -13
  

  الطاقة المتجددة مجال عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  )أ(  
  

اإلسكوا ما يمكن أن توفره األنشطة المرتبطة بتطبيقات الطاقة المتجددة من مجاالت عمل  استعرضت  
اء، وطاقة الرياح إلنتاج الكھرباء، استعماالت الطاقة الشمسية لتسخين المياه وإنتاج الكھربواسعة، ال سيما 

كما .  وإنتاج الوقود البيولوجي من الفضالت الزراعية ،حيائية والنفاياتوإنتاج الطاقة الحرارية من الكتلة األ
يمكن أن تتوالھا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء في مجال التصنيع تطرقت الورقة إلى األنشطة التي 

الباطن من ل التركيب والتعھدات والمقاوالت ت تجميع، أو في مجال أعماكصناعات مغذية، أو صناعا
الورقة تطور تكنولوجيات  تكما تضمن . ، أو في مجاالت التسويق والصيانة والخدمة بعد البيع)المناولة(

  ؛، وخلصت إلى جملة من التوصياتالطاقة المتجددة عالمياً وتوقعات تطور األسواق واالستثمارات والتمويل
  

  طاقة الرياح والتصنيع المحلي في مصر  )ب(  
  

الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر على األھمية المتزايدة لطاقة تنمية واستخدام ركز مندوب ھيئة   
كما تناول خبرة مصر .  الرياح في المنطقة العربية وعلى الخطط الرائدة لبعض البلدان العربية في المجال

ئد التي تجنيھا من استخدام طاقة الرياح في توليد الكھرباء بجانب توفير الوقود الفوافي مجال طاقة الرياح و
ع طاقة الرياح بقدرات كبيرة يترتب عليھا نسب يراإقامة مشوذلك من خالل نبعاثات، البترولي وتقليل اال

ن مستوى يجعل نسبة من رأس المال في يد العمالة المصرية بما يرفع م مما ،متصاعدة من التصنيع المحلي
  ؛فرص عمل عديدة ولدالدخل، وي

  
  فرص العمل والعوائد البيئية - ة تطبيقات نظم الكتلة األحيائي  )ج(  

  
قام بتقديم ھذه الورقة كل من مندوب الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية ومندوب جامعة الحريري   

ن الكتلة األحيائية كوقود في لبنان، الكندية، فاستعرضا إمكانية استعمال قطع المحروقات الصلبة المستخرجة م
وما ينتج عن ذلك من عوائد بيئية كالتخفيف من خطر حرائق الغابات الشائعة في لبنان، واقتصادية كتوليد 

  عمل جديدة في العديد من المناطق؛فرص 
  

شاء المؤسسات الصغيرة الوضع الحالي والتوقعات في مجال الطاقة في منطقة المتوسط وإن  )د(  
  توسطةوالم

  
 Observatoire Méditerranéen pour)ركزت ھذه الورقة المقدمة من المرصد المتوسطي للطاقة   

l’Energie-OME) لعوامل  ضعلى الوضع الحالي لقطاع الطاقة في منطقة حوض المتوسط مع استعرا
المتاحة في  وتطرقت الورقة أيضاً إلى الفرص.  االختالف والتشابه ما بين بلدان شمال وجنوب المتوسط
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منطقة جنوبي وشرقي المتوسط في مجال الطاقة المتجددة، وال سيما الطاقة الشمسية، باإلضافة إلى مبادرات 
  .التعاون اإلقليمي القائمة في المجال

  
  ؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملةالتحديات التي تواجه الم  -دال

  في مجال الطاقة في المنطقة العربية
  

  : جتمعون ثالث ورقات في ھذه الجلسة وفق ما يلياستعرض الم  -14
  

  حات والعوائق في المنطقة العربيةالنجا - شركات خدمات الطاقة   )أ(  
  

عرض مندوب شركة االستشاريين الوطنيين للطاقة في لبنان تجربة الشركة في موضوع شركات   
ق في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة خدمات الطاقة، والدور الھام الذي تلعبه ھذه الشركات في تطوير األسوا

ائق الطاقة، مع اإلشارة إلى أنھا غالباً ما تجمع بين العمل االستشاري والمقاوالت؛ كما استعرض أھم العو
  التي تعترض عمل ھذه الشركات؛

  
التحديات  - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة   )ب(  

  ئقوالعوا
  

لبنان العوائق التي من الممكن أن تواجه الشركات "/ميدان إنترناشونال"عرض مندوب شركة   
الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وإمكانية توفير التسھيالت المالية 

  وتحفيز االستثمارات لتعزيز عمل ھذه الشركات؛
  

  نوب لبنانمشروع إنتاج الزعتر في ج  )ج(  
  

تطرقت اإلسكوا إلى خبرتھا في مشروع إنتاج الزعتر في جنوب لبنان، وما نتج عنه من توليد فرص   
عمل، وأھم المعوقات التي واجھت تحقيق استدامة المشروع، بما في ذلك توفير مصادر الطاقة لضخ مياه 

  .ج من خالل استعمال الطاقة المتجددةالري بأسعار مقبولة، باإلضافة إلى اقتراح إمكانية تقليص كلفة اإلنتا
  

  الصغيرةاألطر الالزمة لتھيئة بيئة مؤاتية لتنمية وتطوير مؤسسات األعمال   - ھاء
  والمتوسطة في مجال الطاقة

  
  : تناول المشاركون في ھذه الجلسة أربع ورقات  - 15
  

  لبلدان الناميةأثر قانون تعرفة تغذية الكھرباء في نشر تقنيات الطاقة المتجددة في ا  )أ(  
  

في القاھرة أھمية ) اليونسكو(استعرض مندوب مكتب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة   
التعرفة المستحقة لتغذية "تعزيز الجھود في نشر تقنيات الطاقة المتجددة من خالل تبني تشريع تطبيق قانون 

جتماعية لكل بلد، كما تناول الدور الذي يمكن أن ، مع النظر في الظروف االقتصادية واال"شبكات الكھرباء
  تلعبه ھذه التعرفة في توليد فرص عمل جديدة؛ 
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  دراسة حالة الشباب العربي/فرص عمل جديدة - مجاالت االبتكار العلمي   )ب(  
  

استعرضت اإلسكوا برنامجھا حول اجتذاب االبتكارات العلمية الذي تم تطبيقه بالتعاون مع مؤسسة   
كما تناولت الورقة الواقع .  الذي تضمن عدداً من االبتكارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددةقطر، و

خالل مركز  الحالي لالبتكارات العربية العلمية ومجاالت تطويرھا، بما في ذلك دور اإلسكوا في المجال من
  اإلسكوا للتكنولوجيا؛

  
  الطاقة في قطاع الصناعة وترشيد استھالكھا  )ج(  

  
تناول مندوب االتحاد العربي للشباب والبيئة موضوع الطاقة في قطاع الصناعة وتطرق إلى معدالت   

استھالك الطاقة واآلثار البيئية الناتجة عن استھالك الطاقة في الصناعة، باإلضافة إلى الحاجة إلى ترشيد 
  لنشوء الصناعات المحلية؛استھالك الطاقة في القطاع ودور المؤسسات المختلفة في إيجاد بيئة مؤاتية 

  
  القروض الصغيرة من خالل منظمة غير حكومية  )د(  

  
على دور المؤسسة في إنماء المجتمع المدني من خالل ) لبنان(ركزت مندوبة مؤسسة مخزومي   

برامج المشاريع والقروض الصغيرة التي تمكن األشخاص ذوي الدخل المنخفض من تأسيس أعمال منتجة، 
  .مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةبما في ذلك في 

  
  تنفيذ والمتوسطة ودورھا في أوراق وطنية حول المؤسسات الصغيرة  -واو

  مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة
  

  :المحور سبع ورقات تناولت ما يليناقش المجتمعون في سياق ھذا   - 16
  

  الطاقة النظيفةبنك الطاقة المتجددة عامل أساسي لتنمية وازدھار   )أ(  
  

رؤيته حول إنشاء بنك متخصص للطاقة في اليمن  )(TSCعرض مندوب مركز التجھيزات التقنية   
فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل في  توفيرالمتجددة يھدف إلى تحقيق دور رئيسي في 

، حيث سيتم أيضاً من خالل أنشطة مجالھا، والمساھمة في التنمية االقتصادية، وتوسيع انتشار الطاقة المتجددة
  شطة في مجاالت الصناعة والتعليم؛ھذا البنك، تحقيق مجموعة من األن

  
  دور الحكومات والمنظمات اإلقليمية والجمعيات األھلية في مجاالت الطاقة إنتاجاً واستھالكاً  )ب(  

  
عنية في لبنان في مجال حفظ تناول مندوب المركز اللبناني لحفظ الطاقة الدور الذي تلعبه الجھات الم  

الطاقة وتطبيقات الطاقات المتجددة، بما في ذلك دور وزارة الطاقة والمياه والمركز اللبناني لحفظ الطاقة 
إلعداد استراتيجية وطنية لذلك، ودور الجمعيات غير الحكومية في دعم النشاطات المتعلقة بالموضوع، كما 

  ؛خارجية والھباتارات التطرق إلى أھمية تشجيع االستثم
  

  آفاق وفوائد توزيع الطاقة الكھربائية في االقتصاد اللبناني  )ج(  
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  مركزية إنتاج ال"على  المتحدة اإلنمائي في لبنان في ھذه الورقة األممركز مندوب برنامج   
  " سيدرو"كأحد الحلول لمشاكل الطاقة الكھربائية في لبنان، كما عرض لمشروع " الطاقة الكھربائية

(Country Energy Efficiency and Renewable Energy-CEDRO)  ودوره في تحفيز استعمال الطاقة المتجددة بما
  ؛التزويد بالطاقة وفرص عمل جديدةيساھم في تأمين 

الواقع  - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لصناعة أجھزة التسخين بالطاقة الشمسية في سورية  )د(  
  والتحديات

  
األستاذ في جامعة دمشق حجم الصناعات المحلية ألجھزة /راء الطاقة المستدامةاستعرض أحد خب  

تسخين المياه بالطاقة الشمسية في سورية، والمواصفات القياسية وحالة البنية المخبرية لمراقبة جودة األجھزة، 
  ؛مسية في سوريةبالطاقة الش باإلضافة إلى أھم التحديات والمعوقات التي تحول دون انتشار أجھزة التسخين

  
  حالة قطاع الطاقة المتجددة في تونس - مقاربة لتوليد فرص العمل   )ھ(  

  
 لىعاألستاذ في المعھد األمجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عرض أحد الخبراء العاملين في   

 اعيواجتم وسياسي اقتصادي تغيير نتاجوھي " العرضية" ظاھرة ،تونس، في رادس التكنولوجيةللدراسات 
 ھذافل مضطرداً،تطوراً  األخيرة السنوات في تونس في المتجددة الطاقة قطاع شھد وقد . يديولوجيإو وثقافي
 اختارت التي والغاز للكھرباء التونسية الشركة تجربة ھي تونس، في رائدة تجربة على التركيز تم السبب

  ؛الوظائف وخلق لالستثمار كإستراتيجية" العرضية"
  

  ت الصغيرة والمتوسطة في لبنانالمؤسسا  )و(  
  

ركز مندوب وزارة الصناعة اللبنانية على العوائق التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في   
الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين مصرف لبنان وعدد من المصارف الخاصة، " كفاالت"لبنان، واستعرض برنامج 

  ؛ت الصغيرة والمتوسطةراض للمؤسساويھدف إلى تسھيل عملية اإلق
  

تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة   )ز(  
  المتجددة

  
بعمل المركز وأنشطته المختلفة وأھدافه، كما تناول  ةفينظلا يةف مندوب المركز اللبناني لإلنتاجعر�  

لية لالستثمار في اإلنتاج نية والمؤسسات والبيوت الماأوجه التعاون المختلفة مع الوزارات والجمعيات المع
  .األنظف

  
  ؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملةآفاق الم طاولة مستديرة حول  -زاي

  في مجال الطاقة في المنطقة العربية   
  

نُظمت ھذه الطاولة المستديرة التي ضمت ستة خبراء يمثلون كافة الجھات من أصحاب المصلحة   - 17
اص في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ميدان كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، لبحث واالختص

ومناقشة ما تم طرحه من أوراق في مختلف مواضيع االجتماع، وإفساحاً في المجال أمام المشاركين للتعقيب 
في إدارة التنمية المستدامة  وأدار الحوار السيد وليد الدغيلي، رئيس قسم الطاقة.  وإبداء اآلراء وطرح األفكار

واإلنتاجية في اإلسكوا، فأكد أن التنمية المستدامة تستھدف الشباب ويحتاج تحقيقھا إلى تعظيم االستفادة من 
وأشار إلى أھمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفرص العمل الجديدة التي يمكن أن .  إمكانيات الشباب
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.  ول األھداف اإلنمائية لأللفية وھو القضاء على الفقر المدقع والجوعتوفرھا، مساھ�مة بالتالي في تحقيق أ
من األھداف اإلنمائية لأللفية، يتمحور حول  7وأضاف أن ضمان توفر االستدامة البيئية، الذي يمثل الھدف 

  .  خالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وبالتالي يجب العمل على تخفيض االنبعاثات وتخفيف حد�ة تغير المنا
  

مصر، إلى أھمية تأمين الدعم في البيئة الدولة لشؤون وأشار اللواء عبد الحليم األنور، مساعد وزير   - 18
الفني لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة تحفيز االستثمارات وتأمين الحوافز المالية، ووضع 

  .تشريعات مالئمة في ھذا اإلطار
  

اسم، معاون وزير الكھرباء في الجمھورية العربية السورية، الذي يتولى وتناول السيد عبد الحليم ق  - 19
منصب نائب رئيس لجنة الطاقة التابعة لإلسكوا، موضوع االستفادة من الطاقة الشمسية في تسخين المياه، 

  .مؤكداً أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل مجاالً خصباً للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
  

ث السيد مجدي عالم، عضو مجلس الشعب المصري ورئيس االتحاد العربي للشباب والبيئة، وتحد  - 20
عن أھمية دور مؤسسات اإلعالم في مجال التوعية، بما في ذلك توزيع المنتجات المرشّدة الستخدام الطاقة 

ور شركات الخدمات في وأشار إلى النماذج الفعالة إلدارة منتجات الطاقة وأھمية د).  اللمبات مثالً/المصابيح(
مجال الطاقة، وشركات التمويل واإلقراض في مجال الطاقة المتجددة، باإلضافة إلى ضرورة تفعيل البحوث 

  .والمعونة الفنية وتزويد خريجي الجامعات بالمھارات الالزمة
  

لى وتحدث السيد رمضان بالحاج السنوسي، الوزير المفوض في منظمة العمل العربية، مشيراً إ  - 21
المعضلتين اللتين تواجھان البلدان العربية وھما أن الموارد النفطية ھي موارد نابضة، وأن مشكلة البطالة 

وشدد على ضرورة تشجيع ثقافة العمل الحر والريادة والمبادرة في األعمال، .  تشكل تھديداً كبيراً للمنطقة
عية المالئمة والتراخيص لتنظيم عمل تلك وأھمية تشجيع ثقافة المشاريع الصغيرة وتأمين األطر التشري

  .المشاريع، باإلضافة إلى اإلرشاد والتدريب
  

وأشار السيد عبد الحسن حسين الشمري، رئيس مجلس إدارة التجمع الصناعي العراقي، إلى وجود   - 22
وتحدث عن تأسيس ثالث شركات .  في المائة من قيمة القرض 2شركة عراقية ضامنة للقروض مقابل 

ارة الشوارع بالطاقة الشمسية ونقل المياه إلى المزارع بالطاقة الشمسية، وعن وجود جامعات عراقية تعمل إلن
  .ودعا إلى عقد مؤتمر في العراق حول الموضوع.  على تطوير الطاقة الشمسية

  
ز وشدد السيد يوسف الكاظم، نائب رئيس االتحاد العربي للشباب والبيئة وأمين السر العام لمرك  - 23

أصدقاء البيئة في قطر، على ضرورة تواجد الشباب بأعداد كبيرة في االجتماعات ذات العالقة، وضرورة 
نشر الوعي في المدارس حول الطاقة المتجددة، وإشراك المجتمع المدني ووسائل اإلعالم، وتوفير اإلرادة 

  .السياسية
  

الد مبارك عيسى، من قسم البيئة في وأدلى بعض المشاركين بآرائھم في المجال، فأشار السيد خ  - 24
أھمية تنظيم مؤتمر خاص باإلعالم واإلعالميين على ھامش المؤتمرات التي  إلىجريدة األھرام المصرية، 

تتناول مواضيع الطاقة المتجددة؛ وأشار السيد عمار الطاھر، الخبير في مشروع تكامل سوق الطاقة 
جودة وشدد على أھمية دور المجتمع المدني والقطاع الخاص األورومتوسطي، إلى أن اإلرادة السياسية مو

والمعنيين في الوزارات ذات العالقة؛ كما شددت السيدة نيبال المعلم، األستاذة في جامعة حلب، على ضرورة 
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تكوين بنك للمعلومات لالستفادة من الجھود المبذولة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، من أجل 
لدان العربية في الحصول على المعلومات وبناء القدرات، وإنشاء بنك تمويلي داعم للمشاريع مساعدة الب

الصغيرة التي يقوم بھا الشباب؛ ودعا السيد محمد عبد العال محمد، عضو البرلمان المصري، إلى النظر في 
  .إمكانية أن يتبنى االتحاد العربي للشباب والبيئة فكرة إنشاء ھذه البنوك

  تنظيم االجتماع  -ثالثاً
  

  مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف
  

تنفيذ مشاريع كفاءة  الترويج لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيخبراء حول الاجتماع عقد   - 25
  .2010أبريل /نيسان 29و 28 وميي ،في بيت األمم المتحدة في بيروتالطاقة والطاقة المتجددة، 

  
  االفتتاح  -باء

  
السيدة أنھار حجازي، مديرة إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية في اإلسكوا بالمشاركين في  بترح  - 26

  .االجتماع، وتناولت أھمية المواضيع المدرجة في جدول األعمال، ثم قامت بتقديم المتكلمين في حفل االفتتاح
  

لبنان، كلمة أكد فيھا على أھمية وألقى السيد عدنان حمزة، ممثل االتحاد العربي للشباب والبيئة في   - 27
موضوع الندوة خاصة وأن الترويج لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ھو دعوة لمشاركة القطاع 
الخاص في العالم العربي في تأمين بيئة سليمة، من خالل مشاركته في تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة 

  . المتجددة
  

الم، رئيس االتحاد العربي للشباب والبيئة، كلمة تحدث فيھا عن أھمية ومن ثم ألقى السيد مجدي ع  - 28
القضايا موضوع االجتماع وتناول األنشطة التي ينفذھا االتحاد في مجال البيئة ومنھا تنظيم ورشات عمل 

  . ومؤتمرات للجھات المعنية
  

، )اإليسيسكو(علوم والثقافة وبعد ذلك ألقى السيد مصطفى عيد، ممثل المنظمة اإلسالمية للتربية وال  - 29
كلمة أشار فيھا إلى حدة ازدياد المخاطر بفعل تفاقم الوضع البيئي وتغي�ر المناخ، وشدد على أھمية نشر 
الوعي البيئي في أوساط الشباب والنظر في آلية وضع مشاريع شبابية بيئية، كما عد�د بعض األنشطة التي 

  .ى البيئةتقوم بھا اإليسيسكو في مجال المحافظة عل
  

وألقى السيد بدر عمر الدفع، مساعد األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا، كلمة شدد   - 30
فيھا على األھمية الخاصة التي توليھا اإلسكوا لتمكين الشباب العربي وإعطائھم الفرص للمشاركة في عملية 

- 17بيروت، (دورة الوزارية السادسة والعشرين لإلسكوا التنمية مشيراً إلى أن المحور األساسي لمناقشات ال
كما ".  التحديات والفرص المتاحة :العربيفي العالم الشباب السياسات الخاصة ب"ھو ) 2010مايو /أيار 20

في المائة من مؤسسات األعمال  90تناول أھمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث إنھا تشكل أكثر من 
وأضاف أن الجھود .  وتمثل إحدى الدعائم األساسية في توليد فرص عمل جديدة للشباب في المنطقة العربية

القائمة لتحقيق طاقة مستدامة دفعت باتجاه اعتماد سياسات لتحسين كفاءة الطاقة ولتنمية استخدامات مصادر 
متوسطة إنشاء صناعات ومؤسسات أعمال صغيرة و أمامالطاقة المتجددة، وبالتالي ھناك فرص متعددة 

  . وتطوير شركات تعنى بخدمات الطاقة
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وفي الختام ألقى معالي وزير البيئة اللبناني، السيد محمد رحال، كلمة أكد فيھا أھمية موضوع   - 31

االجتماع، خاصة وأن تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة يساھم في التخفيف من حدة تغي�ر المناخ 
ودعا إلى االستفادة من الطاقات المتجددة المتوافرة بكثرة في المنطقة، وخاصة الطاقة  . تفادياً آلثاره السلبية

  .الشمسية، مشيراً إلى األنشطة التي تقوم بھا وزارة البيئة اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية
  الحضور  -جيم

  
ن البلدان األعضاء في اإلسكوا، باإلضافة بلداً م 12خبيراً بينھم ممثلون عن  97شارك في االجتماع   - 32

ومنظمات والمنظمات اإلقليمية، إلى خبراء ومندوبين عن االتحاد العربي للشباب والبيئة، واإليسيسكو، 
المجتمع المدني العاملة في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز 

ويتضمن المرفق بھذا التقرير قائمة بأسماء المشاركين في .  لخاصالبحوث والجامعات وشركات القطاع ا
  .االجتماع

  
  جدول األعمال  -دال

  
  :تضمن جدول أعمال االجتماع البنود التالية  - 33
  

  :دور مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة  -1  
  

  ان العربية؛االقتصادية في البلد استھالك الطاقة، واآلثار  )أ(    
  الدور االجتماعي واالقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية؛  )ب(    
  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساھمة في حل مشكلة البطالة لدى الشباب؛  )ج(    
  .األطر التشريعية والمؤسسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة اإلسكوا  )د(    

  
  :ة الطاقة في المنطقة العربيةمشاريع كفاء  -2  

  
الكھرباء لدى المستھلك  اإلطار االسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع  )أ(    

  النھائي؛

  . مجاالت األعمال وفرص ومعوقات التمويل لمشاريع كفاءة الطاقة  )ب(    
  

  :تقانات الطاقة المتجددة ومجاالت االستثمار فيھا في المنطقة العربية  -3  
  

  الطاقة المتجددة مجال عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛   )أ(    

  طاقة الرياح والتصنيع المحلي في مصر؛   )ب(    

  فرص العمل والعوائد البيئية؛  -  تطبيقات نظم الكتلة األحيائية  )ج(    

المؤسسات  وإنشاءالوضع الحالي والتوقعات في مجال الطاقة في منطقة المتوسط   )د(    
  . المتوسطةالصغيرة و

  
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الطاقة في المنطقة   -4  

  :العربية
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  ؛ في المنطقة العربية النجاحات والعوائق -  شركات خدمات الطاقة  )أ(    

 -  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة  )ب(    
  تحديات والعوائق؛ال

  .مشروع إنتاج الزعتر في جنوب لبنان  )ج(    
األطر الالزمة لتھيئة بيئة مؤاتية لتنمية وتطوير مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة في   -5  

  :مجال الطاقة
  

  أثر قانون تعرفة تغذية الكھرباء في نشر تقنيات الطاقة المتجددة في البلدان النامية؛   )أ(    
  دراسة حالة الشباب العربي؛ /فرص عمل جديدة -  ت االبتكار العلميمجاال  )ب(    
  الطاقة في قطاع الصناعة وترشيد استھالكھا؛   )ج(    
  .القروض الصغيرة من خالل منظمة غير حكومية  )د(    

  
تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة  أوراق وطنية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورھا في  -6  

  :ةوالطاقة المتجدد
  

  بنك الطاقة المتجددة عامل أساسي لتنمية وازدھار الطاقة النظيفة؛  )أ(    

دور الحكومات والمنظمات اإلقليمية والجمعيات األھلية في مجاالت الطاقة إنتاجاً   )ب(    
  واستھالكاً؛ 

  آفاق وفوائد توزيع الطاقة الكھربائية في االقتصاد اللبناني؛  )ج(    

: لمتوسطة لصناعة أجھزة التسخين بالطاقة الشمسية في سوريةالمؤسسات الصغيرة وا  )د(    
  ؛الواقع والتحديات

  حالة قطاع الطاقة المتجددة في تونس؛  -  مقاربة لتوليد فرص العمل  )ھ(    

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان؛  )و(    

قة والطاقة تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشاريع كفاءة الطا  )ز(    
  .المتجددة

  
طاولة مستديرة حول آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الطاقة في المنطقة   -7  

  .العربية
  

  .الجلسة الختامية والتوصيات  -8  
  

  تقييم االجتماع  -رابعاً
  

ليل نتائج وتبين من تحوزعت اإلسكوا على المشاركين في االجتماع استمارة لتقييم االجتماع،   - 34
  في المائة؛  90أن أھداف اجتماع الخبراء قد تحققت بنسبة ) أ: (ما يلي 45االستمارات المعبأة وعددھا 
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في المائة من المشاركين أن الترتيبات التنظيمية قبل وأثناء االجتماع والمادة العلمية  90اعتبر أكثر من ) ب(
في المائة من المشاركين إلى أن االجتماع  80والي أشار ح) ج(والعروض المقدمة كانت جيدة وجيدة جداً؛ 

ح المجال افسإكان فرصة جيدة وجيدة جداً لتبادل المعلومات وإقامة اتصاالت فيما بينھم لتبادل الخبرات و
كين تنظيم في المائة من المشار 98طلب أكثر من ) د(لالستفادة المستقبلية من مخرجات ھذا االجتماع؛ 

  .اعأنشطة متابعة لالجتم
  

  اركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالترويج لمشحول  نتائج تقييم اجتماع الخبراء
   تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في

  األھداف ) أ(

  مدى تحقيق أھداف االجتماع
  إلى حد كبير  إلى حد مقبول  إلى حد ما  لم تتحقق

)2٪(  )8٪(  )52٪(  )38٪(  

  العلميةالترتيبات والعروض والمادة  ) ب(

  )٪67(جيد جداً   )٪27(جيد   )٪4(متوسط   )٪2( يئس  الترتيبات التنظيمية قبل وأثناء االجتماع

  )٪42(جيد جداً   )٪45(جيد   )٪13(متوسط   )٪0( يئس  وضوح العروض المقدمة

  )٪57(جيد جداً   )٪36(جيد   )٪7(متوسط   )٪0( يئس  نوعية المادة العلمية

  جدوى االجتماع من حيث  )ج(

  )٪36(جيد جداً   )٪40(جيد   )٪20(متوسط   )٪4( يئس  بادل المعلومات بين المشاركينت

  )٪33(جيد جداً   )٪47(جيد   )٪18(متوسط   )٪2( يئس  إقامة اتصاالت عمل جديدة ومفيدة

  )٪38(جيد جداً   )٪44(جيد   )٪18(متوسط   )٪0( يئس  االستفادة المستقبلية

  المتابعة  )د(

 )٪2(ال  )٪98(نعم  جتماعطلب أنشطة متابعة لال
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  (*)المرفق
  

  قائمة المشاركين
  

  البلدان األعضاء في اإلسكوا  - ألف
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيد معاوية سعيد راشد فيضي
  رئيس قسم كفاءة وترشيد الطاقة 
  وزارة الطاقة والثروة المعدنية

  
  السيد جمال دخل اهللا البدور

  مدير شباب العقبة
  األعلى للشبابالمجلس 

  
  مملكة البحرين

  
  السيد عبد الحسين إبراھيم عيسى خليفة
  رئيس قسم تخطيط ودراسات اإلنتاج

  ھيئة الكھرباء والماء
  

  ورية العربية السوريةھالجم
  

  السيد عبد الحليم قاسم
  معاون وزير الكھرباء

  
  السيد رائد توفيق جمعه
  مدير تخطيط الطاقة
  ھيئة تخطيط الدولة

  
  مد قرضابالسيد مح

  أستاذ في جامعة دمشق/خبير في مجال الطاقة المستدامة
  

  السيدة نفيذة نيبال المعلم
  أستاذة في جامعة حلب

  
  السيد أفندي نطاح ليال
  ة العامة لتوزيع واستثمار الطاقةمھندس في المؤسس

  الكھربائية  
  
  
  
  
  
  

  جمھورية السودان
  

  السيد محمد عبد اهللا الماحي
  المتجددة اتإدارة الطاقالمتجددة في رئيس قسم الطاقة 

  وكھرباء الريف  
  وزارة الطاقة والتعدين

  
  السيد عبد الباقي يوسف عيسى

  رئيس اتحاد شباب والية الخرطوم
  

  جمھورية العراق
  

  )الشمري(السيد عبد الحسن محي حسين 
  رئيس مجلس اإلدارة

  التجمع الصناعي العراقي
  

  سلطنة ع�مان
  

  راشديالسيد سيف بن علي ال
  مدير دائرة التوجيه واإلرشاد 

  وزارة التجارة والصناعة
  

  السيد أحمد خليفة خلفان الحجري
  رئيس قسم الصناعة
  بنك التنمية العماني

  
  فلسطين

  
  السيد أيمن فؤاد مصطفى إسماعيل

  مدير عام
  المركز الفلسطيني ألبحاث الطاقة والبيئة

  
  دولة قطر

  
  السيد فھد بن حمد التميمي

ؤون التخطيط االستراتيجي والسياسات في قطر مسؤول ش
  للبترول

  
  السيد يوسف علي الكاظم

  نائب رئيس االتحاد العربي للشباب والبيئة
  السر العام لمركز أصدقاء البيئة أمين

_________________  

 .صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني (*)  
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  الجمھورية اللبنانية
  

  السيد زياد الزين
  منسق العالقات العامة في

  اهوزارة الطاقة والمي/المركز اللبناني لحفظ الطاقة
  

  السيد حسان حراجلي
  مدير مشروع في

  األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج 
  

  السيد رونالد دياب
  مدير

  لبنان/الوطنيون للطاقة ناالستشاريو
  

  السيد ماجد سنان
  مھندس كھرباء وإلكترونيك

  وزارة الصناعة
  

  السيد يعقوب الجميل
  تنظيم مدني/مھندس معماري
  وزارة الصناعة

  
  السيد زياد جابر

  تشارياس
  ميدان إنترناشونال

  
  السيد شفيق أبي سعيد

  الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية
(Lebanese Solar Energy Society-LSES) 

  
  السيد رضا نويھض

  قسم الھندسة الميكانيكية وھندسة الميكاترونكسرئيس 
  جامعة الحريري الكندية

  
  السيد وليد جمال أبو خليل

  يرة والمتوسطةمدير مركز دعم المؤسسات الصغ
  غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان

  )CCIA(  
  

  السيد محي الدين فتح اهللا
  مجموعة بنك البحر المتوسط

  
  السيدة ندى دمشقية سويدان

  اختصاصية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
  ع برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمشرو

  وزارة االقتصاد والتجارة

  السيد يحيى مولود
  مھندس

  مجموعة االقتصاد واألعمال
  

  السيدة منى جابر
  مسؤولة في برنامج القروض الصغيرة

  مؤسسة مخزومي
  

  السيد حسان جابر
  لبيئةاالطاقة و للحفاظ علىنائب رئيس الجمعية اللبنانية 

  
  السيد علي يعقوب

  ةفينظية الإلنتاجل اللبناني مركزالمدير 
  

  السيد محمد ناصر
  ندس كھربائيمھ
  

  السيد مازن غندور
  أستاذ جامعي

  كلية الھندسة في الجامعة اللبنانية
  

  السيد مصطفى حمزه
  رئيس مجلس أمناء جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا

  
  عدنان حمزهالسيد 

  رئيس جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا
  

  السيد عبد الرزاق إسماعيل
  جامعة الدول العربية

  لعربي للشباب والبيئةاإلتحاد ا
  جمعية عطاؤنا

  
  السيدة زينة سليمان الحلبي

نائبة مدير مجمع عبد الرحمن الوزه التربوي ورئيسة 
  مجلس اإلدارة

  
  السيدة حنان حسن سليمان

  يالمنتدى البيئ -رئيسة الجمعية اللبنانية للتطوع 
  الجامعي  
  

  السيد ليون سيوفي
  مستشار وممثل األمين العام المساعد

  االتحاد العربي للشباب والبيئة -جامعة الدول العربية 
  

  السيد بوغوص كورديان
  االتحاد العربي للشباب والبيئة -جامعة الدول العربية 
  منسق محافظة البقاع
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  )تابع( الجمھورية اللبنانية
  

  السيد محمد إبراھيم عبداهللا
  رئيس تجمع لبنان التربوي

  
  السيد حسن قبيسي
  جامعة اآلداب والعلوملطالب في نائب عميد شؤون ا

  والتكنولوجيا  
  

  السيد عبد الرزاق فرفور
  رياضيات في جامعة اآلداب والعلومرئيس قسم ال

  والتكنولوجيا  
  

  السيد محمد علي مشلي
  جمعية شباب المشاريع

  
  السيد يوسف علي السيد
  جمعية شباب المشاريع

  
  السيدة مريم مروة
  جمعية أمواج البيئة

  
  اھد مسيلبالسيدة ن

  جمعية أمواج البيئة
  

  السيد نبيه مراد
  جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا

  
  السيد سليم خليفة

  رئيس جمعية شعاع البيئة
  

  السيدة أمل خليفة
  جمعية شعاع البيئة

  
  السيد عدنان الطرابلسي
  رئيس الجامعة العالمية

  
  السيد خليل أحمد بيضون

  الجامعة العالمية
  

  عريسيغالب الالسيد 
  نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية

  الجامعة العالمية
  

  السيد عبداهللا عميري
  رئيس جمعية شباب المشاريع

  السيدة جومانة الالظ
  رئيسة جمعية مرشدات المشاريع

  
  السيدة آمال فؤاد القادري

  عضو في جمعية مرشدات المشاريع
  

  السيد عبد الحليم منيمنة
  ية والموارد الطبيعية رئيس قسم الھندسة البيئ

  كلية الھندسة الزراعية والطب البيطري - الجامعة اللبنانية 
  

  السيدة زھرة عباس عبداهللا
  رئيسة جمعية سيدات المجتمع

  
  السيد روبير جريصاتي
  مؤسس ورئيس دولي

  ألعمالرجال ااالتحاد اللبناني الدولي ل
  

  السيد سھيل المكحل
  رئيس المجلس التأسيسي

  "لبيئة والتنميةاد سواع"جمعية 
  

  السيد وفاء ھيدموس حالسو
  عضو لجنة المرأة

  
  السيد خالد ملص

  رئيس نادي حماية البيئة
  جامعة بيروت العربية

  
  السيد شريف شھاب

  مدير العالقات الخارجية
  جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا

  
  السيدة ناھد علي مسيلب
  عضو اللجنة اإلدارية

  أمواج البيئة
  

  محمد العبداهللالسيد 
  قوى األمن الداخلي/ضابط متقاعد

  
  السيد رجى شفيق العلي

  مؤسسة كھرباء لبنان /رئيس مصلحة
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  جمھورية مصر العربية
  

  السيد محمد أكمل محمود محمد عبد الجليل
   الكھربيةمدير إدارة التطبيقات 

  اإلدارة العامة لطاقة الرياح
  ھيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 

  
  يد محمد إبراھيم عبد العال محمدالس

  عضو البرلمان المصري
  مجلس الشعب /لجنة الشباب في البرلمان المصري

  
  السيد فتحي عبد الحميد خليل

  مجلس الشعب /عضو لجنة الصناعة في البرلمان المصري
  

  شيرين فؤاد ةالسيد
  مجلس الشعب /لجنة البيئة في البرلمان المصري

  
  السيد أحمد األنور

  الوزير  مساعد
  وزارة البيئة المصرية

  
  السيدة ھبة نصار

  نائبة رئيس جامعة القاھرة لشؤون البيئة
  

  جيھان الحديدي ةالسيد
  مدرس مساعد 
  قسم العلوم السياسية -جامعة القاھرة 

  
  السيد علي محمد  شمس الدين

  نائب رئيس جامعة بنھا لشؤون التعليم والطالب
  
  
  

  السيد محمد عبد المقصود
  قسم البيئة في جريدة األخباررئيس 

  
  السيد خالد مبارك عيسى

  قسم البيئة في جريدة األھرام
  

  السيد فتحي جليد
  عضو مجلس الشعب

  عضو لجنة الصناعة والطاقة في دائرة المنيل
  

  المملكة العربية السعودية
  

  السيد بندر بن عبد العزيز وايلي
  خبير تخطيط. م -وكيل الوزارة لتخطيط القطاعات 

  زارة االقتصاد والتخطيطو
  

  السيد عبداهللا بن علي المرواني
  مدير إدارة الدراسات واألبحاث

  وزارة االقتصاد والتخطيط
  

  السيد صالح بن عبد الرحمن العجالن
  أستاذ ھندسة الطاقة
  معھد بحوث الطاقة

  
  الجمھورية اليمنية

  
  السيد أحمد قائد محمد الصبري
  عامة لكھرباء الريفالمدير العام التنفيذي للھيئة ال

  
  زباره السيد أحمد محمد عبد اهللا

  مدير عام 
  مركز التجھيزات التقنية

  
  البلدان غير األعضاء في اإلسكوا  - باء

  
  الجمھورية التونسية

  
  السيد رمزي بن سلطان

  أستاذ في المعھد العالي للدراسات التقنية في رادس
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  ث اإلقليميةالمنظمات والھيئات ومراكز األبحا  - جيم
  

  منظمة العمل العربية
  

  السيد رمضان بالحاج السنوسي
  الوزير المفوض 

مدير المركز العربي لتنمية الموارد البشرية التابع للمنظمة 
  في طرابلس، ليبيا

  
  )اليونسكو( ربية والعلم والثقافةمنظمة األمم المتحدة للت

  
  السيد سليمان عواد سليمان
  ثانوي والتقني والمھنيأخصائي برامج التعليم ال

  مكتب بيروت
  

  السيد نزار محمد حسن
  مسؤول العلوم 
  مكتب القاھرة

  
  األمانة العامة لجامعة الدول العربية

  
  السيد خالد حسن إبراھيم
  خبير في إدارة الطاقة

  
  مشروع تكامل سوق الطاقة األورومتوسطي

  
  السيد عمار أمين الطاھر

  خبير إقليمي 
  

  )اإليسيسكو(للتربية والعلوم والثقافة المنظمة اإلسالمية 
  

  السيد مصطفى عيد
  اختصاصي البرامج في إدارة الثقافة واالتصال

  االتحاد العربي للشباب والبيئة
  

  السيد مجدي عالم
  رئيس االتحاد 

  عضو مجلس الشعب
  

  السيد ممدوح رشوان
  أمين عام

  
  السيد زياد بكداش

  األمين العام المساعد
  

  ابرالسيد وجيه حسن ج
  المستشار القانوني

  
  السيد فتحي محمود فرغلي

  مستشار
  

  السيدة سحر الشريف
  مستشارة 

  
  السيد أسامة القيسي

  عضو
  
  
  
  

  
  )اإلسكوا(األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   -دال

  
  السيدة أنھار حجازي

  مدير إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية/اإلسكوا
  
  لسيدة روال مجدالنيا

  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية/اإلسكوا
  رئيس قسم قطاع اإلنتاج

  
  السيد وليد الدغيلي

  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية/اإلسكوا
  رئيس قسم الطاقة

  
  السيد فؤاد مراد

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  منسق مركز اإلسكوا اإلقليمي للتكنولوجيا

  
  السيد صالح قنديل

  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية/اإلسكوا
  قسم الطاقة –مسؤول شؤون اقتصادية 

  السيدة الرا جدع
  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية/اإلسكوا

  قسم الطاقة –مساعد باحث 
  

  جھاد نونالسيد 
  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية/اإلسكوا

  قطاع اإلنتاجقسم  –مسؤول شؤون اقتصادية 
  

  السيد ھادي رضوان
  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية/اإلسكوا

  قسم الطاقة –مسؤول شؤون اقتصادية 
  

  السيدة نھى زيادة
  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية/اإلسكوا

  قسم الطاقة –مساعد إداري 
  


