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 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 

 ـرـتقري

 

 اتوالشراك الجنوب بلدان بين التعاون تعزيز» حول اإلقليمية العمل ورشة
 الريفية للتنمية المتجددة الطاقة مشاريع في والخاص العام القطاعين بين

 7107 نوفمبر/تشرين الثاني 72 بيروت،
 النامية الدول أجل من المتجددة الطاقة حول الدولي والمؤتمر

 7107 نوفمبر/الثاني تشرين 72-72بيروت، 
 

 وجـزم
 
بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لحفظ  ،(اإلسكوا)للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اظمت ن 

لعام القطاعين اين بالشراكة ولجنوب الدان بين بلتعاون اعزيز تول حإلقليمية العمل ارشة و ،الطاقة والبيئة
شرين ت 72وم يفي بيروت  اإلسكواذلك في مقر و ،لريفيةالتنمية للمتجددة الطاقة اشاريع مي فالخاص و
من أجل الدول  المتجددةالطاقة المؤتمر الدولي حول ق انعقاد سبدث حوهذا ال . 7107نوفمبر /لثانيا

جموعة مع منظيمه تي فحفظ الطاقة والبيئة لوالجمعية اللبنانية  اإلسكوااركت شلذي ا ،"7107 - النامية
 72 ،72ومي يي بيروت في هذا المجال، وُعقد فلناشطة األوروبية االمنظمات وللبنانية الجامعات ان م
 .7107وفمبر ن/شرين الثانيت
 
 القدرات بناء مشروع في المدرجة األنشطة من سلسلة ضمنشاط  نإلقليمية هي العمل ارشة وو 

 حساب من بتمويل اإلسكوا تنفذه الذي آسيا، غربي في الفقر وطأة من والتخفيف تغّير المناخ آثار من للحد
وبناء  بين بلدان الجنوب تعزيز التعاون سبل بحث الورشة هذه عقد من والهدف . المتحدة األمم في التنمية

المتجددة  مشاريع الطاقة تنفيذ في مجال الصغيرة لتطوير األعمال والخاص الشراكات بين القطاعين العام
األعمال  لبدء المستثمرين المحتملين وجذب ،اإلسكوااألعضاء في  في البلدان الريفية ألغراض التنمية

لترويج تطبيقات الطاقة المتجددة التي يمكن أن تكون محركًا للتنمية في المناطق  التجارية الصغيرة
تغّير نشر هذه التطبيقات يساهم في تحسين خدمات الطاقة، والتخفيف من وطأة الفقر، والحد من ف . الريفية
 .التنمية المستدامةتحقيق ، وفي المناخ
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 السياسات على ركزت المواضيع من ًاعدد جلسات أربع في  الورشة في المجتمعون ناقشو 

 الطاقة بمشاريع المتعلقة الفنية والجوانب الريف، في المتجددة الطاقة استخدام لنشر الممارسات وأفضل
 بين الشراكات وبناء الريف، في المتجددة الطاقة مشاريع لنشر المشجعة البيئة تهيئة وسبل المتجددة،
 التي التحديات حول والخبرات اآلراء وتبادلوا، الريف في الطاقة خدمات لتأمين والخاص العام القطاعين

 التي والعوائق لمعالجتها، والمطلوبة المعتمدة والسياسات الريف في المتجددة الطاقة استخدام نشر تواجه
 .المجال هذا في والخاص العام القطاعين بين الشراكة مفهوم تعميم دون تحول

 
 بحثية وجهات اللبنانية الجامعات وبعض والبيئة الطاقة لحفظ للبنانيةا الجمعية مع اإلسكوا وساهمت 

 72و 72 يومي" 7107 - النامية الدول أجل من المتجددة الطاقة" حول الدولي المؤتمر تنظيم في أوروبية
 على المتجددة الطاقات مجال في الدولية الخبرة من االستفادة تحقيق بهدف ،7107 نوفمبر/الثاني تشرين

 اعتمادها عامًة النامية للدول يمكن التي المبتكرة العلمية الحلول ومناقشة والعلمي، االقتصادي عيدينالص
 الكتلةو المائية، الطاقةو الرياح، طاقةو الشمسية، الطاقة ذلك في بما) المتجددة الطاقة استخدام لزيادة

 والبرامج الحاالت دراسات اللخ من النتائج واستخالص ،(الخ الجوفية، الحرارية الطاقةو الحيوية،
 وتكنولوجيات بمصادر الخاصة المواضيع على التركيز مع الدول، بعض في المجال هذا في الناجحة
 البحث برامجو السياسات،و الطاقة، وكفاءة حفظ وإجراءات إدارةو النامية، الدول في المتجددة الطاقة
 .الطاقة وكفاءة المتجددة الطاقة مجال في العلمي

 
 العربية المنطقة من علمية مؤسسات عن وممثلون ومستشارون وأكاديميون خبراء المؤتمر في اركوش

 وكانت ،اإلسكوا نظمتها التي اإلقليمية العمل ورشة في كونرالمشا حضركذلك و والهند، وكندا وأوروبا
 ،الطاقة وكفاءة المتجددة الطاقة وسياسات تقنيات مجال في التطّورات أحدث على لالطالع فرصة

 تخللت التي والمناقشات المداخالت خالل ُعرضت التي النظر ووجهات واآلراء المعلومات مع والتفاعل
 وأهم والعروض المناقشات تهالشم التي النقاط أبرز عن مختصرًا عرضًا التقرير ويتضمن . المؤتمر
 . النتائج
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 مقدمـة
 
وتبلغ نسبة سكان  . في المناطق الريفية اإلسكوايعيش عدد كبير من سكان البلدان األعضاء في - 1

في المائة في  55في المائة في مصر، و 57في المائة من مجموع السكان في اليمن، و 68 المناطق الريفية
في المائة  48السودان، و من مجموع سكان األرياف في في المائة 72.2ن أقديرات إلى وتشير الت.  (1)السودان

ال يستفيدون من الشبكة الكهربائية، وهم بذلك محرومون من خدمات الطاقة  في اليمنمن مجموع السكان 
الطاقة، تياجاتهم من اح لتلبية( الفحم النباتيو الحطب) التقليدية الكتلة الحيوية علىويعتمد هؤالء  . (2)الحديثة

كما إن المواطنين في فلسطين يعانون من نقص حاد في إمدادات الطاقة بسبب الحصار اإلسرائيلي والوضع 
ويؤدي االفتقار إلى خدمات الطاقة عادًة، إلى تفاقم دوامة الفقر المدقع في معظم المناطق  . األمني غير المستقر

بب بتدهور األحوال االجتماعية واالقتصادية، وينعكس سلبًا على قضايا الريفية في البلدان النامية، إلى حد يتس
أساسية كاألمن الغذائي واإلمداد بالمياه والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية والتعليم واالتصاالت والتنمية 

االستعمال ويؤدي  . معيشيةالوالحصيلة النهائية انخفاض في الدخل وسط تدهور مستمر في الظروف .  الشاملة
ولكّل ذلك تأثير مباشر  . تصحرالغير المنظم لمصادر الطاقة الحيوية التقليدية إلى قطع األشجار ومزيد من 

وتمثل مصادر الطاقة  . تغّير المناخعلى األمن الغذائي للساكنين في هذه المناطق، وانعكاسات سلبية على 
حاًل لتزويد هؤالء السكان بالطاقة ( لشمسية وطاقة الرياحخاصًة الطاقة ا) اإلسكواالمتجددة المتوفرة في منطقة 

أو بالطاقة الميكانيكية والطاقة الحرارية لضخ المياه وتسخينها، ولتأمين حاجاتهم األساسية /الكهربائية و
 .الضرورية، ال سيما اإلنارة

 
 المناطق في لمتنوعةا تطبيقاتها بنشر يسمح تقني، بنضج المتجددة الطاقة تقنيات من العديد ويتميز- 7

 تحصل ال التي الريفية المناطق لتطوير الطاقة خدمات توفير لضمان حاًل عليها االعتماد يمكن بحيث الريفية،
 القطاع اهتمام لجذب الجهد من الكثير بذل األمر ويتطلب . اإلسكوا بلدان في منتظم بشكل الخدمات هذه على

 من المجال هذا في الجيدة المعرفة إلى يحتاج حيث الريف، في دةالمتجد الطاقة مشاريع في لالستثمار الخاص
 ورشة عقدت المنطلق، هذا من . والتجارية المالية الجوانب كل وإيضاح البيانات وتوفير المعلومات إتاحة خالل
 صالفر جدوى تأكيد خالل من المتجددة الطاقة على الخاص القطاع إقدام تشجيع في للمساهمة ميةياإلقل العمل

 إطار وجود ظل في ،اإلسكوا بلدان في الريفية التنمية أجل من المتجددة الطاقة لمشاريع والمالية التجارية
 الشراكة خالل من أم بأنفسهم سواء المجال هذا في لالستثمار المستثمرين استعداد يعزز تنظيمي، وهيكل قانوني

 . والخاص العام القطاعين بين
 
قليمية حول اإلعاون مع الجمعية اللبنانية لحفظ الطاقة والبيئة، ورشة العمل ، بالتاإلسكوا نظمت وقد- 3

 مجال في والخاص العام القطاعين بين الشراكات لزيادة الجنوب بلدان بين فيما والتعاون الممارسات نشر
 7107نوفمبر /يتشرين الثان 72، يوم اإلسكوافي  البلدان األعضاء في  الريفية للتنمية المتجددة الطاقة مشاريع

 تغّير المناخ من الحد بهدف القدرات بناء مشروع في المدرجة األنشطة من سلسلة ضمن اإلسكوافي مقر 
 .المتحدة األمم في التنمية حساب من بتمويل اإلسكوا تنفذه الذي آسيا، غربي في الفقر وطأة من والتخفيف

 
البيئة ومجموعة من الجامعات اللبنانية والمنظمات مع الجمعية اللبنانية لحفظ الطاقة و اإلسكواوشاركت  -4

األوروبية الناشطة في مجال الطاقة المتجددة في تنظيم المؤتمر الدولي حول الطاقة المتجددة من أجل الدول 
عقب ورشة العمل اإلقليمية،  المؤتمروقد أتى .  في بيروت 7107 نوفمبر/تشرين الثاني 72و 72النامية يومي 

                                                
 .)www.un.org/esa/population/publications/wup2007/2007wup.htm( العالم في التحضر نسبة آلفـاق 7112 نشرة تقديرات (0)

 .7100 اإلحصائيةاالتحاد العربي للكهرباء، النشرة  (7)
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بة للمشاركين في ورشة العمل لحضور هذا المؤتمر الدولي واالطالع على آخر التطّورات في وكان فرصة طي
المعلومات واآلراء ووجهات النظر التي تضمنتها على مجال تقنيات وسياسات الطاقة المتجددة، واالّطالع 

 .العروض والمداخالت والنقاط التي أثيرت في المناقشات التي تخللت أعمال المؤتمر

 
 لجنوبالدان بين بلتعاون اعزيز تلعمل اإلقليمية حول ارشة و  -اًلوأ

 لطاقةاشاريع مي فالخاص ولعام القطاعين اين بالشراكة و
 لريفيةالتنمية للمتجددة ا

 
 إلىبالتعاون مع الجمعية اللبنانية لحفظ الطاقة والبيئة  اإلسكواَهَدَفت ورشة العمل اإلقليمية التي نظمتها - 5

 لتطوير األعمال وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص بين بلدان الجنوب زيز التعاونتع سبل بحث
 ،اإلسكوااألعضاء في  في البلدان الريفية المتجددة ألغراض التنمية مشاريع الطاقة تنفيذ في مجال الصغيرة

لطاقة المتجددة التي يمكن أن المستثمرين المحتملين لبدء األعمال التجارية الصغيرة لترويج تطبيقات ا وجذب
 . وتحقيق التنمية المستدامة تغّير المناختحفز التنمية في المناطق الريفية لما لها من دور في جهود الحد من 

 
 السياسات على ركزت المواضيع من عددًا جلسات أربع على مدى الورشة في المجتمعون وناقش- 6

 الطاقة بمشاريع المتعلقة الفنية والجوانب الريف، في جددةالمت الطاقة استخدام لنشر الممارسات وأفضل
 العام القطاعين بين والشراكة الريف، في المتجددة الطاقة مشاريع لنشر المشجعة البيئة تهيئة وسبل المتجددة،
 :يلي فيما إيجازها يمكن والتي ،اإلسكوا بمنطقة الريف في الطاقة خدمات لتأمين والخاص

 
 فضل الممارسات لنشر استخدام الطاقة المتجددة في المناطق الريفيةالسياسات وأ  -ألف

 
 .ورقات أربع الموضوع هذا حول ضتُعر- 2
 
في الورقة األولى قدم السيد لويس باز، من تحالف كهربة الريف وهي منظمة دولية غير  (أ) 

لإلسراع  والتنظيمية سيةوالسيا التشريعيةالعمل  طرأحكومية تضم مؤسسات صناعية واستشارية، عرضَا حول 
وتطرق .  األفريقية الصحراء جنوب منطقة من المستقاة والدروسعلى أساس مستدام  الريففي كهربة 

إال أن  . موضحًا الدور الذي تؤديه الطاقة المتجددة في هذا المجال اإلسكواالمتحدث إلى كهربة الريف في بلدان 
جيات لكهربة الريف وسياسات تتضمن وضع أطر يسات واستراتهذا الدور يتطلب دعمًا حكوميًا واعتماد سيا

إنشاء الشبكات المحلية المعزولة، والعمل على في عمل، وإصدار تشريعات وحوافز لتشجيع االستثمار والتوسع 
 .إنشاء سوق للطاقة في الريف

 
ونس، عرضًا طاقة من تالاستشارية في مجال وفي الورقة الثانية، قدمت السيدة جودة بوعتور،  (ب) 

الواقع واآلفاق، تضمن : فريقياأحول كهربة المناطق المعزولة بالطاقات المتجددة فى الشرق األوسط وشمال 
 بوتسوانا معلومات عن وضع استخدام الطاقة المتجددة في الريف في العالم وفي أفريقيا، وعن تجارب في

كما .  رب وموريتانياغتونس والجزائر والممن انا، وتجارب في بلدان الشمال األفريقي شملت كل غوغامبيا و
تطوير أساليب الري الزراعي وتحلية المياه، ت تضمن العرض شرحًا للتحديات التي تواجه المنطقة، في مجاال

 .والمتوسطة وكهربة القرى، والبحث والتطوير، وتشجيع الشراكات التجارية الصغيرة
 
األسد، من المركز اللبناني لحفظ الطاقة، عرضًا حول وفي الورقة الثالثة، قدم السيد جوزيف  (ج) 

وتناول العرض الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والمتضمنة .  حلول مستدامة إلنارة الطرقات العامة في لبنان
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المشروع الوطني إلنارة الشوارع باستخدام نظم موفرة للطاقة تحقق الكفاءة العالية والجدوى االقتصادية، 
 .طوات المتخذة في هذا االتجاهوتطرق إلى الخ

 
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح وفي الورقة الرابعة، قدم السيد توفيق اللعبي، من  (د) 

الطاقة الشمسية وسيلة إلمداد الريف  :عرضًا حول إستراتيجية الطاقة المتجددة في المغرب للشرب المغربي،
اتيجية الوطنية التي تهدف إلى تنويع مصادر الوقود واعتماد وتضمن العرض إشارة إلى اإلستر . بالكهرباء

في المائة من الطاقة  47إجراءات تحسين كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بحيث تسهم بنحو 
 3663ة استكمال خطط إنارة الريف، وقد أنجزت إنارة حوالي يوتشمل االستراتيج . 7171المنتجة بحلول 

توفلطية في كهربة الريف استخدام النظم الفوتوفلطية، ويجري العمل للوصول بنسبة مساهمة النظم الفومنزاًل ب
 .في المائة 2 ىإلى حوال

 
وتركزت المداخالت حول دور الحكومات ومؤسسات التمويل المحلية في تشجيع المواطن على  -2

في هذا المجال، وكذلك على أهمية نقل  جذب االستثماراتواستخدام تطبيقات الطاقة المتجددة المناسبة، 
التكنولوجيا وإنشاء صناعة محلية لبعض مكونات معدات الطاقة المتجددة بما يسهم في اإلسراع في إمداد الريف 

 .  بخدمات الطاقة الحديثة واالستفادة من الممارسات الناجحة في البلدان النامية
 

 مشاريع الطاقة المتجددةلالجوانب الفنية  باء 
 
 .الموضوع خمس ورقاتهذا عرضت في إطار  -2
 
السيد جالل عثمان، نائب رئيس الجمعية الدولية لطاقة الرياح، عرضًا قدم في الورقة األولى،  (أ) 

وتضمن العرض معلومات حول .  7151نهر النيل الثاني في عام : حول الطاقة المتجددة لسد النقص في المياه
ياه البحر في مصر في مناطق البحر األحمر والساحل الشمالي الغربي وسيناء، الوضع الحالي لمحطات تحلية م

وإمكانات استخدام تقنيات الطاقة المتجددة في الخطط المستقبلية لتحلية مياه البحر في هذه المناطق التي تمتد 
 .7132حتى عام 

 
والكهرباء المصري، عرضًا  في الورقة الثانية، قدم السيد محمد هالل، من معهد بحوث الميكانيكا (ب) 

وتناول العرض إمكانات الطاقة  . حول تكنولوجيات الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء من أجل التنمية المستدامة
الشمسية في مصر وبعض المشاريع الرائدة في مجال الطاقة الشمسية منها استخدام نظم الخاليا الكهرضوئية 

لالزمة إلدارة وحدات التتبع الشمسي وتشغيل محطة لتحلية المياه في بعض في الري بالتنقيط وإنتاج الكهرباء ا
دًا على أهمية امتالك يكما تضمن إشارة إلى الدراسات الجارية حول هذا الموضوع، وتأك . األماكن النائية

  .لتكنولوجيا النظم الشمسية الكهرضوئية يالتكنولوجيا والتصنيع المحل
 
قدم السيد جاد جابر، باحث لبناني في أحد المعاهد السويسرية، عرضًا حول وفي الورقة الثالثة،  (ج) 

وتضمن .  إمكانات المركزات الشمسية الحرارية في لبنان، في ضوء دراسة جدوى لتقنيات القطع المكافئ
العرض إشارة إلى وجود إمكانات جيدة الستخدام الطاقة الشمسية الحرارية في إنتاج الكهرباء، وتطرق إلى 
دراسة جدوى مبدئية لمشروع محطة شمسية حرارية في منطقة عكار استنادًا إلى المقارنة بين بدائل مختلفة من 

المنتجة وفترة استرداد رأس حيث التقنية والقدرة والتخزين الحراري والتكلفة االستثمارية وكلفة وحدة الطاقة 
 .المال
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مصر،  من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في وفي الورقة الرابعة، قدم السيد صالح أبو عوف، (د) 
وركزت على تنفيذ مشروع  . عرضًا حول نظم الخاليا الكهرضوئية لتنمية التجمعات الصحراوية في مصر

رائد إلنارة منازل وشوارع ووحدة صحية ومدرسة ومسجد في قريتين نائيتين في منطقة تقع في الصحراء 
لى تحسين الظروف المعيشية في هذين المجتمعين من حيث زيادة الدخل، ، واآلثار اإليجابية لذلك علغربيةا

 .وتحسين التعليم والصحة، وخلق فرص عمل
 
وفي الورقة الخامسة، قدم السيد ألبرت خوري، من القطاع الخاص في لبنان، عرضًا حول  (ه) 

الرياح في لبنان، وموجزًا وتضمن العرض معلومات حول إمكانات طاقة .  التنمية الريفية والطاقة المتجددة
وقد تصل فيما بعد إلى . )و.م 61ألهم نتائج الدراسات الخاصة بتنفيذ مشروع أول محطة رياح لبنانية بقدرة 

المشروع مقارنًة بالطاقة المنتجة من مصدر  هذا في منطقة عكار، والمكاسب المتوقعة من.( و.م 011
 .ماعية للمجتمع المحليأحفوري، وأثرها في التنمية االقتصادية واالجت

 
وركزت المداخالت على قياسات سرعات الرياح والكلفة االقتصادية للكيلوات المركب من محطة  -01

الرياح في حالة الدراسة الخاصة بمشروع طاقة الرياح في لبنان، وكلفة الصيانة الخاصة بمشروع نظم الخاليا 
 .في مصر

 
 مشاريع نموذجية/المتجددة في الريفتهيئة البيئة لنشر مشاريع الطاقة   -جيم

 
 .ُعرضت في إطار هذا الموضوع أربع ورقات- 00

 
في الورقة األولى، قّدم السيد رفيق الميساوي، استشاري من تونس، حول أنموذج آللية لنشر  (أ) 

 ف وتضمن العرض إشارة إلى سمة انخفاض الدخل في الري . استخدام الطاقة المتجددة في المناطق الريفية
 الزراعة، وألغراض ضخ المياه أساسًا، )االستهالك المحدود للطاقة التقليدية وفي أغلب الدول النامية، 

وتواضع السوق حيث يمكن للطاقة المتجددة المساهمة في إمداد خدمات الطاقة ( القطاع المنزلي والخدماتو
لتشجيع  ميسرةآلية تمويلية محلية وهذا يتطلب إيجاد .  الحديثة الالزمة للريف ألغراض مثل ضخ المياه

استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة، مع اعتماد برامج لبناء القدرات وتنفيذ مشاريع ريادية، ورفع مستوى 
 .الوعي العام

 
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وفي الورقة الثانية، قدم السيد محمد حجرون، من  (ب) 

وتضمن العرض لمحة عن تاريخ برامج كهربة  . التجربة المغربية: ة الريفكهرب عرضًا حول المغربية،
 22، حيث وصلت نسبة اإلمداد بخدمات الطاقة الحديثة إلى حوالى 7107حتى  0225الريف المغربي منذ عام 

وهذه البرامج تشمل حوافز مالية، وتقوم على التعاون بين المكتب الوطني  . في المائة من سكان الريف
وقد ساهم تنفيذ بعض المشاريع االسترشادية في بناء القدرات المحلية وتحسين  . الجهات المحليةوهرباء للك

الظروف الحياتية لسكان الريف، وهكذا كان لهذه البرامج آثار إيجابية على التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 .وخلق فرص عمل في الريف

 
لوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التونسية، رق البركاتي، من اثة، قّدم السيد طاالفي الورقة الث (ج) 

وتضمن العرض معلومات عن سياسات قطاع الطاقة  . الطاقات المتجددة في الريف التونسي حولعرضًا 
والوضع المؤسسي عامًة، ووضع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من حيث التشريعات والسياسات التحفيزية 

يبية والبرامج التنفيذية، وسلط الضوء على أهم الخطط المستقبلية للطاقة المتجددة بمشاركة اإلعفاءات الضرو
 .القطاع الخاص
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وفي الورقة الرابعة، قدمت السيدة ُأمنية الجعويني، من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر،  (د) 
عرض معلومات عن محطات وتضمن ال.  عرضًا عن طاقة الرياح وتنمية المجتمع الصحراوي في مصر

على ساحل البحر األحمر وأثرها في تنمية المناطق الصحراوية من حيث ( واط ميغا 551بقدرة )الرياح القائمة 
إنشاء تجمعات عمرانية جديدة وتوفير الخدمات األساسية وخلق فرص عمل، ولمحة عن مشاريع لطاقة الرياح 

أو بمشاركة من القطاع الخاص لزيادة القدرات المركبة إلى  قيد التنفيذ ومخطط لتنفيذها باستثمارات عامة
 .7171بحلول عام  واط ميغا 2711

 
تركزت المداخالت حول سياسات تحفيز استخدام الطاقة المتجددة لإلنارة في تونس والمغرب، حيث  -07

الستخدام الطاقة أما المخططات القومية .  نظام المستخدم من قبل المواطناليجري تقديم دعم جزئي لكلفة 
المتجددة في إنتاج الكهرباء في تونس ومصر والمغرب، فيجري تمويل بعضها من الميزانيات العامة وبعض 

لتنفيذ، مع إتاحة لالصناديق المخصصة للطاقة المتجددة، وأخرى من بعض الدول األوروبية والمؤسسات المالية 
 . الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة

 
 لشراكات بين القطاعين العام والخاص لتأمين خدمات الطاقة في الريفالتمويل وا  -دال

 
 . ُعرضت في إطار هذا الموضوع ثالث ورقات -03

 
، (اليونيدو)منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية في الورقة األولى، قّدم السيد مارك دريك، من  (أ) 

وتضمن العرض وجهة نظر المنظمة بشأن  . عرضًا حول تطبيقات الطاقة المتجددة في الريف والصناعة
مساهمة تكنولوجيات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، ودور تكنولوجيات االقتصاد المنخفض الكربون 

لطاقة المتجددة تطبيقات تالئم المناطق المعزولة حيث يمكن لف.  تغّير المناخوالطاقة المتجددة في الحد من 
وهناك أمثلة  . خدمات الطاقة في المناطق النائية والريفيةأمين اهية الصغر في تاستخدام شبكات ونظم محلية متن

 . كما يمكن استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية في الصناعة وتسخين المياه . ناجحة عن هذه التطبيقات في زامبيا
 .7102 حراري في عام واط جيغا 511ومن المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية إلى حوالي 

 
وفي الورقة الثانية، قّدم السيد أسعد بكار، استشاري طاقة في فرنسا، عرضًا حول نظم الخاليا  (ب) 

وتضمن العرض لمحة عن  . العالمات البارزة وإنتاج الطاقة بواسطة القطاعين العام والخاص: الفوتوفلطية
استخدامات نظم الخاليا في العالم وفكرة عامة عن تقنياتها، ومعلومات عن كلفة النظم المعزولة والمرتبطة 

 .بالشبكة والسوق العالمية لنظم الخاليا، والرؤية المستقبلية لهذه النظم
 
، عرضًا حول أهمية اإلسكواوفي الورقة الثالثة، قدم السيد وليد الدغيلي، رئيس قسم الطاقة في  (ج) 

وتناول .  اإلسكواالقطاعين العام والخاص لتأمين خدمات الطاقة في الريف في منطقة التمويل والشراكات بين 
، مشيرًا إلى أن قضايا الفقر وأمن الطاقة يمثالن تحديًا أمام اإلسكواالعرض خصائص قطاع الطاقة في بلدان 

منشودًا من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في نشر  أن هناك دورًاتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية و
استخدام الطاقة المتجددة في الريف لتحقيق التنمية المستدامة من خالل تنفيذ مشاريع ناجحة يمكن أن تجذب 

واستشهد بدراسات حالة عن تونس، ومصر، والمغرب، والمملكة .  مزيدًا من االستثمارات الخاصة للريف
فمن المهم أن .  كيفية تنفيذ مشاريع الشراكة حولعلى عدم وجود صيغة واحدة  العربية السعودية، مؤكدًا

، واالستفادة من الممارسات الناجحة في البلدان ذات الظروف مشاريعالتستخدم الحكومات أداة لتقييم أداء 
تطبيق سياسات ثابتة وحازمة لضمان  المشابهة، والتنّبه إلى أهمية الحكم الرشيد واالستقرار التشريعي مع

الشفافية والثقة بهدف إنشاء سوق للطاقة في الريف، والنظر في تحويل جزء من الدعم للوقود األحفوري الى 
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دعم مشاريع الطاقة المتجددة والبحوث والتطوير، وتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي، واالكتفاء بدعم الفئات 
 .الفقيرة فقط

 
فلكل بلد تشريعات خاصة به،  . سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص علىداخالت ركزت الم -04

وتمنح القطاع العام سلطة اتخاذ القرار والتشريع ووضع السياسات، مع اعتماد سياسات دعم للطاقة التقليدية 
اجة إليها داخل المنطقة يصعب التخلي عنها، فضاًل عن مشكلة توجيه االستثمارات العربية إلى الخارج رغم الح

ويتطلب تصحيح هذا الوضع تطبيق الحكم الرشيد، والعمل على جذب رؤوس األموال العربية .  العربية
 . لالستثمار في مجال الطاقة المتجددة

 
 المالحظات الختامية لورشة العمل اإلقليمية  -هاء

 
إطار عمل مشترك لجذب االستثمارات بموضوع العمل على اعتماد  ًااهتمامًا كبير أبدى المشاركون -05

العربية إلى مجال الطاقة المتجددة، ومراجعة سياسات دعم الطاقة التقليدية وإجراء إصالحات هيكلية في قطاع 
والهدف من ذلك هو تخفيف أعباء تنفيذ مشاريع التنمية  . الكهرباء تيسر دخول القطاع الخاص في هذا المجال

نقل التكنولوجيات المناسبة للبيئة، والتصنيع المحلي لبعض المعدات،  وتسهيلالريفية عن كاهل الحكومات، 
حلقة التواصل والبحث في هذا  اإلسكواوتبادل المعلومات حول الممارسات الناجحة، وقد تم اقتراح أن تكون 

 .الشأن
 

 المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة من أجل الدول النامية  -ثانيًا
 

 وجهات اللبنانية الجامعات من ومجموعة والبيئة الطاقة لحفظ اللبنانية الجمعية مع اإلسكوا شاركت -06
 72و 72 يومي بيروت في عقد الذي النامية، الدول أجل من المتجددة الطاقة الدولي المؤتمر تنظيم في أوروبية
 الطاقات مجال في ةالدولي الخبرة من االستفادة المؤتمر هذا من الهدف وكان . 7107 نوفمبر/الثاني تشرين

 النامية للدول يمكن التي المبتكرة العلمية الحلول ومناقشة والعلمي، االقتصادي الصعيدين على المتجددة
 القوانين حول اآلراء وتبادل المتجددة، الطاقة مجال في لالستثمار المجدية الطرق وعرض اعتمادها،

 والبرامج الحالة دراسات من النتائج واستخالص ،المتجددة الطاقة استخدام زيادة تسهل التي واإلجراءات
مع التركيز على تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وإجراءات حفظ  البلدان، بعض في المجال هذا في الناجحة

 .وكفاءة الطاقة
 

 الجانب بين يجمع إذ الحدث، هذا أهمية حول كلمات بإلقاء المنظمة الجهات ممثلو الدولي المؤتمر افتتح -02
 75 من أكثر من بحثية وفرق باحثون فيه وشارك والسياسي، واالقتصادي المؤسسي والجانب والتقني، بحثيال

 إليه توصلت وما العالمي المستوى على المتجددة الطاقات وضع المؤتمر تناول وقد العالم، أنحاء جميع من بلدًا
 والدول عمومًا النامية الدول مستوى على اتالطاق هذه من لإلستفادة المتاحة اإلمكانات وكذلك العلمية البحوث
 61 من أكثر تضّم علمية لجنة اختارتها بحثية، ورقة 51 من أكثر عرض المؤتمر وتخلل.  خصوصًا العربية

 الطاقة ذلك في بما المتجددة، بالطاقة المتعلقة العلمي البحث مواضيع مختلف إلى األوراق هذه وتطرقت.  باحثًا
 هذا استقطب وقد.  الجوفية الحرارية والطاقة الحيوية، الكتلةو المائية، الطاقةو ياح،الر وطاقة الشمسية،
 اإلقليمية العمل ورشة في المشاركون وحضره ،كثيفًا وحضورًا العلمية الهيئات ممثلي من بالغًا اهتمامًا المؤتمر

 .المؤتمر افتتاح سبق الذي اليوم في اإلسكوا نظمتها التي
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 ست في وذلك المتجددة، الطاقة جوانب مختلف تناولت وعروض مكثفة مناقشات تمرالمؤ وتخللت -02
. البحث مواضيع في متميزة خبرة ذات شخصية منها كل في تحدث عامة جلسات وأربع متوازية، جلسات
 :التالية النقاط في المؤتمر عليه ركز ما أهم إيجاز ويمكن

 
 اإلشعاع تقديرات المعروضة األوراق تناولت حيث ،األرض باطن حرارة وطاقة الشمسية الطاقة (أ) 

 الخاليا نظم وتكنولوجيا الكهرضوئية لأللواح القصوى القدرة على المختلفة والتوصيالت الظل وتأثير الشمسي،
 وتكنولوجيات النائية، المناطق في المعزولة الخاليا نظمو والتحكم، الكهربائية الشبكة على والربط الكهرضوئية

 طاقة استخدام وإمكانات الشمسي، والتبريد التسخين وتكنولوجيا الكهرباء إلنتاج الحرارية الشمسية تالمركزا
 ؛األرض باطن في الساخنة المياه حرارة

 
 الشبكات على ربطها عند الرياح مزارع تأثير المعروضة األوراق تناولت  حيث الرياح، طاقة (ب) 

 ؛المعزولة الرياح ونظم الرياح، تربينات مواقع وتحديد الرياح مصادر وتقييم الكهربائية
 
 ؛ئيالكهرما والتوليد الحيوي الغاز إنتاج وإمكانات تهانياوتق الحيوية الكتلة (ج) 
 
 شمسي،/رياح نظام تصميم المعروضة األوراق تناولت حيث المزدوجة، الموزع التوليد نظم (د) 

 ؛وتطبيقاتها الوقود خاليا ولوجياوتكن المعزولة، المناطق في االزدواجية متعدد ونظام
 
 ؛المباني في الطاقة وكفاءة الكهربائية، الشبكات في الطاقة كفاءة (ه) 
 
 .التعليم وسياسات المتجددة، الطاقة وسياسات الطاقة، وتخطيط إدارة (و) 
 

 رضوئيةالكه الخاليا نظم تكنولوجيات الستخدام واالقتصادية الفنية النواحي حول المداخالت ركزت -02
 الشبكة، استقرار على المرتبطة الرياح مزارع وتأثير المناسبة، المواقع واختيار الحرارية الشمسية والنظم
 .المباني في الطاقة كفاءة وإجراءات الرياح، سرعات ومتوسط القدرة منحنى حيث من الرياح تربينات وأداء

 
 في والفنية العلمية التطّورات بأحدث اطةواإلح والمداخالت للمناقشات هامة فرصة المؤتمر وكان -71

 التي المتجددة الطاقة تقنيات على مركزًا الحضور، معظم اهتمام وكان الطاقة، وكفاءة المتجددة الطاقة مجال
 قررت الدولي، المؤتمر هذا حققه الذي الكبير للنجاح ونتيجة.  والكفاءة التجاري واالنتشار التقني بالنضج تتسم

 الموقع زيارة يمكن) 7104 عام من الثاني النصف في الثاني المؤتمر يعقد أن على يًا،دور عقده ةالمنظم اللجنة
 .medbuild.eu/-www.redec2012.ressol (رللمؤتم لكترونياإل
 

 تنظيم األعمال  -ثالثًا
 

 مكان وتاريخ عقد ورشة العمل  -ألف
 

بلدان الجنوب والشراكات بين القطاعين العام ورشة العمل اإلقليمية حول تعزيز التعاون بين ُعقدت  -70
، اإلسكوا، التي نظمتها اإلسكواللبلدان األعضاء في  والخاص في مشاريع الطاقة المتجددة للتنمية الريفية
وفي  . اإلسكوا، في مقر 7107نوفمبر /تشرين الثاني 72بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لحفظ الطاقة والبيئة، يوم 
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على  في بيروت،" الطاقات المتجددة من أجل الدول النامية"ُعقد المؤتمر الدولي حول ي للورشة، اليوم التال
 .7107نوفمبر /تشرين الثاني 72و 72يومي  مدى

 
 اإلفتتاح  -باء

 
وتناولت الكلمة موضوع فقر .  ألقاها رئيس قسم الطاقة اإلسكواافتُتحت أعمال ورشة العمل بكلمة  -77

هو من  النقص، فهذا . العربية المنطقة سكان من كبيرة نسبة تضّمق الريفية والنائية التي المناط يالطاقة ف
التحديات الكبرى أمام تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، إذ يؤدي االفتقار إلى خدمات الطاقة الحديثة إلى 

الزراعية والنقص فى الخدمات  تفاقم دوامة الفقر فى معظم هذه المناطق، وزيادة التصحر وتدهور األراضي
ويمكن للطاقة المتجددة، التي تتمتع بلدان  . ع معّدالت البطالةارتفاالصحية والتعليمية، وصعوبة تأمين الغذاء، و

وهذا يتطلب برامج عمل وطنية تشمل .  بوفرة فى مصادرها، المساهمة في منظومة التنمية الريفية اإلسكوا
عمل المؤسسية لتهيئة البيئة المناسبة لجذب القطاع الخاص لالستثمار في هذا السياسات والتشريعات وأطر ال

 الوطنية األهمية ذات والمجاالت القضايا في األعضاء البلدان مع التجاوب إطار في ،سكوام اإلوتقو.  القطاع
تسهم في  يمكن أن التي المتجددة لترويج لتطبيقات الطاقةا منها الغاية وأنشطة عمل ورشات بتنظيم واإلقليمية،

 .تغّير المناخ من والحد الفقر وطأة من والتخفيف الطاقة خدمات تحسين
 

 الحضور  -جيم
 

، يمثلون الهيئات المعنية بالطاقات اإلسكواشارك في ورشة العمل خبراء من البلدان األعضاء في  -73
والتخطيط والتحكم بالطاقة والقطاع المتجددة في وزارات الطاقة والكهرباء والتخطيط والبيئة ومراكز البحوث 

 .جمعيات ومنظمات دولية عاملة في المجالوالخاص ومكاتب استشارية، 
 

 التقييم  -دال
 

بتوزيع استمارة تقييم على المشاركين في ورشة العمل اإلقليمية إلبداء الرأي،  اإلسكواقام فريق عمل  -74
أن أهداف ورشة العمل قد تحققت إلى حد ( أ: )ا ما يليوتبين من تحليل نتائج اإلستمارات التي تمت تعبئته

من المشاركين عن أن الترتيبات التنظيمية ( في المائة 011)أعرب ( ب)؛ (في المائة 26)مقبول وكبير بنسبة 
في المائة من المشاركين أن العروض المقدمة  22قبل وأثناء ورشة العمل كانت جيدة وجيدة جدًا؛ كما رأى 

وجيدة في المائة من المشاركين إلى أن ورشة العمل كانت فرصة جيدة  21وأشار حوالي ( ج)؛ كانت واضحةً 
في المائة من المشاركين أن ورشة العمل كانت مجديًة فيما  62بينهم، ورأى حوالي فيما جدًا لتبادل المعلومات 

ورشة العمل كانت جيدًة  في المائة من المشاركين أن 27يخص اقامة اتصاالت عمل جديدة ومفيدة، واعتبر 
في المائة من المشاركين أنشطة متابعة  2013وطلب ( د)وجيدة جدًا لناحية افساح المجال لالستفادة من نتائجها؛ 

 .وترد تفاصيل حصيلة التقييم في المرفق الثاني لهذا التقرير . لورشة العمل
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 )*(المرفق األول
 

 قائمة المشاركين
 

 سكوافي اإلعضاء الدول األ  -ألف
 

 دولة الكويت
 

 السيد عادل عبد المجيد محمد حسين
 مجموعة الطاقة، ر دائرة تقنيات البناء والطاقةمدي

 (KISR)مركز الكويت لألبحاث العلمية 
 الكويت، دولة الكويت

 03012، صفاة 74225: .ب .ص
 (265) 74222011: هاتف
 (256) 22632021: جوال
 (265) 74222122: فاكس
 dhussain@kisr.edu.kw :كترونيلإبريد 

 adelhusain@ymail.com 
 

 السيد سعد سالم الجندل
 باحث علمي مشارك

 مجموعة الطاقة، دائرة تقنيات البناء والطاقة
 إدارة البيئة والتنمية الحضرية

 (KISR)يت لألبحاث العلمية مركز الكو
 مجموعة الطاقة

 الكويت، دولة الكويت

 الكويت 03012الصفاة  74225: .ب. ص

 265 74222014  :هاتف

 265-22-621424: جوال
 (265-7) 4222122: فاكس

 sjandal@kisr.edu.kw :لكترونيإبريد 
 sjandal@gmail.com 
 

 ية التونسيةالجمهور
 

 السيدة جودة بو عتور
 تونس، الجمهورية التونسية/استشاري

 تونس 0114-307.: ب.ص

 (706) 74676347 -( 220) 513073215:هاتف
 j_bouattour@yahoo.com: بريد الكتروني

 
 
 
 
 
 
 

 السيد طارق بن علي البركاتي
 رئيس مصلحة

 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
 التونسيةتونس، الجمهورية 

 706 22772505: هاتف
 706 24510702: جوال
 706 22772024: فاكس
 barketitarek@gmail.com: لكترونيإبريد 

 
 المملكة المغربية

 
 السيد محمد حجرون

 ة القرويةبرئيس قسم التجهيزات الكهربائية والكهر
 ماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن وال

 الرباط، المملكة المغربية
 اكدل، المعهد، الرباط، 6712 :.ب. ص

 707 532 622262: هاتف
 707 640 223422: جوال
 707 532 622252: فاكس
 m.hajroun@mem.gov.ma: لكترونيإبريد 

 
 السيد توفيق اللعبي

 يطمدير االستراتيجية والتخط
 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

 الدار البيضاء، المملكة المغربية
 ، طريق عثمان ابن عفان، الدار البيضاء65 :.ب. ص

 707 577 662426: هاتف
 707 660 022201: جوال
 707 577 662133: فاكس
 laabi@onee.ma: لكترونيإبريد 

 
 رية مصر العربيةجمهو

 
 السيد محمد عادل علي محمد يونس

 مدير معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء
معهد بحوث الميكانيكا  –المركز القومي لبحوث المياه 

 والكهرباء
 القناطر الخيرية ، القاهرة 03670 :.ب. ص

 717 47022242: هاتف
 710 110611066: جوال
 717 47022242: فاكس
 madel5@yahoo.com: لكترونيإبريد 

_______________ 

 .صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني )*( 

mailto:dhussain@kisr.edu.kw
mailto:adelhusain@ymail.com
mailto:sjandal@gmail.com
mailto:barketitarek@gmail.com
mailto:m.hajroun@mem.gov.ma
mailto:laabi@onee.ma
mailto:madel5@yahoo.com
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 (تابع) جمهورية مصر العربية
 

 السيد محمد علي هالل ابراهيم شريف
 أستاذ متفرغ

معهد بحوث الميكانيكا ، المركز القومي لبحوث المياه
 والكهرباء

 القناطر الخيرية، القاهرة 03670 :.ب. ص
 717 47022242: هاتف
 710 110163371: جوال
 717 47022242: فاكس
 Mohamed.helal43@gmail.com: لكترونيإبريد 

 
 السيد محمد جالل عبد الحميد عثمان عثمان

 نائب الرئيس
 جمعية طاقة الرياح العالمية

 القاهرة، جمهورية مصر العربية
 قاهرةاحمد راغب، جاردن سيتي، ال 7 :.ب. ص

 717 3 2211422: هاتف
 (710) 7 3062422-10773062422: جوال
 (717) 3 5241237: فاكس
 mohosman@yahoo.com: لكترونيإبريد 

 
 السيد صالح حسن سيد أبو عوف

 مدير عام إدارة الخاليا الفوتوفلطية
 هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

 ، جمهورية مصر العربيةالقاهرة
 بربر مساكن ضباط الصف 4544 :.ب. ص

 717 77276262: هاتف
 710 007626222:جوال
 717 77202023: فاكس
 salah@nreaeg.com: لكترونيإبريد 

 
 السيدة أمنية أحمد حافظ إبراهيم الجعويني

 رئيس قطاع المشروعات
 لجديدة والمتجددةهيئة الطاقة ا

 القاهرة، جمهورية مصر العربية
 مكتب بريد مساكن الضباط 4544 :.ب. ص

 717 76212375: هاتف
 7 10777000311: جوال
 717 77202023: فاكس
 oaelgowainy@yahoo.com: لكترونيإبريد 

 
 
 
 
 
 

 الجمهورية اللبنانية

 
 السيد جوزيف األسد

 خبير في الطاقة
 بناني لحفظ الطاقةمستشار في المركز الل

 وزارة الطاقة والمياه
 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 260 0 562010:هاتف
 260 21 770220: جوال
 260 0 562010: فاكس
 joseph.al.assad@gmail.com: لكترونيإبريد 

 
 السيد وسيم صادر
 (Power Generation)مهندس ميكانيك 

 مؤسسة كهرباء لبنان
 13 245234 :جوال
 wassim.n.sader@gmail.com: لكترونيإبريد 

 
 خوري ألبيرالسيد 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية
 (260-13) 324247: جوال
 aley.com-janet.khoury@e: لكترونيإبريد 

 
 ليبيا

 
 حمد خالطالسيد محمد علي م

 وكيل وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة
 الجمهورية الليبية

 702 421 2202: هاتف
 702 70 4213425: فاكس

 libyacigre@gmail.com: بريد إلكتروني
 

 جمهورية السودان
 

 السيد ياسر عبداهلل سعيد الحاج
 ديلةمدير الطاقة المتجددة والب
 وزارة الموارد المائية والكهرباء، وزارة الكهرباء والسدود

 الخرطوم، جمهورية السودان 
 0321 :.ب. ص

 074241177: جوال
 023571420: فاكس
 sudanrenen@hotmail.com: لكترونيإبريد 

 
 
 
 
 

mailto:Mohamed.helal43@gmail.com
mailto:mohosman@yahoo.com
mailto:salah@nreaeg.com
mailto:joseph.al.assad@gmail.com
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mailto:libyacigre@gmail.com
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 مانسلطنة ُع
 

 السيد أحمد بن سعيد الحارثي
ة بشركة مدير أول الشؤون التنظيمية والخدمات المساند

 كهرباء المناطق الريفية بالسلطنة
 مانمسقط، سلطنة ُع

 ahmed.alharthy@reefiah.com: لكترونيإبريد 
 

 الجمهورية اليمنية

 
 السيد أحمد حسن العيني

 وكيل الوزارة
 وزارة الكهرباء

 +262-0376022: هاتف
 +262-222470520: جوال
 +262-0376701: فاكس
 mew@y.net.ye-ahmedh :لكترونيإبريد 

 a.alaini1950@yahoo.com 

 
 جمهورية العراق

 
 المهندس علي عبد العزيز مجيد السعودي

 الثامنة في دورتها  اإلسكواعضو لجنة الطاقة ب
 مكتب التخطيط الصناعي، مهندس كيميائي
 وزارة التخطيط

 بغداد، جمهورية العراق
 (264-0) 2022132: تلفون
 (264-0) 2022166: فاكس
  2642210541022: جوال

 aliabdalaziz58@yahoo.com: بريد إلكتروني
 

 باز السيد لويس كارلوس ميرو
 أخصائي سياسات الطاقة المتجددة

 تحالف كهربة الريف
 بروكسل، بلجيكا

 +37 7 411 0153: هاتف
 +37 7 411 0101: فاكس
 c.miro@ruralelec.org :لكترونيإبريد 

 
 السيد رفيق ميساوي

 ALCOR، مدير
 تونس، الجمهورية التونسية

 معاوية ابن أبي سفيانرع شا 03 :.ب. ص
 706 20 734254: هاتف
 706 20 734252: فاكس
 r.missaoui@alcor.com.tn: لكترونيإبريد 

 

 السيد أسعد بكار
 وكيل وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة

 مستشار طاقة
 فرنسا

 سافرن 24761شارع موريس تنين  42: .ب. ص
 11 33 257301614: هاتف
 assaad.bakkar@free.fr: لكترونيإبريد 

 
 األمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة

 
 السيد مارك دريك

 تغّير المناخوحدة الطاقة المتجددة والريف، فرع الطاقة و
 إدارة برنامج التنمية والتعاون الفني

 +430 76176 4350: هاتف
 +430 761762 4356: فاكس
 r.ghoneim@unido.org :لكترونيإبريد 

 m.draeck@unido.org 

 
 السيدة ندى صابرا
ن ؤوطني ألنشطة بروتوكول مونتريال وشمنسق البرنامج الو

 ألردن وسوريا ولبنانالبيئة في ا
 +260-0-222622: هاتف
 n.sabra@unido.org: لكترونيإبريد 

 
 استشاريون

 
 السيد جاد جابر

 مهندس، باحث في إحدى الجامعات الفرنسية
 25102 :.ب. ص

 +260 00727062 :هاتف
 +33625622663+ :جوال
 gmail.comjad.jaber04@ :لكترونيإبريد 

 jaber@hotmail.com-jad 
 

 السيد حسن شكر
 مهندس، باحث في إحدى الجامعات السويسرية

 كريسيير، لوزان 0173 :.ب. ص
 +4026 712 57 27: هاتف
 il.comHassan.shukor@gma: لكترونيإبريد 

 
 السيد منور بو حدوني

 الجزائر جامعي، أستاذ
 +70 366 0516243: هاتف
 boughedaoui@gmail.com :لكترونيإبريد 

 
 السيد علي حجار

 مهندس، فرنسا
 .comali.hajjar9@gmail: لكترونيإبريد 

mailto:ahmed.alharthy@reefiah.com
mailto:ahmedh-mew@y.net.ye
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mailto:n.sabra@unido.org
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 (ALMEE) الجمعية اللبنانية للحفاظ على  الطاقة والبيئة
 

 السيد حسن جابر
 نائب رئيس الجمعية

 +260-13-303210: هاتف
  comjaber@gmail.com: بريد الكتروني

 السيد اميليو مطر

 +260-13-232326: جوال
 +260-12-705241: فاكس/هاتف
 tmatar@dm.net.lb: لكترونيإ بريد

 
 

 
 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   -باء

 
 السيد وليد الدغيلي

 إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية ،اإلسكوا
 رئيس قسم الطاقة

 
 السيد منجي بيده

 ة واإلنتاجية إدارة التنمية المستدام، اإلسكوا
 مسؤول أول شؤون اقتصادية

 
 السيدة بثينة راشد

 إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية، اإلسكوا
 مسؤول شؤون اقتصادية، قسم الطاقة

 السيد فيليب شوت
 إدارة التنمية االقتصادية والعولمة، اإلسكوا
 مستشار

 
 السيدة الرا جدع

 جيةإدارة التنمية المستدامة واإلنتا، اإلسكوا
 مساعد باحث، قسم الطاقة

 
 السيدة نهى زيادة

 إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية، اإلسكوا
 مساعد إداري ، قسم الطاقة

 
 

mailto:comjaber@gmail.com
mailto:tmatar@dm.net.lb
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 يالمرفق الثان
 

 خالصة التقييم
 

 :من حيثورشة العمل أهداف ( أ)

 مدى تحقيق األهداف

 إلى حد كبير إلى حد مقبول إلى حد ما لم تتحقق

(1٪) (4٪) (61٪) (36٪) 

 :الترتيبات والعروض( ب)

 (٪5613)جيد جدًا  (٪4012)جيد  (٪1)متوسط  (٪1)سيء  ورشة العملالترتيبات التنظيمية قبل وأثناء 

 (٪36)جيد جدًا  (٪57)جيد  (٪2)متوسط  (٪4)سيء  وضوح العروض المقدمة

 :من حيث ورشة العملجدوى ( ج)

 (٪72)جيد جدًا  (٪57)جيد  (٪06)متوسط  (٪4)سيء  تبادل المعلومات بين المشاركين

 (٪37)جيد جدًا  (٪36)جيد  (٪72)متوسط  (٪4)سيء  إقامة اتصاالت عمل جديدة ومفيدة

 (٪71)جيد جدًا  (٪57)جيد  (٪72)متوسط  (٪1)سيء  االستفادة المستقبلية

 طلب متابعة ( د)

 (٪ 212)كال  (٪ 2013)نعم  رشة العملأنشطة متابعة لو

 


