
 
 

 

 

 

 

 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 " 

 شربان، المهدية، الجمهوريّة التونسيّة

 2020 أوت/أغسطس/آب 28:ثانية الدورة ال

 

 برنامجال

    2020 أوت/آب/أغسطس 28يوم الجمعة 

 09:00-08:30 التسجيل  

 :الجلسة االفتتاحية
 

 كلمات ترحيبية:

 بلدية شربان، رئيسة مفيدة النواليالسيدة  -

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

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

  الريفي من خالل تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة السعة

 لطاقةحمد، مدير جهوي، الوكالة الوطنية للتحكم في ا السيد فتحي -
 

 التعريف بالمشاركين 

09:00-09:30 

  عام حول الطاقات المتجددة عريفلوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وتاتقديم الجلسة االولى: 

 اآلليات الموضوعة للنهوض بالطاقات المتجددة صغيرة السعةو

 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة السيدين فتحي حمد وحمدي حليلة،
 

 بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقةتعريف  -

 دور الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في النهوض بالطاقات المتجددة  -

 ت، االستعماالت، ...  االتكنولوجي  :المتجددةتعريف عام حول الطاقات   -
 الطاقة الشمسية الحرارية •

 الطاقة الشمسية الفلطاضوئية •

 طاقة الرياح   •

 الكتل الحيوية •
،  PROSOL-Thermiqueالسعة ) الموضوعة للنهوض بالطاقات المتجددة صغيرةاآلليات  -

PROSOL-Elec)... ،  والتشجيعات المالية المسندة لهذه المشاريع 

 
 أسئلة وأجوبة 

09:30-10:30 

 

 

 
 

 



 11:00-10:30 قهوة استراحة

ودورها في   في الوسط الريفي  صغيرة السعة  الطاقات المتجددة  الثانية: تطبيقاتالجلسة  
 تمكين المرأة الريفية وريادة األعمال

 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 في الوسط الريفي للدخل

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

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

11:00-12:30 

 

 

 
 

 

 13:30-12:30 صالة الجمعة استراحة

 حول استعمال الطاقات المتجددة صغيرة السعة أشغال تطبيقيةالجلسة الثالثة:  
 السيد فتحي حمد، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

 

 الطاقة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقةالتعريف بقافلة التحكم في   -

حول استعمال الطاقات المتجددة صغيرة السعة  من طرف المشاركات  أشغال تطبيقيةالقيام ب -
 والنجاعة الطاقية من خالل تجهيزات قافلة التحكم في الطاقة

 
 أسئلة وأجوبة  

13:30-15:00 

 

 

 

 

 

 15:30-15:00 المشاركةختام الدورة التدريبية واسناد شهادات  
 

 


