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  سكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإل

للنهوض بتكنولوجيات  زمة  ة الالّ ة والماليّ سيّ ة والمؤسّ األطر التنظيميّ ياسات والسّ ورشة عمل وطنية حول "
 " التنمية الريفية لفائدةصغيرة السعة وتطبيقاتها الاقات المتجددة الطّ 

 2021 أغسطس/آب  17، المملكة األردنية الهاشمية، فندق الكمبينسكي

 

 جدول األعمال
  

 09:00 –  08:30 . استقبال وتسجيل الحضور

  : يةفتتاحاال الجلسة
  االفتتاح:   اتكلم

  السعايدة، مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريفية، وزارة الطاقة والثروة المعدنية. السيد زياد 
 اإلسكواُرلى مجدالني، رئيسة فريق تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية،  السيدة . 

  
  حضور البتعريف ال
  

عة في المناطق الريفية في المنطقة العربية  المتجددة صغيرة السِّ  ات المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاق "مشروع 
)REGEND("  .ومدى تقدم تنفيذه 

  . سكوااإل ،مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعيةالطاقة، قسم  رئيسة سداوي،راضية   ةالسيد

09:00  – 09:10  
  
  
  
  

09:10  – 09:20  

  
09:20  – 09:30  

 األولى  الجلسة . ردنيواإلمكانات المتاحة للطاقات المتجددة: دراسة وتحليل السياق الوطني األالتنمية الريفية 
مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد    ،لتنمية المستدامة، قسم الطاقةا  في شؤون  السيد جيل أمين، مسؤول  :إدارة الجلسة

  . سكوا، اإلالطبيعية
  . قسم الطاقة، مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، اإلسكواباحث مساعد، ، عمر الكعكيالسيد  المقرر:

  
تحليل الّسياسات واالستراتيجيات واألطر التنظيميّة والماليّة والتحفيزيّة للتنمية الريفيّة والنهوض بالطاقات المتجّددة  

عة في إطار مشروع "    ".REGENDصغيرة الّسِ
  سكوا. لدى اإل ة الشريف، مستشارى دش ةالسيد

  
  : التحديات و الفرص واألطر المؤسسية والتشريعية للتنمية الريفية   واالستراتيجيةالسياسة 

  لألمم المتحدة  منظمة األغذية والزراعةالسيدة وفاء رماضنة، 
 
  

  
  
  
  

09:30  – 09:50  
  
  
  

5009:  – 00:10  
 
 
 



-2- 
 

عة. ال السياسة واإلستراتيجية واألطر المؤسسية والتشريعية للنهوض بالطاقات المتجددة    صغيرة الّسِ
  . السيد يعقوب مرار، مدير مديرية الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وزارة الطاقة والثروة المعدنية

  
عة. ال البرامج وآليات التمويل للنهوض بالطاقات المتجددة    صغيرة الّسِ

  . صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، المدير التنفيذي السيد رسمي حمزة، 
  

 السياسة واإلستراتيجية واألطر المؤسسية لدعم المرأة الريفية. 
  لسيدة لما الشمايلة، رئيسة التمكين االقتصادي للمرأة الريفية، وزارة الزراعة. ا

 
  أسئلة وأجوبة

10:00  – 10:10  
  
  

10:10  – 10:20  
  
  

10:20  – 10:30  
  
  

10:30  – 11:00  

  11:20  –11:00  استراحة قهوة 

تحليل السياسات واالستراتيجيات واألطر التنظيمية والمؤسسية والمالية والتحفيزية للتنمية الريفية 
عة.  والنهوض بالطاقات المتجددة صغيرة الّسِ

 الثانية  الجلسة

  فرق التفكير. تأطير عمل 
  . سكوااإل ،مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعيةالطاقة، قسم  رئيسة سداوي،راضية   ةالسيد

 
واستراتيجيات المتجددة  و  الفريق األول: سياسات  بالطاقات  الريفية والنهوض  للتنمية  المؤسسية والتنظيمية  األطر 

عة.    الصغيرة الّسِ
  يوم الورشة.  يُعيّنر: الميسّ 

  المقرر: يُعّين من ضمن الفريق.
  

عة.    الفريق الثاني: األطر التمويلية والتحفيزية للتنمية الريفية والنهوض بالطاقات المتجددة صغيرة الّسِ
  يوم الورشة.  يُعيّنر: الميسّ 

  المقرر: يُعّين من ضمن الفريق.
 

 النقاط الرئيسية التالية:  حول  تفكيرز الي ركيجب ت
  ؛ والضعفنقاط القوة 

 الحواجز؛ 

 المرأة؛وتمكين  لجنسينالمساواة بين ا 

  الجيدة؛ الممارسات 

   واإلصالحات؛ التعديالت الالزمة والتحسينات 
  ؛المرافقةتدابير  

11:20  – 12:50  

  : التفكير فرق عمل رد
  دقائق لكل عرض)  10عرض نتائج فرق التفكير (

  التفكير. مقرري فرق 
  

الريفية   للتنمية  والتحفيزية  والمالية  والمؤسسية  التنظيمية  واألطر  واالستراتيجيات  السياسات  تحليل  نتائج  ملخص 
عة   والنهوض بالطاقات المتجددة صغيرة الّسِ

  . ى الشريف، مستشارة لدى اإلسكوادالسيدة ش
  

 ً   . ملخص الرسائل الرئيسية والتوصيات للمضي قُدما
  راضية سداوي، رئيسة قسم الطاقة، مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، اإلسكوا. السيدة 

12:50  – 13:10  
  
  

13:10  – 13:30  
  
  

  
13:30  – 13:45  

  العمل:  ورشة اختتام

  .السيد زياد السعايدة، مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريفية، وزارة الطاقة والثروة المعدنية 

  يله، رئيسة التمكين االقتصادي للمرأة الريفية، وزارة الزراعةاشمالالسيدة لما . 

  .السيدة راضية سداوي، رئيسة قسم الطاقة، مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، اإلسكوا  
13:45  – 14:00  

  . غداء واستراحة  جماعية صورة

 


