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اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
ورشة عمل وطنية حول "تمكين النوع االجتماعي وتنمية ريادة األعمال في المناطق الريفية :دور الطاقات
المتجددة" في إطار مشروع "المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة السعة في المناطق
الريفية في المنطقة العربية (")REGEND
ع ّمان ،األردن 21-20 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2019

جدول األعمال
مشروع "المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في
المنطقة العربية (")REGEND
األربعاء 20 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2019
اليوم األول لورشة العمل الوطنية حول "تمكين النوع االجتماعي وتنمية ريادة األعمال في المناطق الريفية:
دور الطاقات المتجددة"
 09:00 – 08:30استقبال وتسجيل الحضور
يُرجى من المشاركين المنتفعين بتغطية مصاريف المشاركة ،جلب جواز السفر وختم
التأشيرة وحجز تذاكر الطيران معهم.
 09:30 – 09:00الجلسة االفتتاحية والتقديم
 09:10 – 09:00كلمة االفتتاح
السيد زياد السعايدة ،مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريفية ،وزارة الطاقة والثروة
المعدنية
السيدة راضية سداوي ،رئيسة قسم الطاقة ،شعبة سياسات التنمية المستدامة ،اإلسكوا
 09:20 – 09:10التعريف بالحضور
 09:30 – 09:20استعراض جدول األعمال واألهداف والنتائج المتوقعة
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السيد أحمد دياب ،مساعد باحث ،قسم الطاقة ،شعبة إدارة سياسات التنمية المستدامة،
االسكوا
الجلسة األولى
إدارة الجلسة:

تمهيد الطريق :الطاقة المتجددة وتمكين المساواة بين الجنسين
السيد زياد السعايدة ،وزارة الطاقة والثروة المعدنية

المقرر:

السيد جيل أمين ،مسؤول للتنمية المستدامة ،قسم الطاقة إدارة سياسات التنمية المستدامة،
االسكوا

 09:50 – 09:30مشاريع الطاقة المتجددة في األردن
السيد يعقوب مرار ،مدير مديرية الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ،وزارة الطاقة والثروة
المعدنية
 10:10 – 09:50دور المرأة وقصص النجاح في األردن
السيدة شروق عبد الغني ،مديرة مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي ،وزارة الطاقة
والثروة المعدنية
 10:30 – 10:10عرض مشروع "المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة السعة في
المناطق الريفية في المنطقة العربية (")REGEND
السيدة راضية سداوي ،اإلسكوا
 10:50 – 10:30مناقشة
 11:05 – 10:50استراحة قهوة
السياق األردني والتمكين من المساواة بين الجنسين :وجهات نظر في إطار مشروع
الجلسة الثانية
" "REGENDونتائج التقييم
السيدة راضية سداوي ،اإلسكوا
إدارة الجلسة:
المقررة:

السيدة رشا حوديب ،مهندسة كهرباء مساعدة ،مديرية كهربة الريف ،وزارة الطاقة والثروة
المعدنية

 11:25 – 11:05تقييم مشروع " "REGENDلألوااع السائدة في المناطق الريفية في األردن
السيد بشار زيتون ،مستشار االسكوا
 11:45 – 11:25تقييم مشروع " "REGENDلواع المساواة بين الجنسين في األردن
السيدة سوسن غرايبه ،مستشارة االسكوا
 12:00 – 11:45مناقشة
 13:00 – 12:00صورة جماعية واستراحة غداء
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الجلسة الثالثة
إدارة الجلسة:

السياق األردني والتمكين من المساواة بين الجنسين :برامج ومشاريع التنمية
السيدة سوسن غرايبه ،مستشارة االسكوا

المقرر:

السيد أحمد دياب ،االسكوا

 13:20 – 13:00تعميم المساواة بين الجنسين في نظام اإلدارة البيئية في األردن
السيد ميسم عتوم ،موظف مشاريع ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – األردن
 13:40 – 13:20دور المرأة الريفية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في تعزيز التمكين االقتصادي:
التحديات التي تواجها المرأة الريفية في مثل هذه المجتمعات
السيدة لما شاميله ،رئيسة التمكين االقتصادي للمرأة الريفية ،وزارة الزراعة
 14:00 – 13:40استراحة قهوة
 14:45 – 14:00مناقشة
 15:00 – 14:45اختتام أشغال اليوم األول
الخميس 21 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2019
اليوم الثاني لورشة العمل الوطنية حول "تمكين النوع االجتماعي وتنمية ريادة األعمال في المناطق
الريفية :دور الطاقات المتجددة"
التجارب الوطنية لتمكين المساواة بين الجنسين :دراسات حالة
الجلسة الرابعة
السيدة لما شاميله ،وزارة الزراعة
إدارة الجلسة:
المقرر:

السيد جيل أمين ،االسكوا

 09:20 – 09:00مالئمة الفضاء العام :تطوير البنية التحتية الخضراء في المناطق الريفية وتمكين المرأة
السيدة دينا ددخ ،موظف مشاريع ،التعاون الدولي األلماني ) – (GIZاألردن
 09:40 – 09:20تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مشروع "ميناريت" :حلول التنمية المستدامة
القائمة على الطبيعة
السيدة مار إيشفاريا ،خبيرة في المساواة بين الجنسين ،مشروع "ميناريت"
 10:00 – 09:40تعميم مراعاة المنظور الجنساني امن الترابط بين الزراعة والماء والطاقة ،في سياق
الطاقات المتجددة
السيدة وفاء رماضنه ،نقطة اتصال "النوع االجتماعي" ،منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة – األردن
 10:20 – 10:00دور جمعية الجوهرة الخيرية في دعم المرأة وأنشطة الجمعية :الصعوبات التي تواجهها
في مجال الطاقة
السيدة جميلة الجازي ،رئيسة جمعية الجوهرة الخيرية
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 10:40 – 10:20جمعية السباكات الرائدات التعاونية النسائية :ترشيد استهالك المياه والطاقة
السيدة تهاني الشطي ،رئيسة جمعية السباكات الرائدات التعاونية النسائية
 11:10 – 10:40مناقشة
 11:25 – 11:10استراحة قهوة
النهوج الوطنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتنمية ريادة األعمال :الوصول إلى
الجلسة الخامسة تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإلى التكنولوجيا إلى بناء القدرات وإلى
القنوات المالية
السيد عمر أبو عيد ،مدير برنامج الطاقة والبيئة وتغير المناخ ،مفوضية االتحاد األوروبي
إدارة الجلسة:
بالمملكة األردنية الهاشمية
المقرر:

السيد أحمد دياب ،االسكوا

 11:45 – 11:25التمويل األصغر والقروض الصغيرة :تقديم دراسات حالة
السيدة جليلة صمادي ،جمعية جراسيا للسيدات الخيرية ،برنامج المنح الصغيرة ،صندوق
البيئة العالمي
 12:05 – 11:45تعلم المرأة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياايات والتدريب المهني وتعزيز الصلة
بين التعليم العالي وسوق العمل
السيدة مجد بطارسة ،أستاذة مساعدة ،هندسة كهربائية ،جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
 12:25 – 12:05تمكين النساء الريفيات من جميع سالسل تصنيع األغذية الزراعية
السيد فادي جبر ،أمين عام ،االتحاد العربي للصناعات الغذائية
 12:55 – 12:25التحدي إلى فرصة :النساء والشباب يقودن العمل الشامل وريادة األعمال في قطاع
الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في األردن
مناقشة مفتوحة ،المهندس محمد رمضان ،قائد فريق مشروع ،مع سفراء الطاقة من
مشروع الطاقة المستدامة والتنمية االقتصادية في األردن ()SEED
 13:15 – 12:55مناقشة
-

ما هي المؤشرات التي يمكن تطويرها لدعم المؤسسات المحلية ودون الوطنية
والوطنية في تطوير سياسات وإجراءات قائمة على السياق؟ كيف يمكن تطوير هذه
المؤشرات؟
كيف يرتبط الحصول على التمويل بالتنمية الريفية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني؟
هل يولد التعاون بين األطرا الوطنية وأصحاب المصلحة نات ًجا أكبر من مجموع
أجزائه؟
ماهي األساليب التي يمكن تطبيقها لدمج االعتبارات االجتماعية والثقافية عند تناول
تعميم المنظور الجنساني والتنمية الريفية؟

 14:15 – 13:15استراحة غداء
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الجلسة السادسة
إدارة الجلسة:
المقرر:

حلقة نقاش حول تعزيز مناهج متكاملة لمعالجة التمكين والمساواة بين الجنسين في قطاع
الطاقة المتجددة في األردن :المضي قدما
السيدة راضية سداوي ،اإلسكوا
السيد جيل أمين ،االسكوا

 14:35 – 14:15التنمية الريفية والتمكين من خالل تقنيات الطاقات المتجددة :المشاريع النموذجية
لمشروع ""REGEND
السيد إياد مصلح ،مستشار االسكوا
 15:00 – 14:35مناقشة
-

أين تحدد أكثر اإلمكانات إلدخال وتنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع
الطاقة وما هي التحديات والعقبات الرئيسية؟
هل هناك أي إحصائيات أو بيانات تتعقب تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني وما
هي اقتراحاتك أو توصياتك لوضع مثل هذا األساس والمؤشرات؟
كيف يمكن االستفادة من الطاقات المتجددة ليس فقط لريادة األعمال في مجال الطاقة
ضا لتعزيز وإنشاء أنشطة إنتاجية حالية وجديدة تدعم تمكين المرأة
المتجددة ولكن أي ً
وتحسين عيشها؟
ما هي خطط وتوصيات تعميم مراعاة المنظور الجنساني وحقوق اإلنسان التي يمكن
رفعها لواضعي السياسات والحكومة والمؤسسات المحلية لقطاع الطاقة؟
ما هي المواضيع الرئيسية التي يوصى بها لتطوير برامج بناء القدرات حولها ليتم
تنفيذها من قبل مشروع ""REGEND؟

 15:15 – 15:00استراحة قهوة
 15:25 – 15:15ملخص الرسائل والتوصيات الرئيسية للمضي قُدما
السيدة راضية سداوي ،اإلسكوا
 15:30– 15:25انتهاء أشغال اليوم الثاني واختتام الورشة
السيدة راضية سداوي ،اإلسكوا
السيد زياد السعايدة ،وزارة الطاقة والثروة المعدنية
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