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السياق والمسائل العامة

لــم يعــد الطــرح العالمــي بشــأن تغيــر المنــاخ يقتصــر علــى المســألة البيئيــة فحســب، بــل أصبــح جــزءا مــن رؤيــة أوســع تربــط 
األهــداف البيئيــة بأهــداف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، أصبحــت مواجهــة تبعــات تغيــر المنــاخ واحــدة مــن أهــم التحديــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة وذلــك 
نظــًرا لتداعياتهــا المتناميــة علــى النمــو االقتصــادي وعلــى تحقيــق األهــداف الدوليــة للتنميــة المســتدامة.

وفــي هــذا اإلطــار، ولضمــان نجاعــة التدابيــر التــي ســيتم اتخاذهــا، يتعيــن اعتمــاد مفاهيــم جديــدة للتنميــة المســتدامة 
وللسياســات المناخيــة تضمــن مزيــدا مــن التناغــم بيــن التنميــة االقتصاديــة ذات الطابــع الربحــي القصيــرة المــدى وضــرورات 

اســتدامة النمــو، وتربــط بشــكل وثيــق بيــن األبعــاد االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة. 

كمــا أنــه مــن الضــروري إعــادة توجيــه سياســات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى المســتويات الدوليــة واإلقليميــة 
ــة، مــن أجــل إدراج  ــات المناخيــة ضمــن الخطــط التنموي ــز مقومــات االقتصــاد األخضــر مــع إدراج الرهان ــة نحــو تركي والوطني
األهــداف المتعلقــة بالتخفيــف مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة واألخــذ بعيــن االعتبــار لضروريــات التكيــف مــع اآلثــار المتزايــدة 

لتغيــر المنــاخ.

ويتيــح إدمــاج العمــل المناخــي فــي التخطيــط للتنميــة فرصــا هامــة لترشــيد اســتخدام المــوارد الماليــة فــي ســياق األزمــة 
الماليــة العالميــة.

وفــي هــذا الســياق، تعتبــر المســاهمة الفعالــة للقطــاع الخــاص فــي دعــم االســتثمارات المســتدامة تعزيــز االبتــكار والتمويل 
فــي شــأن المنــاخ أمــرا أساســيا لدعــم النمــو الصديــق للبيئــة. 

ولكــي تتمكــن المنطقــة اإلفريقيــة مــن التكيــف علــى أفضــل وجــه مــع المتطلبــات المتناميــة المرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة، 
ســتحتاج إلــى تغييــر نهجهــا إزاء التنميــة، واعتمــاد اســتراتيجيات جديــدة متكاملــة ورشــيدة، وإجــراء التعديــات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة الازمــة مــع التركيــز علــى تطويــر قدراتهــا العلميــة والتقنيــة، وزيــادة مســتوى االســتثمار العــام، ودعــم انتقــال 



منوالهــا التنمــوي واالقتصــادي لتحفيــز االســتثمار الخــاص.

وفــي هــذا اإلطــار، تولــت تونــس إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة ذات االنبعاثــات الضعيفــة والمتأقلمــة مــع التغيرات 
المناخيــة والتــي تضمــن هدفــا طموحــا يتمثــل فــي بلــوغ الحيــاد الكربونــي فــي أفــق ســنة 2050 وتؤســس إلــى اعتمــاد نمــط 
جديــد لتنميــة نظيفــة تأخــذ بعيــن االعتبــار الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة باإلضافــة إلــى إيــاء عنايــة خاصــة بالجانــب 

البيئــي والمناخــي، 

ــم  ــا )NDC( التــي ت ــة وأهدافهــا المدرجــة ضمــن المســاهمات المحــددة وطنًي كمــا رفعــت تونــس مــن طموحاتهــا المناخي
تحديثهــا فــي عــام 2021، حيــث تســعى إلــى خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة ٪45 فــي أفــق ســنة 2030، خاصــة 
ــة األساســية والزراعــة  ــة علــى غــرار الطاقــات المتجــددة والنقــل والصناعــات النظيفــة والبني فــي المجــاالت ذات األولوي

ــات. والتصــرف المســتدام فــي النفاي
ــا تعبئــة مــوارد ماليــة هامــة تناهــز 19.4 مليــار دوالر  وســيتطلب بلــوغ األهــداف المنشــودة بالمســاهمة المحــددة وطنًي

أمريكــي وذلــك خــال الفتــرة 2030-2021.

وبنحــو متصاعــد، أصبــح دور القطــاع الخــاص فــي مكافحــة تغيــر المنــاخ واالنتقــال اإليكولوجــي دورا متأكــدا وأساســيا، حيــث 
يجــب أن يوفــر القطــاع الخــاص حوالــي ٪70 مــن المــوارد الازمــة لتنفيــذ المســاهمات المحــددة وطنيــا CDN مــع ضــرورة 

االلتــزام الحقيقــي والفعــال لتعزيــز االســتثمار األخضــر والمســتدام والمتناغــم مــع متطلبــات تغيــر المنــاخ.

أهداف الورشة

• تبــادل اآلراء والتجــارب والخبــرات بشــأن المســائل البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة المتصلــة بالمنــاخ علــى الصعيديــن 
العالمــي واإلقليمــي، مــع تســليط الضــوء علــى الــدور الرئيســي للقطــاع الخــاص فــي ضمــان التغييــر المحــوري فــي التنميــة 

العالميــة واإلقليميــة،
• تبــادل خبــرات المؤسســات الماليــة، وآليــات الدعــم والتعــاون لتشــجيع االســتثمار الخــاص النظيــف والمتناغــم مــع أهــداف 

التنميــة المســتدامة وقضايــا المنــاخ، علــى المســتويات العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة.
•  عــرض ومناقشــة الجهــود التــي تبذلهــا مؤسســات القطــاع الخــاص ودورهــا فــي تنفيــذ متطلبــات التنميــة المســتدامة 

والسياســات المناخيــة،
•  دور االبتكار والتجديد التكنولوجي والشركات الناشئة في تحسين الطموح المناخي وتفعيل األهداف المناخية.

الجهة المنظمة :

- وزارة البيئة – تونس
- الشركاء:

• منظمة العمل الدولية،
• التحالف الدولي، منظمة األمم المتحدة

• المجلس البنكي والمالي



برنامج الورشة الجانبية :

8:00 - 8:30: الترحيب بالمشاركين والتسجيل

جميــع المتدخليــن والمشــاركين، بصفــة حضوريــة، مدعــوون للحضــور بمــكان الورشــة يــوم 26 أوت 2022 علــى الســاعة 
8:00 صباًحــا كتوقيــت أقصــى مــن أجــل حســن تطبيــق اإلجــراءات الصحيــة المتعلقــة بـــ Covid-19 )إجــراء التحاليــل الســريعة 

والتســجيل وتســليم الشــارات(.

8:30 - 9:00 : الجلسة االفتتاحية  

الميسر: السيد مهدي كتو

- كلمات تمهيدية:
• السيد بابلو فييرا،

المدير العام لآللية الدولية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا NDC Partnership )كلمة مسجلة(،
• السيد كارلوس مانويل رودريغيز،

الرئيس التنفيذي ورئيس مرفق البيئة العالمية )كلمة مسجلة(،

- الرسائل الرئيسية وكلمة االفتتاح:
عناية السيدة ليلى الشيخاوي المهداوي،

وزيرة البيئة، تونس.

9:00 10:00-: الجلسة 1: السياسات والمبادرات العالمية
واإلقليمية لدعم االستثمار المستدام المتناغم

مع رهانات المناخ والتنمية المستدامة )60 دقيقة(

الميسر: السيد مهدي كتو

• السيد شيخ عمر سيال،
مدير إقليم شمال إفريقيا للمؤسسة المالية الدولية، مجموعة البنك الدولي )يشارك حضوريا(
دور المؤسسة المالية الدولية في تشجيع االستثمار الخاص وتعزيز االبتكار والتجديد التكنولوجي،

• السيد إيقو أزوكيزاوا،
مدير عام مساعد، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، طوكيو، قسم الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل،

)يشارك عن بعد(
أهمية التعاون الدولي لدعم االستثمار الخاص وتعزيز القدرة التنافسية في المجال البيئي واالقتصادي بإفريقيا.

• السيد هشام اللومي،
نائــب رئيــس االتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة، عضــو اللجنــة التنفيذيــة لائتــاف األفريقــي لكبــار 

المســتثمرين )يشــارك حضوريــا(
دور االئتالف اإلفريقي لكبار المستثمرين في بناء القدرات وتبادل الخبرات وتشجيع االستثمار النظيف،

• السيد هيروشي أونو،

في تعزيز االستثمار الخاص المستدام.
• السيد كلود ياهو كوامي،

خبير المنظمة العالمية للشغل، )يشارك عن بعد(
قطاع البناء، من القطاعات الحيوية لتحقيق األهداف المناخية والتنمية المستدامة.

• السيدة أمل ريدان،
أفريك إنفست AfricInvest، )تشارك حضوريا(

دور المؤسسات المالية اإلقليمية في تعزيز االستثمار الخاص المستدام.
النقاش واألسئلة )10 دقائق(

استراحة قهوة :  00 :10 - 10:30 

مساعد وزير مكلف بالمسائل البيئية الكونية، وزارة البيئة اليابانية )يشارك حضوريا(،
تفعيل اآللية المشتركة لتبادل االنبعاثات بموجب الفصل 6 من اتفاق باريس، من أجل المساهمة



10:30 - 12:00 الجلسة 2: دور القطاع الخاص
في تنفيذ السياسات المناخية على الصعيد الوطني )90 دقيقة(

الميسر: السيد مهدي كتو

• السيد سمير عموس،
خبير دولي في مجال الطاقة والمناخ، )يشارك حضوريا(

العناصر الرئيسية لسياسة المناخ في تونس، مكانة القطاع الخاص،
• السيد سامي المروكي،

Pacte Mondial, Tunisie، )يشارك حضوريا(
مبادرات االتفاق العالمي لتعزيز االستثمار المستدام في تونس،

• السيد عاطف المجدوب،
رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص )تونس(،  )يشارك حضوريا(

أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لصالح التنمية المستدامة واالنتعاش االقتصادي المستدام،
• السيد بوبكر المهري،

المدير العام لمجمع شركات Delice Holding، )يشارك حضوريا(
جهود القطاع الخاص لتشجيع اإلنتاج النظيف والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مجمع مؤسسات ديليس مثاال،

• السيدة ليلى بلخيرية،
رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات األعمال )CNFCE(، )تشارك حضوريا(

المرأة في قلب النقلة النوعية نحو االستثمار المستدام بتونس،
• السيد سليم بوعكاز،

عن مؤسسة Watersec، )يشارك حضوريا(
دور الشركات الناشئة Startups في االبتكار التكنولوجي لصالح التنمية المستدامة. 

• السيد فريد حجازي،
خبير، منظمة العمل الدولية، )يشارك عن بعد(،
دور الحوار االجتماعي ضمن السياسات المناخية

النقاش واألسئلة )20 دقيقة(
 

12:00 12:30 الرسائل الرئيسية واالستنتاجات واختتام الورشة 

الميسر: السيد مهدي كتو

• السيد رفيق الميساوي،
خبير دولي في اقتصاديات الطاقة، )يشارك حضوريا(،

الرسائل الرئيسية للورشة

• السيدة رانيا بيغازي،
المديرة اإلقليمية لمكتب المنظمة العالمية للشغل، بالجزائر وليبيا وموريطانيا والمغرب وتونس، )تشارك عن بعد(.

اختتام الورشة




