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رؤيتنــــا

الطبيعيةللموارداألمثلواالستغاللمستدامبشكلبالطاقةالتزودأمنتحقيق

رسالتنا

مثلاألواالستغاللمستدامبشكلبالطاقةالتزودأمنلتحقيقالمالئمةوالتشريعاتالسياساتوتطويرإعداد

العالميةالممارساتأفضلوفقالطبيعيةللموارد

الجوهريةقيمنا

الفريـــــقالعمل بروح -

نشر واستخدام المعرفة-

النـــــــزاهة والشفافيـة-

التميـــــــز والريـــادة-
الـــــوالء واالنتمــــاء-



األهداف 
الوطنية

(  2025رؤية االردن ) 

تحقيق معدالت نمو 
مستدام لضمان 

مستوى معيشة جيد 
لجميع المواطنين 

ة خلق بيئة استثماري
جاذبة قادرة على 

جذب رؤوس االموال 
االجنبية وتشجيع 
االستثمارات المحلية

تحقيق التوازن 
التنموي بين 

المحافظات في ضوء 
تطبيق نهج 
الالمركزية 

تحسين مستوى 
الخدمات المقدمة 
ي للمواطنين والعدالة ف

توزيعها 

بناء جيل قادر على 
االبداع واالبتكار ذو 

انتاجية مرتفعة 



على خطى النهضة
2019-2020

دولة االنتاج

تخفيض كلف الطاقة على القطاعات 
االقتصادية



5

النساء المستفيدات من الطاقةالنساء العامالت في قطاع الطاقة
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النساء العامالت في قطاع الطاقة



7

20 %

نسبة النساء العامالت في قطا ع الطاقة 
في العالم

32 %

في مجال الطاقة المتجددة

معظمهم في المهن االدارية غير الفنية
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النساء 

من القوى العاملة في قطاع الهندسة% 15

والطاقة

نسبة النساء في المناصب القيادية  في وزارة الطاقة % 27
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توصيات بهدف زيادة عمل المرأة في قطاع الطاقة

تغيير الصورة النمطية عن عمل المرأة في قطاع الطاقة❖

تفعيل العمل بنظام الدوام المرن❖

.االلتزام بقانون العمل من خالل توفير حضانات ألبناء الموظفات❖

توعية النساء بمجاالت العمل المتاحة في مجال الطاقة❖

التوعية بالنوافذ التمويلية للنساء الراغبات بانشاء مشاريع في مجال الطاقة❖

.تأسيس شبكات نسائية لتبادل المعرفة والخبرة ❖
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النساء المستفيدات من الطاقة
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لماذا النساء؟

النساء االكثر استخداما لمصادر الطاقة ❖

و مصادر اكثر النساء يتوجهن للتوفير في استخدام مصادر الطاقة وبالتالي التوجه نح❖

.توفيرا في حال توفرها

النساء لهن مساهمة كبيرة في التنمية المستدامة❖



الخطاطبةحسينمحمدمنالالسيدة
أنظمةمشروعمنالمستفيداتاحدى
معالمرتبطةغيرالشمسيةالطاقة

فيلهامنزيقعحيثالكهربائيةالشبكات
.كفرنجةمنطقة/عجلونمحافظة

دةالسيدعمفيالمشروعهذانجاحساهم
راعةبالزواستغاللهابأرضهابقائهافي

.عائلتهاإلعالةالحيواناتوتربية

12



دى احةفاطمةة سةلمس سةليم أبةو دويةس السيدة 

المسةةةةتفيدات مةةةةن مشةةةةروع أنظمةةةةة الطاقةةةةة 

الشمسةةةةةية غيةةةةةر المرتبطةةةةةة مةةةةةع الشةةةةةبكات 

/ ظةةة الكهربائيةةة حيةةث يقةةع منزلهةةا فةةي محاف

. الربةمنطقة 

نجةةاح هةةذا المشةةروع فةةي دعةةم السةةيدة سةةاهم 

.ةبالزراعفي بقائها بأرضها واستغاللها 
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احدىالطويلحسانمحمدعائشةالسيدة
الطاقةأنظمةمشروعمنالمستفيدات

الشبكاتمعالمرتبطةغيرالشمسية
ةمحافظفيمنزلهايقعحيثالكهربائية

.أدرمنطقة/الكرك

يدةالسدعمفينجاحقصةالمشروعهذايمثل
بالزراعةواستغاللهابأرضهابقائهافي

.لعائلتهاوإعالتهاالمواشيوتربية
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وضةرلقريةالكهربائيالتيارإيصالتم

ساهمحيثالرويشدلواءفيالبندان

الكهربائيالتياربإيصالالمشروع

طةالمرتبالشمسيةالطاقةانظمةبواسطة

13عددلمنازلالكهربائيةالشبكاتمع

بالقريةومسجدحكوميةومدرسةمنزل

رضهمبأالمستفيدينتوطينفيساهممما

تلكفيالمواشيوتربيةبالزراعةوعملهم

.المنطقة
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شكرا لحسن استماعكم،،،


