“ال شيء يسعدني أكثر من
رؤية المرأة اإلماراتية تأخذ
دورها في المجتمع وتحقق
المكان الالئق بها ..يجب أال
يقف شيء في وجه
مسيرة تقدمها”

ملتقى السيدات لالستدامة والبيئة
والطاقة المتجددة
تم إطالق “ملتقى السيدات لالستدامة والبيئة والطاقة المتجددة” خالل الدورة
الـ  70للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر
عام .2015

المغفور له بإذن اهلل
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
األب المؤسس لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ويعتبر الملتقى منصة مخصصة إللهام النساء والفتيات وتمكينهن من
تأدية دور فاعل في مواجهة تحديات االستدامة العالمية .ويجمع الملتقى ص ّناع
القرار والخبراء وقادة الرأي ونخبة من الشابات المتميزات من جميع قطاعات
االستدامة ،حيث يعمل على تشجيع األفكار الجديدة والحلول العملية والتعاون
لتمكين األجيال الحالية والمستقبلية من النساء ليصبحن قائدات لالستدامة.
يسعى الملتقى إلى تشجيع النساء والفتيات من جميع الجنسيات لقيادة
التغيير اإليجابي واالبتكار ،مع ضمان إيصال أصواتهن عبر مناقشة موضوعات
االستدامة ،سواء المتعلقة بصياغة السياسات والتشريعات أو المرتبطة
بالتكنولوجيا واألعمال التجارية.
تم تأسيس هذه المبادرة من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”
وجائزة زايد لالستدامة.
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محاور “ملتقى السيدات لالستدامة
والبيئة والطاقة المتجددة”
التعليم:
يعمل الملتقى على تأهيل النساء من خالل توفير فرص التعليم
تطور المعارف والمهارات المطلوبة للنهوض
والتدريب التي
ّ
بالتنمية المستدامة.

التواصل:
يوفر الملتقى فرصًا للتواصل والتوجيه والتدريب الداخلي بالتعاون
مع القادة وصناع السياسات والناشطين والباحثين بهدف تعزيز
الحوار والتفكير المستقبلي وتحفير األفكار الجديدة.

التمكين:
يسعى الملتقى إلى تمكين النساء من خالل تجربة عملية وعالمية
لتحقيق النجاح عبر جميع القطاعات المتعلقة باالستدامة ،ليصبحن
قائدات حقيقيات ضمن هذا المجال.
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المجلس االستشاري لملتقى السيدات
لالستدامة والبيئة والطاقة المتجددة
سعادة النا نسيبة

يضم المجلس االستشاري للملتقى نخبة من أبرز صناع السياسات العالمية
وقادة األعمال والمفكرين الذين يمثلون مجموعة متنوعة من القطاعات التي
تدعم دور المرأة في جميع مجاالت االستدامة .وقد اجتمع المجلس ألول مرة
خالل دورة أسبوع أبوظبي لالستدامة لعام .2016

معالي الدكتور سلطان
بن أحمد الجابر
وزير دولة ورئيس مجلس
إدارة مصدر

سعادة الدكتورة نوال
الحوسني
المندوب الدائم لإلمارات
لدى الوكالة الدولية للطاقة
المتجددة آيرينا
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معالي الدكتور ثاني بن
أحمد الزيودي
عضو مجلس الوزراء ،وزير
التغير المناخي والبيئة

رايتشل كايت
نائب الرئيس والمبعوث
الخاص لتغير المناخ،
والرئيس التنفيذي لمبادرة
الطاقة المستدامة للجميع

سعادة عدنان أمين

الدكتورة بهجت اليوسف

المدير العام ،الوكالة الدولية
للطاقة المتجددة (آيرينا)

عميد شؤون الطالب ،معهد
مصدر ،التابع لجامعة خليفة
للعلوم والتكنولوجيا

سفيرة دولة اإلمارات العربية
المتحدة لدى األمم المتحدة
في نيويورك

ماري خوسيه ناديو
رئيس المجلس الدولي للطاقة
ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون
المؤسسية واألمين العام لهايدرو
كوبيك

الدكتور كانديه يوميكال
المؤسس المشارك لمجموعة
قادة الطاقة األفريقية ،والعضو
المفوض في منظمة «إنرجي
ترانزشن كوميشن»

سعادة رزان المبارك
األمين العام ،هيئة البيئة -
أبوظبي

ديب فرودل
المؤسس والرئيس
التنفيذي لمبادرة تعليم
وتمكين المرأة في قطاع
الطاقة النظيفة

مايكل ليبيرش

كاثي كالفين

رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لشركة
ليبيرش أسوشيتس

الرئيس التنفيذي والمدير
التنفيذي ،لمؤسسة األمم
المتحدة

مارجري كراوس

ديمفانا فان دير النس

المؤسسة ورئيس مجلس اإلدارة
التنفيذي ،أبكو العالمية

الرئيس التنفيذي ،التحالف
العالمي لمواقد الطهي
النظيفة
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برنامج “الرائدات”
بهدف تفعيل مشاركة المرأة في قطاع االستدامة ،وسع الملتقى تركيزه من
خالل إطالق برنامج «الرائدات» الذي يمتد على مدار العام ،ويهدف إلى تطوير
مهارات المشاركات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  20و  30عامًا ليصبحن قائدات
لهن دور فاعل ضمن مجال االستدامة.
ينطلق البرنامج بشكل رسمي خالل أسبوع أبوظبي لالستدامة ،ويتيح
للمشاركات االنضمام إلى ورش عمل تعليمية ،وفعاليات للتواصل مع الخبراء
العالميين ،وبرامج تدريبية ذات مستوى عال تركز على المحاور األساسية الثالث
وهي التعليم والتواصل والتمكين.
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الشراكات
كجزء من استراتيجيته بعيدة المدى ،سيواصل الملتقى عقد شراكات دائمة
مع المؤسسات المعنية بالقطاع في اإلمارات العربية المتحدة ،والمنطقة وعلى
المستوى الدولي ،وذلك لتوفير المزيد من الفرص لتمكين النساء ضمن مجال
االستدامة وإشراكهن وتعليمهن وتزويدهن بالمهارات المطلوبة لهذا المجال.

الشريكان المؤسسان

الشركاء

نبذة حول مصدر
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل
«مصدر» معنية بتطوير عمليات تسويق
وتطبيق مشاريع الطاقة المتجددة
والتقنيات النظيفة والتطوير العمراني
بشكل
المستدام حيث تعمل الشركة
ٍ
فاعل على معالجة تحديات االستدامة
العالمية .شركة «مصدر» مملوكة
بالكامل من «مبادلة لالستثمار» ،شركة
االستثمارات االستراتيجية لحكومة
أبوظبي ،وتهدف «مصدر» إلى تعزيز ريادة
دولة اإلمارات العالمية في قطاع الطاقة
وتضطلع بدور رئيسي في دعم عملية
التنوع االقتصادي ومصادر الطاقة لضمان
مستقبل مستدام لألجيال القادمة.

PO Box 54115, Abu Dhabi, United
Arab Emirates,
T +971 2 653 3333,
E info@masdar.ae
www.masdar.ae
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