
 
 

 

 

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
 بالشراكة مع

  (CGDRالمندوبيّة العاّمة للتنمية الجهويّة )و (ANME)الوكالة الوطنيّة للتحّكم في الّطاقة 
 

 "التنمية الريفية في تونس لفائدة ة السعةالمتجددة صغير اتالطاقاستعمال ورشة تدريبية حول " 

 المهدية، الجمهوريّة التونسيّةوالية شربان، 

 2020 أوت/أغسطس/آب 27و 26الدورة األولى: 

 

 برنامجال

 2020 أوت/أغسطس/آب 26 ربعاءاال ول:ألاليوم ا

 09:00-08:30 التسجيل  

   :الجلسة االفتتاحية

 :كلمات ترحيبية

 بلدية شربان ةرئيس، مفيدة النواليالسيدة  -

وأهدافه  "REGEND"، تقديم مشروع االسكوا لدى  محلي مستشار ،السيد خالد بدوي  -

وأنشطته ذات العالقة بنشر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وريادة األعمال في الوسط 

 الريفي من خالل تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة السعة

 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، مدير جهوي، حمد فتحيالسيد  -
 

 التعريف بالمشاركين 

09:00-09:30 

 لطاقات المتجددة حول ا عام قديملوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وتل  قديمت الجلسة االولى:

 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ،وحمدي حليلة فتحي حمد ينالسيد
 

 الطاقةالوكالة الوطنية للتحكم في ب تعريف -

 الطاقات المتجددة   إمكاناتلمحة عامة حول الوضع الطاقي في تونس و تقديم  -

 الطاقات المتجددة النهوض بفي  دور الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة  -

   ...  ،، االستعماالتتاالتكنولوجي  لطاقات المتجددة:ا حول تعريف عام -
 الطاقة الشمسية الحرارية •

 ضوئيةاطل الفالطاقة الشمسية  •

 طاقة الرياح   •

 الكتل الحيوية •
 

 أسئلة وأجوبة 
 

09:30-11:00 

 
 

 

 11:30-11:00 قهوة استراحة



 في تونس صغيرة السعة للطاقات المتجددة القانونيو ساتيالمؤسّ اإلطار الجلسة الثانية:  
 الطاقةالوكالة الوطنية للتحكم في  السيدين فتحي حمد وحمدي حليلة،

 

 اإلطار المؤّسساتي للطاقات المتجددة صغيرة السعة -

 أدوار ومسؤوليات األطراف المتداخلة   -

 لطاقات المتجددة صغيرة السعة  ل اإلطار القانوني  -
 

11:30-13:00 

 في تونس  صغيرة السعة  لطاقات المتجددةوآليات النهوض باالتحفيزي  اإلطار  :  لثةالجلسة الثا
 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وحمدي حليلة،السيدين فتحي حمد 

 

 االنتفاع بها وكيفية   صغيرة السعة  مشاريع الطاقات المتجددةالمالية التي تتمتع بها   الحوافز  -

 مشاريع الطاقات المتجددة صغيرة السعة  كيفية تمويل -

،  PROSOL-Thermiqueاآلليات الموضوعة للنهوض بالطاقات المتجددة صغيرة السعة ) -
PROSOL-Elec )... ، 

 دراسات حاالت:  -

: التسلسل اإلداري إلنجاز مشروع للطاقات المتجددة مرتبط بشبكة الجهد  1 دراسة حالة •
 المنخفض  

: التسلسل اإلداري إلنجاز مشروع للطاقات المتجددة مرتبط بشبكة الجهد  2 دراسة حالة •
 المتوسط 

جاز مشروع لضخ المياه بالطاقة الشمسية غير مرتبط : التسلسل اإلداري إلن3  دراسة حالة •
 بالشبكة

 
 أسئلة وأجوبة 

13:00-14:30 

 

 

 

 
 

 

    2020 أوت/أغسطس/آب 27 خميسال: اليوم الثاني

ودورها  في الوسط الريفي  صغيرة السعة تطبيقات الطاقات المتجددة: رابعةالجلسة ال
 وريادة األعمال في تمكين المرأة الريفية

 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة السيدين فتحي حمد وحمدي حليلة،
 

 في الوسط الريفي صغيرة السعة لطاقات المتجددةالممكنة لتطبيقات المقدمة عامة حول  -

فالحية المدرة  في األنشطة ال صغيرة السعة الطاقات المتجددة تتقديم بعض األمثلة الستعماال -
 الترابط بين الماء والطاقة والغذاء في هذه االمثلة  وتوضيح الريفيفي الوسط  للدخل

، الصعوبات  تاإليجابيا: حد المنتفعين بالطاقات المتجددة في جهة سوسةألمشروع  عرض -
 والتوصيات 

 وريادة األعمال الريفية  أي دور للطاقات المتجددة في التمكين االقتصادي للمرأة -

 
 أسئلة وأجوبة 

 

09:00-10:00 

 

 

 

 
 

 

الجدوى االقتصادية لمشاريع الطاقات المتجددة صغيرة السعة في الوسط : خامسةالجلسة ال

 الريفي 

 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة السيدين فتحي حمد وحمدي حليلة،
 

 حاالت:  ات دراسعرض ل  •

  استعمال  ا عنعوضمياه الري لضخ  الفلطاضوئية استعمال الطاقة الشمسيةدراسة حالة حول  -
 مضخة ديزل

10:00-11:30 

 



لجهد  ل  الكهرباء المرتبطة بشبكة الفلطاضوئية استعمال الطاقة الشمسيةدراسة حالة حول  -
   المنخفض

 
 أسئلة وأجوبة 

 

 12:00-11:30 قهوة  استراحة

 حول استعمال الطاقات المتجددة صغيرة السعة أشغال تطبيقيةسادسة:  الجلسة ال 
 السيد فتحي حمد، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

 

 التعريف بقافلة التحكم في الطاقة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة -

حول استعمال الطاقات المتجددة صغيرة السعة   من طرف المشاركين أشغال تطبيقيةالقيام ب  -
 من خالل تجهيزات قافلة التحكم في الطاقةوالنجاعة الطاقية 

 
 أسئلة وأجوبة 

12:00-15:00 

 

 

 

 15:30-15:00 ختام الدورة التدريبية واسناد شهادات المشاركة

 
 


