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 يا )اإلسكوا(غربي آساللجنة االقتصادية واالجتماعية ل

 "رفع كفاءة استخدام الطاقة  حولمشروع حساب التنمية الممول من األمم المتحدة 

 في المنطقة العربية" قطاع الخدماتومنزلي في القطاع ال   

 الدراسة األساسية لإلحاطة بوضعية استعمال الطاقة ندوة وطنية بشأن "إطالق 
 في األردن" في قطاع المباني   

 2019ذار/مارس آ 5، المملكة األردنية الهاشمية ،انعم  

 

 

 

 

 مسودة االجتماعجدول أعمال 

 وتسجيل المشاركين استقبال 0388 – 03:8

 مقدمة ونظرة عامة على المشروع الجلسة األولى0 09009 – 0099

 مقدمةومالحظات افتتاحية   03:8 – 0388

 ،سداوي والسيدة راضية األردنيةوزارة الطاقة والثروة المعدنية  السيد مصطفى الخطيب،

 اإلسكوا

وأهداف  (UNDA)نظرة عامة على مشروع حساب التنمية الممول من األمم المتحدة  0358 –03:8

 األساسية لإلحاطة بوضعية استعمال الطاقة في قطاع المباني منهجية الدراسة

 اإلسكوا ،السيد منجي بيده

استخدام الطاقة في  حول وضع أجريت في األردن سابقة أساسية عامة على دراسات نظرة  08308 –0358

 فجواتاإلنجازات وال 3قطاع المباني

 الجمعية العلمية الملكية / المركز الوطني لبحوث الطاقة ،محيي الدين الطوالبة السيد



-2- 

 منزليلقطاع الالتقييم األساسي ل الجلسة الثانية0 00099 – 09009

  الجلسة0إدارة 

راضية سداوي،  والسيدة الطاقة وكفاءةصندوق تشجيع الطاقة المتجددة  ،رسمي حمزةد السي
 اإلسكوا

  منزليال لقطاعفي ا وضع استخدام الطاقةب لإلحاطة المقترحة التقييم األساسيمنهجية  083:8 –08308

 السيد عادل مرتضى، مستشار لدى اإلسكوا 

المتعلقة  يةالتي أعدتها دائرة اإلحصاءات العامة األردن الحصاءات/ ا اتبياناالستعرض   08358 –083:8

 والمساكن نابالسك

  األردنية دائرة اإلحصاءات العامةعساف، المحمد السيد 

 اعفي قطاستهالك الطاقة  تناولاألخرى التي أجريت في األردن والتي ت بياناتاالستعرض   00308 –08358

 مبانيال

  وزارة الطاقة والثروة المعدنيةبقسم اإلحصاء والمعلومات  ،النقرش عبد المطلب السيد

 

 استراحة القهوة 00019 – 00009

 

 منزليلقطاع الفي ا لوضع استخدام الطاقة التقييم األساسيبشأن  نقاش مفتوح 00388 –003:8

 

 )الجزء األول( خدماتاللقطاع  تقييم األساسيال الجلسة الثالثة0 01001 – 00099

منجي بيده،  السيد /المجلس األردني للمباني الخضراء عبد الله، االءالسيدة الجلسة0 إدارة 

 اإلسكوا

 السيد عادل مرتضى، مستشار لدى اإلسكوا المتحدث الرئيسي0

 مكاتبلل المخصصة مبانيالفي  لوضع استخدام الطاقة للتقييم األساسي ةمقترحال المنهجية 00308 –00388

اني والمب تجاريةمحالت الالفي  لوضع استخدام الطاقة للتقييم األساسية مقترحال المنهجية 00328 –00308

 المشابهة

 لفنادق والمباني المشابهةافي  لوضع استخدام الطاقة للتقييم األساسية مقترحال المنهجية 0:388 –00328

 قطاع الصحةلوضع استخدام الطاقة في مباني  للتقييم األساسيالمنهجية المقترحة  0:305 –0:388

 

 الغداء 03019 -01001
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 (ثاني)الجزء ال خدماتاللقطاع  للتقييم األساسي 0رابعةالجلسة ال  01019 –03019

جي من / السيد وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية السيد مصطفى الخطيب، الجلسة0إدارة 

 بيده، اإلسكوا
 اإلسكواالسيد عادل مرتضى، مستشار لدى  المتحدث الرئيسي0

 لمدارس والمباني المشابهةالوضع استخدام الطاقة في  للتقييم األساسية مقترحال المنهجية 02325 –023:8

 نمألنواع األخرى من المباني ا لوضع استخدام الطاقة في للتقييم األساسيالمنهجية المقترحة  05388 –02325

 خدماتقطاع ال

 خدماتقطاع الفي لوضع استخدام الطاقة  األساسيلتقييم ا بشأن نقاش مفتوح 053:8 –05388

 

 اإلسكوا(و وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية) مالحظات ختامية  00099 – 01019


