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 يا )اإلسكوا(غربي آساللجنة االقتصادية واالجتماعية ل
قطاع ومنزلي "رفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاع ال حولمشروع حساب التنمية الممول من األمم المتحدة 

 في المنطقة العربية" الخدمات

 "إعداد وتنفيذ وتقييم سياسات كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المباني في األردن"ورشة وطنية حول 
 عّمان، المملكة األردنية الهاشمية 2019يونيو /تموز 22 ،فندق كيمبنسكي

 

 األعمال جدول  مسودة

 وتسجيل المشاركين استقبال  9:00 – 8:30

 مقدمة ونظرة عامة على المشروع الجلسة األولى:   :0010  – 9:00

 مقدمةومالحظات افتتاحية   9:15 – 9:00

 ااإلسكو ،سداوي والسيدة راضية وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية ،ةزياد السعايدالسيد 

 

 ورشة العمل وأهداف مشروع حساب التنمية الممول من األمم المتحدة نظرة عامة على  9:35 –9:15

 اإلسكوا ،السيد منجي بيده

 

الخطة األردنية  ضمن األردن في في قطاع المباني كفاءة استخدام الطاقة أهمية اجراءات  10:00 –9:35

  الوطنية لكفاءة الطاقة

 وزارة الطاقة والثروة المعدنية / وترشيد الطاقةصندوق تشجيع الطاقة المتجددة  ،لينا المبيضين السيدة

  األردنية

  في األردن الطاقة في قطاع البناء كفاءة استخدامل سياسات إعداد: الجلسة الثانية       11:15  – 10:00

 المعدنيةوزارة الطاقة والثروة /  IIالطاقة المتجددة والكفاءة  ،إميل العاصي السيد الجلسة:إدارة 

 اإلسكوا، والسيد منجي بيده األردنية

 

السياسات الوطنية للطاقة المستدامة التي تستهدف قطاع البناء في األردن: الوضع ووجهات  10:25 –10:00

 النظر

 مجلس البناء الوطني ،د. جمال قطيشات
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المستدامة وتنفيذ برامج الطاقة  كأداة لتطوير المبانيقطاع الطاقة في ستهالك اسيناريوهات   10:50 –10:25

وطرق تقييم إمكانات كفاءة استخدام الطاقة في القطاع المنزلي وقطاع الخدمات حسب نوع 

  األنشطة

 السيد عادل مرتضى، مستشار لدى اإلسكوا

 

 الموضوعةتعريف تحديد األهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل لتنفيذ البرامج   11:15 –10:50

  الطاقة، وتقييم متطلبات االستثمار المرتبطة بهاإلجراءات كفاءة استخدام 

 السيد عادل مرتضى، مستشار لدى اإلسكوا

 

 استراحة القهوة 11:40 – 11:15

 

في  الطاقة المستدامة حول إعداد وتنفيذ وتقييم سياسات عمل مجموعات الجلسة الثالثة: :2013 – :0411

 قطاع البناء في األردن

  سداوي، اإلسكواالسيدة راضية  الجلسة: منسق

لينا  السيدة السيدة االء عبد هللا، المجلس األردني للمباني الخضراء/ :مجموعة عمل إدارة الجلسة

 السيد عادل مرتضى، مستشار لدى اإلسكوا / صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ،المبيضين

 التالية )موضوع واحد لكل مجموعة(:ثالث جلسات عمل جماعية موازية حول المواضيع  12:20 –11:40

 

 كيفية تعزيز تنفيذ سياسات الطاقة المستدامة في قطاع البناء في األردن؟ :االولى المجموعة 

والنظم، وما إلى ذلك( التي يلزم اتخاذها لضمان  اللوائح،) تاإلجراءاما هي  :الثانية المجموعة

البناء في األردن لتسريع تنفيذ سياسات الطاقة قطاع ل مستوى سوق الطاقة المستدامةتغيير في ال

  المستدامة في هذا القطاع؟

لتنفيذ الفعال ما هي األدوات التي يمكن أن تضمن الرصد الحكيم والتقييم  :الثالثة المجموعة

 سياسات الطاقة المستدامة في قطاع البناء؟

 دقائق لكل مجموعة( 10العمل الثالث ) جلساتعرض استنتاجات وتوصيات  12:50 –12:20

  مناقشة مفتوحة حول االستنتاجات والتوصيات الناتجة عن جلسات العمل 13:20 –12:50

 الغداء 14:30 -13:20

 الوطنية لطاقة المستدامةاأدوات التنفيذ لسياسات  :رابعةالجلسة ال  00:71 –14:30

الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة / وزارة الطاقة صندوق تشجيع  ،حمزة رسميالسيد  الجلسة:إدارة 

 ااإلسكو ،والسيدة راضية سداوي والثروة المعدنية األردنية

 

 الطاقة في األردن استخداممشروع البنك الدولي لتسهيل تمويل إجراءات وبرامج كفاءة  14:55 –14:30
 (TBCممثل البنك الدولي )  
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في قطاع البناء  الطاقة استخدامكفاءة  األردني في دعم تنفيذ سياساتدور مجلس البناء الوطني  15:20 –14:55

 في األردن
 مجلس البناء الوطني ،د. جمال قطيشات

 

للمباني القائمة على المستوى الوطني  المطبقة كفاءة استخدام الطاقةبرامج عمل  امكانات تحديد 15:45 -15:20
وتقييم آثارها المحتملة على الطاقة واالقتصاد، بما في ذلك تحديد أولويات اإلجراءات  ، حاليا  

  المحددة

 السيد عادل مرتضى، مستشار لدى اإلسكوا

 

في  القائمة دور شركات خدمات الطاقة الممتازة في رفع كفاءة استخدام الطاقة في المباني 16:10 -15:45
 المنطقة العربية

 اإلسكوا، منجي بيده السيد

 

 مفتوحة حول الموضوعات التي تم تناولها خالل الجلسةعامة مناقشة  16:40 – 16:10
 

 (واإلسكوا وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية) المالحظات الختامية 17:00 – 16:40
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

   


