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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 

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

  المتجددة" اتدور الطاق

 2019 أكتوبر/تشرين أول 23-22، تونس العاصمة، الجمهورية التونسية - “نوفوتيل” فندق
 

 جدول األعمال
 

 2019 أكتوبر/ تشرين أول 22 الثالثاء

 استقبال وتسجيل الحضور

 لطيرانا تذاكر وحجز التأشيرة وختم السفر جواز المنتفعين بتغطية مصاريف المشاركة، إحضارالمشاركين  من يُرجى

 معهم.

08:30 – 09:00 

 ية والتقديمتفتتا الجلسة اال

 االتفتتاح ةكلم
 

 المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ،رياض برجبالسيد  -
 اإلسكوارئيسة قسم الطاقة، شعبة سياسات التنمية المستدامة،  السيدة راضية سداوي، -

 

 حضورالبتعريف ال
 

 المتوقعةدهدا  والتتاج  األومعمال األاستعراض جدول 

 واسكاال، قسم الطاقة، شعبة إدارة سياسات التنمية المستدامةمسؤول للشؤون االقتصادية،  محّمـد زيـاد قنّـر، السيد

09:00 – 09:20 

 

 

 

09:20 – 09:50 
 

09:50 – 10:00 

 ولىألالجلسة ا المرأة وتمكين المتجددة الطاقة: الطريق تمهيد

 الوطنية للتحكم في الطاقةنافع البكاري، مكلف بإدارة الطاقات المتجددة، الوكالة السيد 
 

 االسكوا الطاقة، قسم باحث، مساعدة منصور، مايا السيدة

 

 تفي تونس  التوع االجتمامعيمرامعاة  المتجددة وتعميم مشاريع التعاون الدولي تفي مجال الطاقات

 الوطنية للتحكم في الطاقةالوكالة حسن العقربي، مكلف بإدارة التعاون الدولي، السيد 
 

في  عة في المناطق الريفيةالمتجددة صغيرة الس   اتالمبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاق" عرض مشروع
 "(REGENDالمنطقة العربية )

 :إدارة الجلسة
 

 المقررة:

 

10:00 – 10:20 

 
 

10:20 – 10:40 
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 اإلسكوارئيسة قسم الطاقة، شعبة سياسات التنمية المستدامة،  سداوي، راضية لسيدةا

 متاقشة

 استرا ة قهوة

 

10:40 – 11:00  

 

11:00 – 11:30 

 ونتائج ”REGEND"مشروع إطار في نظر وجهات: بين الجنسين المساواة من والتمكين التونسي السياق

 التقييم
                         الثانيةالجلسة 

 الوطنية للتحكم في الطاقةإدارة الطاقات المتجددة، الوكالة رئيسة مصلحة، ، ة إيلين بن خميسالسيد
 

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

 

والطاقات المتجددة: نتائج الدراسة األساسية  الفالحةقطاعات  - جهويةالوضع في تونس في مجال التنمية ال
 "REGENDلمشروع "

 االسكوامستشار ، خالد بدويالسيد 
 

واالندماج االجتماعي وعمليات حقوق اإلنسان والوصول إلى الطاقة في المجتمعات نوع االجتماعي دمج بعد ال
 "REGENDالمستهدفة في تونس: نتائج دراسة مشروع "المحلية 

 االسكوامستشار  ،حاتم المليكي لسيدا
 

 مناقشة
 

 غداء واستراحة جماعية صورة

 :إدارة الجلسة
 

 :المقرر

 
11:30 – 11:50 

 

 
 

11:50 – 12:10 

 
 
 

12:10 – 13:00  
 

13:00 – 14:00  

                         ةثالثالالجلسة  الوطنية المبادرات: المساواة بين الجنسين من والتمكين التونسي السياق

 (HIVOS) الشرق األوسط وشمال أفريقي - مديرة تطوير المشاريع، شيراز الصخيرية السيد
 

  واسكاال، قسم الطاقة، شعبة إدارة سياسات التنمية المستدامةمسؤول للشؤون االقتصادية،  محّمـد زيـاد قنّـر، السيد
 

 المساواة بين الجنسين في قطاع الطاقات المتجددةدعم 
 تونس -برنامج األمم المتحدة للتنمية ، مشروع ركاشم ،أيمن الخالديمحمد السيد 

 

 دعم تمكين المرأة في قطاع الطاقات المتجددة
 (GIZاأللماني )التعاون الدولي ، رئيس مشروع ،أمين الشتيوي لسيدا

 في سالسل القيمةدعم التعاونيات وجمعيات النساء 
 تونس –منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  النوع االجتماعي، نقطة اتصال ،ة فاتن عواديلسيدا

 دور المرأة في شربان؟ هو ما
 ، المهديةبشربانالمنسقة المحلية للمرأة الريفية  ،راضية بالحاج محمدالسيدة 

 

    متاقشة

 استرا ة قهوة

 :إدارة الجلسة
 

 :المقرر

 
14:00 – 14:20 

 
 

14:20 – 14:40 

 
 

14:40 – 15:00  

 
 

15:00 – 15:20  

 

 

15:20 – 15:50 
 

15:50 – 16:00 

 2019 أكتوبر/ تشرين أول 23 األربعاء

                         الرابعةالجلسة  الجنسين بين المساواة لتمكين والدولية اإلقليمية التجارب

 اإلسكواالسيدة راضية سداوي،  
 

  سكوااال، قسم الطاقة، شعبة إدارة سياسات التنمية المستدامةباحث،  مساعد أحمد دياب، السيد

 

 : دور سياسات الطاقةالصحراوية إفريقيافي  في المناطق الريفية لمرأةفائدة اعدالة الطاقة ل
 تونس - ”ECONOLER“مكتب الدراسات  ،في كفاءة الطاقة كبيرة ةأخصائي ة كوثر لهيذب،السيد

 :إدارة الجلسة
 

 المقرر:
 

 

09:00 – 09:15 
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  لنمو والتنميةلتشجيع التنوع في قطاع الطاقة: مفتاح 

 تونس - ”Lauru’us Consulting“مكتب الدراسات  خبيرة، ،فاطمة مسلمي ةلسيدا

 

 "PFMالبرنامج اإلقليمي لتعزيز دور المرأة في المنطقة المغاربية "
 المغرب –مستشارة تقنية، التعاون الدولي األلماني  ،ة زبيدة رغايلسيدا

في  نوع اإلجتماعياستخدام الطاقات الخضراء والمتجددة وإدماج بعد ال في مجالالمغرب  حالة وتجربة
 األنشطة اإلنتاجية في المناطق الريفية

 المغرب – (AlliaDev)اإلستشارات مكتب  مستشارة في التغير المناخي والتنمية المستدامة، ،مريم حوزيرالسيدة 

للتنمية الصناعية والثروة المعدنية في المجاالت المتعلقة بالمرأة الريفية وتنمية إنجازات المنظمة العربية 
 الطاقات المتجددة

 المغرب - المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين خبير، ،عالء الدين عبيد أمينالسيد 

 متاقشة

 استرا ة قهوة

 
09:15 – 09:30 

 

 

09:30 – 09:45  

 
 

09:45 – 10:00  

 

 

 

10:00 – 10:15 

 

 

 

10:15 – 10:45 

 

10:45 – 11:15 

 الطاقات قطاع في الجنسين بين والمساواة المرأة تمكين لمعالجة متكاملة مناهج حلقة نقاش حول تعزيز
 األمام إلى الطريق: تونس المتجددة في

                         الخامسةالجلسة 

 اإلسكواالسيدة راضية سداوي، 
 

  االسكوا أمين، جيل السيد

 

 التحديات هي وما الطاقة، قطاع في الجنسين بين المساواة تعميم وتنفيذ لتقديم المحتملة اإلمكانات تحدد أين 
 الرئيسية؟ والعقبات

 توصياتك أو اقتراحاتك هي وما الجنسين، بين المساواة تعميم تنفيذ لرصد بيانات أو إحصائيات أي هناك هل 
 والمؤشرات؟ األساس هذا مثل لوضع

 لتعزيز أيًضا ولكن الطاقة، مجال في األعمال لريادة فقط ليس المتجددة الطاقة من االستفادة يمكن كيف 
 حياتها؟ وتحسين المرأة تمكين تدعم وجديدة حالية إنتاجية أنشطة وإنشاء

 السياسات لواضعي رفعها يمكن التي اإلنسان وحقوق الجنسين بين المساواة تعميم وتوصيات خطط هي ما 
 الطاقة؟ لقطاع المحلية والمؤسسات والحكومة

 ةبواسط الصلة لتنفيذها ذات القدرات بناء برامج لتطوير بها يوصى التي الرئيسية المواضيع هي ما 
 ؟  REGEND مشروع

 
 األمام إلى الطريق نحو للمضي الرئيسية والتوصيات الرسائل ملخص

 اإلسكواالسيدة راضية سداوي، 

 :إدارة الجلسة
 

 المقرر:

 

11:15 – 12:30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

12:30 – 12:45  

 

 اختتام الورشةالثاني و اليوم أعمال انتهاء

 اإلسكوا السيدة راضية سداوي، -

 الوطنية للتحكم في الطاقةنافع البكاري، الوكالة السيد  -

12:45 – 13:00 

 

 

 14:30 – 13:00 غداء استراحة

 


