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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"
فندق الشيراتون-عمان ،المملكة األردنية الهاشمية  21-20تشرين الثاني/نوفمبر 2019

مذكرة توضيحية
في إطار مشروع "المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة السعة في المناطق
الريفية في المنطقة العربية ( ،")REGENDتنظم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(االسكوا) بالشراكة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية ( ،)MEMRورشة عمل وطنية حول "تمكين
النوع االجتماعي وتنمية ريادة األعمال في المناطق الريفية :دور الطاقات المتجددة" .وتندرج ورشة العمل
هذه في إطار نشاط مشروع ” “REGENDلمساعدة الحكومات وصانعي القرار والهياكل المحلية في الدول
العربية على تفعيل نهج المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان في قطاع الطاقة في الوسط الريفي ،من خالل
تبادل الخبرات على الصعيدين الدولي واإلقليمي وتقديم اإلحاطة الضرورية لوضع استراتيجيات وخطط عمل
ترمي إلى تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان .وسوف تعقد ورشة العمل هذه بفندق الشيراتون
عمان ،المملكة األردنية الهاشمية ،يومي و 20و 21تشرين الثاني/نوفمبر .2019 .1الخلفية
إن احراز التقدم في مجال الطاقة المستدامة يكمن في جوهر التنمية االجتماعية واالقتصادية والتنمية
المستدامة .ويعد التسريع في تحقيق الهدف  7للتنمية المستدامة ( )SDG 7من خطة التنمية المستدامة لعام

 2030شرط أساسي للحد من أوجه عدم المساواة والقضاء على الفقر والتقدم في الصحة والتعليم والنمو
االقتصادي المستدام ومبدأ "عدم ترك أي أحد خلف الركب" ،باإلضافة إلى العمل المناخي.
صا هامة لتحقيق توازن أكبر للنوع االجتماعي ،بما في ذلك
ويوفر تعميم الطاقة المستدامة أي ً
ضا ،فر ً
من خالل تحسين وصول النساء إلى الطاقة ووصولهم إلى الخدمات الطبية والتعليم وفرص العمل.
وفي هذا السياق ،أصبح التمييز بين الجنسين في القطاعات االقتصادية واالجتماعية قضية بالغة األهمية
يجب معالجتها لتحقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية .فعلى نفس القدر من األهمية ،تؤثر الطاقة على المرأة
والرجل بشكل مختلف ،تبعا ً لألدوار والمسؤوليات المختلفة المنوطة بكالهما على مستوى األسرة واألسواق
ضا .وإن تحسين
والمجاالت االجتماعية ،مما يجعل الوصول إلى خدمات الطاقة واستخدامها وتأثيرها مختلفًا أي ً
المساواة بين الجنسين واالندماج االجتماعي أمر أساسي لتحقيق التأثير اإلنمائي للعديد من برامج الطاقة بشكل
كامل .وبالتالي فإن الطريق إلى تحقيق الهدف الخامس والهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة يمثل رابطا ً
بالفعل بين المساواة بين الجنسين والوصول إلى الطاقة.
عالوة على ذلك ،تنعكس اآلثار السلبية لتغير المناخ بشكل أكبر على النساء ،مما يؤدي إلى مزيد من
تفاقم عدم التوازن القائم بين الجنسين .وغالبًا ما تواجه المرأة عراقيل للوصول إلى الموارد للتأقلم مع تغير
المناخ وفي كثير من الحاالت يتم تغييبها أو تمثيلها بشكل منقوص في صنع القرارات المرتبطة بجهود التأقلم
والتخفيف من آثار التغير المناخي وتوزيع الموارد وسبل عيشها وعيش عائالتها.
لذلك ،فإن تحسين فرص الوصول إلى الطاقة الحديثة وجهود التأقلم والتخفيف من آثار التغير المناخي
تعود كلها بالجدوى على المرأة وقدرتها على الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية .حيث ،غالبا ً ما تكون
النساء والفتيات مسؤوالت عن تأمين المياه والكتلة الحيوية لألسرة للطبخ والغسيل ،مما يؤثر بدوره على
إمكانية ذهابهن إلى المدرسة أو انخراطهن في عمل مأجور وبالتالي ،يساهم في محدودية دخلهم .وتبقى النساء
معرضات بشدة للتأثيرات السلبية للكوارث الطبيعية والتدهور االقتصادي والصراع على الموارد نتيجة التغير
المناخي في العقود القادمة .لذلك ،فإن ضمان حصول الجميع على المياه وطاقة مستدامة ونظيفة ،مع مساعدة
المجتمعات الريفية على التأقلم مع اآلثار السلبية لتغير المناخ ،هي سياسات تسير جنبا ً إلى جنب لضمان سبل
عيش مستدامة لألجيال الحالية والقادمة.
وإن ما تواجهه المنطقة العربية من توازن هش للموارد الطبيعية ،إلى جانب التوقعات االقتصادية
السريعة والمتنامية من قبل الشباب واألعداد المتزايدة من المتعلمين ،أصبح يعني أن إدارة الموارد الطبيعية
في المنطقة باتت تحتل مركز الصدارة لضمان قدرة األجيال المقبلة على قيادة حياة مستقرة وناجحة.
وتقوم "االسكوا" بتنفيذ مشروع "المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة السعة في
المناطق الريفية في المنطقة العربية ( ،")REGENDبتمويل من الوكالة السويدة للتنمية الدولية (سيدا)،
وبالتعاون مع العديد من الشركاء مثل جامعة الدول العربية والوزارات المعنية والسلطات المحلية ومختلف
المنظمات اإلقليمية ورابطات المرأة العربية ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية
واإلقليمية والمؤسسات البحثية واألكاديمية.
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ويمثل تمكين الجنسين والمساواة بينهما جز ًءا ال يتجزأ من أنشطة مشروع  REGENDوالنتائج المتوقعة،
وتعتبر أولوية تتقاطع مع تنفيذ المراحل الممتدة للمشروع .ويهدف المشروع ،من خالل استخدام تقنيات الطاقات
المتجددة صغيرة السعة والمالئمة لألنشطة اإلنتاجية وتنمية ريادة األعمال إلى:
 تحسين سبل العيش ،وتحقيق مكاسب اقتصادية ،واالندماج االجتماعي والمساواة بين الجنسين في
المجتمعات الريفية العربية ،ال سيما الفئات المهمشة ،مع اتباع نهج من القاعدة إلى القمة ،من خالل
معالجة فقر الطاقة ،وندرة المياه ،والتعرض لتغير المناخ ،وتحديات الموارد الطبيعية األخرى ،وذلك
في ثالثة بلدان مستهدفة هي األردن وتونس ولبنان.
 إنشاء شبكة استشارية قائمة على المساواة ،ولديها خبرة في تطوير مهارات األعمال في مجال الطاقة
في المناطق الريفية ،تجمع كل التنفيذيين من جميع أنحاء العالم والمنطقة العربية لتبادل الخبرات
والمعرفة حول األدوات والموارد المتاحة بشأن المساواة بين الجنسين والطاقة.
وفي هذا السياق ،تنظم "االسكوا" ،بالشراكة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية (،)MEMR
ورشة العمل هذه حول "تمكين الجنسين وتنمية ريادة األعمال في المناطق الريفية :دور الطاقات المتجددة"،
من خالل البناء على أنشطة مشروع  REGENDالتي هي بطور اإلنجاز ووزارة الطاقة والثروة المعدنية
األردنية ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة والمشاركين .وستتضمن ورشة العمل
عروضا ً مرئية وحلقات نقاش لتبادل الخبرات بشأن تمكين النوع االجتماعي وتنمية ريادة األعمال والطاقات
المتجددة في المناطق الريفية.
 .2أهداف ورشة العمل
بنا ًء على الدراسة حول المساواة بين الجنسين في األردن ،والتي تم إطالقها في إطار مشروع
 REGENDفي أوائل عام  ،2019لتقييم تعميم المساواة بين الجنسين واالندماج االجتماعي وحقوق اإلنسان
ونتائج الحصول على الطاقة في المجتمعات الريفية المستهدفة ،تنظم االسكوا بالشراكة مع وزارة الطاقة
والثروة المعدنية األردنية ( ،)MEMRورشة عمل وطنية تضم الشركاء الرئيسيين وجهات ناشطة في مجال
الطاقة والمجتمعات الريفية المحلية من أجل:
 مراجعة نتائج ومخرجات الدراسة،
 تعزيز التآزر بين القطاعات الرئيسية (الطاقة ،المياه ،الزراعة ،الصناعات التقليدية ،الخدمات،
الصناعة ،إلخ) ،وتحديد مجاالت التعاون المشترك المحتمل والدعم المتبادل بين المؤسسات
الوطنية والدولية،
 تبادل الخبرات وتعزيز التفاهم بين أصحاب المصلحة والمشاركين حول التحديات والفرص التي
تواجه تمكين الجنسين وتنمية ريادة األعمال في قطاع الطاقة ،والفرص التي يمكن أن توفرها
الطاقة المتجددة،
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 تحديد الخبراء والتنفيذيين الرئيسيين ليكونوا جز ًءا من الشبكة االستشارية القائمة على المساواة
بين الجنسين في مجال الطاقة ومهارات األعمال الحرة لتنمية الريف ،وذلك على الصعيدين
الوطني والعربي اإلقليمي،
 البناء على المشاريع والمبادرات المنجزة والجارية في األردن والتي تدعم بشكل مباشر أو غير
مباشر تفعيل مفاهيم تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي،
 تسليط الضوء على أهمية المؤشرات االجتماعية واالقتصادية القائمة على منظور النوع
االجتماعي وتوضيح االحتياجات اإلحصائية والمطلوبة،
 تسليط الضوء على قنوات التمويل والمساواة بين الجنسين،
 صياغة توصيات عملية من أجل تعميم المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان في تخطيط
السياسات وبناء القدرات وزيادة الوعي في المناطق الريفية.
وستكون توصيات ورشة العمل بمثابة أساس القتراح استراتيجية وخطط عمل لتعميم المساواة بين
الجنسين وحقوق اإلنسان ،لدعم الحكومة وواضعي السياسات والمؤسسات المحلية في تفعيل نهج المساواة بين
الجنسين وحقوق اإلنسان في قطاع الطاقة في الدول العربية .وستعتمد هذه العناصر في تطوير برامج بناء
القدرات وحمالت التوعية التي ستنفذ من خالل أنشطة مشروع  ،REGENDفضالً على اقتراحها على المؤسسات
المحلية  /العامة ،لمتابعة تنفيذها بعد إتمام المشروع بغرض ضمان االستدامة.
ضا استخدام مخرجات ورشة العمل هذه في تغذية عملية إنشاء الشبكة االستشارية القائمة على
وسيتم أي ً
المساواة بين الجنسين في مجال الطاقة ومهارات ريادة األعمال لتنمية الوسط الريفي ،والتي ستدعم تطبيق
استراتيجيات وخطط عمل تعميم المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان المذكورة أعاله.
 .3المشاركون
سوف تضم ورشة العمل الوطنية خبراء محليين وإقليميين ودوليين في مجالي المساواة بين الجنسين
والطاقة ،ومنظمات غير حكومية ،ووزارات وهياكل حكومية ،ومنظمات األمم المتحدة ،ومؤسسات بحثية
وأكاديميات.
 .4الموعد والمكان
ستعقد ورشة العمل الوطنية حول "تمكين الجنسين وتنمية ريادة األعمال في المناطق الريفية :دور
الطاقات المتجددة" بفندق الشيراتون-عمان ،المملكة األردنية الهاشمية ،يومي  20و 21تشرين الثاني/نوفمبر
.2019
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يبدأ التسجيل في تمام الساعة  8:30صباحا يوم األربعاء  20تشرين الثاني/نوفمبر  .2019وتختتم
أشغال الورشة على الساعة  3:30بعد الظهر يوم الخميس  21تشرين الثاني/نوفمبر  .2019سيتم تعميم
مشروع جدول األعمال على المشاركين المسجلين.

 .5اللغة
ستدور فعاليات ورشة العمل باللغتين العربية واإلنجليزية ،مع توفير ترجمة فورية من وإلى اللغتين
العربية واإلنجليزية.
 .6المراسالت
يرجى توجيه المراسالت المتعلقة بورشة العمل إلى أحد العناوين التالية:
السيدة راضية سداوي
رئيسة قسم الطاقة
إدارة سياسات التنمية المستدامة
األمم المتحدة -اإلسكوا
بيت األمم المتحدة ،ساحة رياض الصلح
 ،1107-2812بيروت ،لبنان
هاتف+961 1 978 527 :
فاكس+ 961 1 981 510/1/2 :
بريد إلكترونيsedaoui@un.org :
السيد أحمد دياب
مساعد باحث ،قسم الطاقة
إدارة سياسات التنمية المستدامة
األمم المتحدة -اإلسكوا
بيت األمم المتحدة ،ساحة رياض الصلح
 ،1107-2812بيروت ،لبنان
هاتف+961 1 978 534 :
فاكس+ 961 1 981 510/1/2 :
بريد الكترونيahmad.diab@un.org :

السيد زياد السعايده

مدير كهربة الريف
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
عمان ،المملكة األردنية الهاشمية
هاتف+962 6 5803060 :
جوال+962 777310777 :
البريد اإللكترونيzeyad.alsaaeda@memr.gov.jo :

السيدة رشا هديب
مساعد مهندس كهرباء ،مديرية كهربة الريف
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
عمان ،المملكة األردنية الهاشمية
هاتف+962 6 5803060 :
جوال+962 788452641 :
البريد اإللكترونيrasha.hudeeb@memr.gov.jo :
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