
A المتحدة األمم 

 

Distr. 

LIMITED 

E/ESCWA/SDPD/2019/ 

WG.56/INF.1 

1 November 2019 

ORIGINAL: ARABIC 

   

 

 

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 

 تقادور الطا: ةالريفي المناطقفي  ريادة األعمالوتنمية النوع االجتماعي "تمكين حول  ةوطنيورشة عمل 

  المتجددة"

 

 2019نوفمبر /الثانيتشرين  21-20ة الهاشمي األردنية المملكة، عمان-الشيراتون فندق

 توضيحيةمذكرة 

طق عة في المناالمتجددة صغيرة الس   اتالمبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاق" مشروع في إطار

نظم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، ت  "(REGENDالريفية في المنطقة العربية )

"تمكين حول  ةوطنيورشة عمل ، (MEMR) األردنية المعدنية والثروة الطاقة وزارة مع شراكةبال سكوا(ال)ا

ندرج ورشة العمل تو. المتجددة" ات: دور الطاقةالريفي المناطقفي  ريادة األعمالوتنمية النوع االجتماعي 

في الدول  وصانعي القرار والهياكل المحليةات لحكوملمساعدة ا ”REGEND“هذه في إطار نشاط مشروع 

ي، من خالل الريفالوسط المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان في قطاع الطاقة في نهج تفعيل على  العربية

 عمل طوخط اتاستراتيجي تقديم اإلحاطة الضرورية لوضعو يالدولي واإلقليمعلى الصعيدين تبادل الخبرات 

 لشيراتونا فندقبورشة العمل هذه عقد وف ت  سو .وحقوق اإلنسان المساواة بين الجنسينتعميم مراعاة ترمي إلى 

 .2019 نوفمبر/الثاني تشرين 21و 20و يومي، الهاشمية األردنية المملكة عمان،-

 

 الخلفية .1

 نميةوالت ةواالقتصادي ةاالجتماعي يةنمتال جوهر فييكمن  المستدامة الطاقة مجال في متقد  احراز ال إن  
 لعام المستدامة التنمية خطة من( SDG 7) المستدامة لتنميةل 7 الهدف تحقيق في تسريعالويعد . المستدامة
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 مووالن والتعليم الصحة في والتقدم الفقر على والقضاء المساواة عدم أوجه من للحد أساسي شرط 2030
 .المناخي العمل إلى باإلضافة ،"الركب خلف أحد أي ترك عدم" ومبدأ المستدام االقتصادي

 ذلك يف بما ،االجتماعيللنوع  أكبر توازن لتحقيق هامة فرًصا ،أيًضا المستدامة الطاقة تعميم وفريو 
 .العمل وفرص والتعليم الطبية الخدمات إلى همووصول الطاقة إلى النساء وصول تحسين خالل من

بين الجنسين في القطاعات االقتصادية واالجتماعية قضية بالغة األهمية  أصبح التمييز ،في هذا السياقو
 رأةمعلى نفس القدر من األهمية، تؤثر الطاقة على الف. االقتصادية واالجتماعية يجب معالجتها لتحقيق العدالة

سواق األو ةاألسرعلى مستوى هما المنوطة بكالمختلفة المسؤوليات الدوار و، تبعاً لألفوالرجل بشكل مختل
ين إن تحسووالمجاالت االجتماعية، مما يجعل الوصول إلى خدمات الطاقة واستخدامها وتأثيرها مختلفًا أيًضا. 

ة بشكل لعديد من برامج الطاقالمساواة بين الجنسين واالندماج االجتماعي أمر أساسي لتحقيق التأثير اإلنمائي ل
ثل رابطاً ي ممن أهداف التنمية المستدامة والهدف السابع  الخامسكامل. وبالتالي فإن الطريق إلى تحقيق الهدف 

 المساواة بين الجنسين والوصول إلى الطاقة.بين بالفعل 

من زيد م إلى يؤدي مما النساء، على أكبر بشكل المناخ لتغير السلبية اآلثار نعكست ذلك، على عالوة
 تغير مع مللتأقل الموارد إلى لوصولل عراقيل مرأةالتواجه  ما غالبًاو. الجنسين بين القائم عدم التوازن تفاقم

 مالتأقل جهودب المرتبطة اتالقرار صنع في صونقمبشكل  اتمثيله أو اتغييبه يتم الحاالت من كثير وفي المناخ
 .اهتئالاععيش و اعيشهوسبل  الموارد وتوزيع يالمناخ تغيرال آثار من والتخفيف

المناخي  رالتغي   آثار من والتخفيف مالتأقل وجهود الحديثة الطاقة إلى الوصول فرص تحسين فإن لذلك،
ً  ،حيث. والصحية التعليمية خدماتال إلى الوصول على وقدرتها المرأة لىع ىبالجدو كلها تعود  تكون ام غالبا
 على دورهب يؤثر مما والغسيل، للطبخ لألسرة الحيوية والكتلة المياه تأمين عن والتؤمس والفتيات النساء
 ساءالنتبقى و. دخلهم وبالتالي، يساهم في محدودية مأجور عمل في انخراطهن   أو المدرسة إلى هن  ذهاب إمكانية

 التغير تيجةن الموارد على والصراع االقتصادي والتدهور الطبيعية للكوارث السلبية للتأثيرات بشدة معرضات
مع مساعدة  ،ونظيفة مستدامةوطاقة  المياه على الجميع حصول ضمان إنلذلك، ف. القادمة العقود فيالمناخي 
ً  تسير سياسات هي المناخ، لتغير السلبية اآلثار مع مالتأقل على الريفية تالمجتمعا  سبل ضمانل نبج إلى جنبا

 .القادمةالحالية وألجيال ل مستدامة عيش

 االقتصادية التوقعات جانب إلى الطبيعية، لمواردهش ل توازنما تواجهه المنطقة العربية من  إن  و
 طبيعيةال الموارد إدارة أن يعنيأصبح  ،المتعلميناألعداد المتزايدة من و الشباب قبل منية مانمتالو السريعة

 .وناجحة مستقرة حياةالمقبلة على قيادة  األجيال قدرة ضمانل الصدارة مركز تحتلباتت  المنطقة في

في  السعةة المتجددة صغير ات"المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقمشروع سكوا" بتنفيذ تقوم "االو
، بتمويل من الوكالة السويدة للتنمية الدولية )سيدا(، ("REGENDالمناطق الريفية في المنطقة العربية )

والسلطات المحلية ومختلف  المعنيةجامعة الدول العربية والوزارات مثل ركاء العديد من الشوبالتعاون مع 
المنظمات اإلقليمية ورابطات المرأة العربية ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية 

  األكاديمية.و حثيةبالمؤسسات الواإلقليمية و
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المتوقعة،  والنتائج REGEND مشروع جزًءا ال يتجزأ من أنشطة هماوالمساواة بينالجنسين يمثل تمكين و
 اتات الطاقاستخدام تقني، من خالل المشروعويهدف  .المراحل الممتدة للمشروع تنفيذتتقاطع مع عتبر أولوية تو

 إلى:  لألنشطة اإلنتاجية وتنمية ريادة األعمال الئمةالمو السعة المتجددة صغيرة

 اقتصادية، واالندماج االجتماعي والمساواة بين الجنسين في ق مكاسب تحقيتحسين سبل العيش، و
الل ، من خمن القاعدة إلى القمةمع اتباع نهج المجتمعات الريفية العربية، ال سيما الفئات المهمشة، 

وذلك  ،ة األخرىوتحديات الموارد الطبيعي ،والتعرض لتغير المناخ ،، وندرة المياهمعالجة فقر الطاقة
 لبنان.و وتونس هي األردن ثالثة بلدان مستهدفةفي 

  ة في مجال الطاق األعمالولديها خبرة في تطوير مهارات  ،قائمة على المساواةإنشاء شبكة استشارية
من جميع أنحاء العالم والمنطقة العربية لتبادل الخبرات تجمع كل التنفيذيين  ،في المناطق الريفية

 والطاقة. بين الجنسينبشأن المساواة المتاحة  األدوات والمواردوالمعرفة حول 

، (MEMR) األردنية المعدنية والثروة الطاقة وزارة مع شراكةبال ،سكوا"نظم "اال، ت  في هذا السياقو 
 ،ة"المتجدد اتفي المناطق الريفية: دور الطاق وتنمية ريادة األعمال الجنسين"تمكين حول هذه  العمل ورشة

 المعدنية والثروة الطاقة ووزارة بطور اإلنجازهي تي ال REGEND مشروع من خالل البناء على أنشطة
 ملورشة العتضمن توأصحاب المصلحة والمشاركين. وس كاالت األمم المتحدة والمنظمات الدوليةوو األردنية
 تاوتنمية ريادة األعمال والطاق االجتماعيالنوع تمكين  بشأننقاش لتبادل الخبرات  حلقاتو مرئيةعروضاً 

 .ةالريفي المناطقالمتجددة في 

 ورشة العمل أهداف. 2

مشروع  تم إطالقها في إطارالتي و ،ألردنافي  بين الجنسين المساواة حولدراسة البناًء على  
REGEND  اناإلنسوحقوق واالندماج االجتماعي  المساواة بين الجنسينلتقييم تعميم ، 2019في أوائل عام 

 لطاقةا وزارةبالشراكة مع سكوا نظم االونتائج الحصول على الطاقة في المجتمعات الريفية المستهدفة، ت  
في مجال  ناشطةجهات رئيسيين والشركاء ال ضم  ت ةوطني ورشة عمل، (MEMR) األردنية المعدنية والثروة

 محلية من أجل:الريفية المجتمعات الطاقة وال

 الدراسة مخرجاتنتائج و ةراجعم، 

 خدمات، ، الالصناعات التقليديةتآزر بين القطاعات الرئيسية )الطاقة، المياه، الزراعة، ال تعزيز
 مؤسساتال بين المتبادل والدعم المحتمل المشترك التعاون مجاالت تحديدو ،، إلخ(ةالصناع
 والدولية، الوطنية

  لتي التحديات والفرص ا حولبين أصحاب المصلحة والمشاركين التفاهم تبادل الخبرات وتعزيز
ا يمكن أن توفره والفرص التي ،وتنمية ريادة األعمال في قطاع الطاقة الجنسينتواجه تمكين 
 ،الطاقة المتجددة
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 لمساواةاالرئيسيين ليكونوا جزًءا من الشبكة االستشارية القائمة على  التنفيذيينالخبراء و تحديد 
على الصعيدين ، وذلك لتنمية الريف األعمال الحرةالطاقة ومهارات في مجال  الجنسينبين 

 ،اإلقليميالوطني والعربي 

 غير أو مباشر بشكل تدعم والتي األردن فيوالجارية  المنجزة والمبادراتالمشاريع  على البناء 
 ،النوع االجتماعي منظور مراعاة تعميم مفاهيم تفعيل مباشر

 النوع  منظور على القائمة واالقتصادية االجتماعية المؤشرات أهمية على الضوء تسليط
 والمطلوبة، اإلحصائية االحتياجات وتوضيحاالجتماعي 

 الجنسين، بين والمساواة التمويل قنوات على الضوء تسليط 

  وحقوق اإلنسان في تخطيط المساواة بين الجنسين صياغة توصيات عملية من أجل تعميم
 لمناطق الريفية.في االسياسات وبناء القدرات وزيادة الوعي 

ين المساواة بستراتيجية وخطط عمل لتعميم ابمثابة أساس القتراح  ورشة العملوستكون توصيات  

واضعي السياسات والمؤسسات المحلية في تفعيل نهج المساواة بين و ةالحكوملدعم  ،وحقوق اإلنسان الجنسين

هذه العناصر في تطوير برامج بناء  تمدستعو. في قطاع الطاقة في الدول العربيةالجنسين وحقوق اإلنسان 

لمؤسسات على ااقتراحها  لىفضالً ع، REGEND أنشطة مشروعمن خالل القدرات وحمالت التوعية التي ستنفذ 

 ضمان االستدامة.بغرض بعد إتمام المشروع  تنفيذها لمتابعة، / العامةالمحلية 

على ائمة قالستشارية االشبكة التغذية عملية إنشاء في  هذه ورشة العملاستخدام مخرجات أيًضا سيتم و 

طبيق م توالتي ستدع   ،يالريفالوسط لتنمية  األعمال ريادة الطاقة ومهاراتفي مجال  بين الجنسين المساواة

 وحقوق اإلنسان المذكورة أعاله. المساواة بين الجنسيناستراتيجيات وخطط عمل تعميم 

 . المشاركون3

 جنسينبين ال المساواةخبراء محليين وإقليميين ودوليين في مجالي  ةالوطني ورشة العملضم توف س 

حكومية، ومنظمات األمم المتحدة، ومؤسسات بحثية  ، ووزارات وهياكل، ومنظمات غير حكوميةوالطاقة

 .اتوأكاديمي

 الموعد والمكان. 4

في المناطق الريفية: دور  وتنمية ريادة األعمال الجنسين"تمكين  حول ةالوطنيورشة العمل قد عتس

 نوفمبر/الثاني تشرين 21و 20، يومي الهاشمية األردنية المملكة عمان،-الشيراتون بفندق المتجددة" اتالطاق

2019. 
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ختتم ت  و. 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 20 األربعاء يوم اصباح 8:30الساعة تمام التسجيل في  يبدأ

. سيتم تعميم 2019 نوفمبر/الثاني تشرين 21 الخميسيوم  ظهرال بعد 3:30الساعة  على الورشة أشغال

 سجلين.مشروع جدول األعمال على المشاركين الم  

 

 غةللا. 5

ين مع توفير ترجمة فورية من وإلى اللغت، اإلنجليزيةباللغتين العربية و ورشة العمل فعالياتدور تس

 واإلنجليزية. العربية

 . المراسالت6

 :التالية العناوين أحدإلى بورشة العمل المراسالت المتعلقة  هتوجي ي رجى

 السيدة راضية سداوي

 قسم الطاقة ةرئيس

 سياسات التنمية المستدامةإدارة 

  اإلسكوا-األمم المتحدة 

 ساحة رياض الصلح، بيت األمم المتحدة

  بيروت، لبنان ،1107-2812

 + 961 1 527 978هاتف: 

 + 961 1 510 2/1/981فاكس: 

 sedaoui@un.orgبريد إلكتروني: 
 

 السعايده زياد السيد
 مدير كهربة الريف

 والثروة المعدنيةوزارة الطاقة 

 عمان، المملكة األردنية الهاشمية

 +962 6 5803060هاتف: 

 +962 777310777جوال: 

 zeyad.alsaaeda@memr.gov.jo البريد اإللكتروني:

 

 

 

  أحمد دياب السيد

 ، قسم الطاقةباحث مساعد

 سياسات التنمية المستدامة إدارة

  اإلسكوا-األمم المتحدة 

 ، ساحة رياض الصلحبيت األمم المتحدة

 بيروت، لبنان، 1107-2812

 +961 1  534 978 هاتف:

 + 961 1 510/1/2 981فاكس: 

 un.orgahmad.diab@بريد الكتروني: 

 

 هديب رشا السيدة

 الريف كهربة مديرية، كهرباء مهندس مساعد

 المعدنية والثروة الطاقة وزارة

 عمان، المملكة األردنية الهاشمية

 +962 6 5803060هاتف: 

 +962 788452641جوال: 

 rasha.hudeeb@memr.gov.joالبريد اإللكتروني: 
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