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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 "رفع كفاءة استخدام الطاقةالمتحدة حولمشروع حساب التنمية الممول من األمم 
 في القطاع المنزلي وقطاع الخدمات في المنطقة العربية" 

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

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

 معلوماتمذكرة 

بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعقد اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
 إلحاطةل التقييم األساسيتطوير دراسة التي ستعتمد في منهجيات ال، ندوة وطنية تركز على (MEMR)األردنية 
 5 في ،المملكة األردنية الهاشميةة في عمان، ستعقد الندواستخدام الطاقة في قطاع المباني في األردن.  بوضعية

 لألردن. التقييم األساسيدراسة إلطالق  ،9102 أذار/ مارس

 معلومات اساسية  -1

رفع  أنشطة مشروع حساب التنمية الممول من األمم المتحدة حول " جزءا منهذه الندوة الوطنية  دتع 
المشروع إلى  ويهدف هذا“.  الخدمات في المنطقة العربيةكفاءة استخدام الطاقة في القطاع المنزلي وقطاع 

وتحقيق تغيير في  مبانيتعزيز قدرة الدول األعضاء في اإلسكوا على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع ال
في المنطقة  ةالقائم منزليةوغير ال منزليةالمباني التوسيع نطاقها في ذات الصلة يمكن من برامج المستوى تنفيذ 

 . العربية

ى، و في أماكن أخرأيجري تنفيذه في المنطقة، أو الذي تم تنفيذه الذي سيعتمد المشروع على العمل  
لالزمة اوالوسائل ، بما في ذلك األردن، على تطوير األدوات لمساعدة المؤسسات ذات الصلة في ثالثة بلدان رائدة

لقائمة تحسين الجودة الحرارية للمباني المشاريع وطنية تمكن من لتنفيذ فعال على نطاق واسع لوضع آليات محددة 
  لطاقة.عالية لولنشر أجهزة ومنتجات ذات كفاءة 



-9- 

 األهداف والموضوعات  -2

الدراسة األساسية لإلحاطة بوضعية استعمال الطاقة في قطاع المباني إطالق  الىهذه الندوة الوطنية  تهدف
القطاع المنزلي وقطاع  األردن، فضالً عن تحديد أصحاب المصالح، والوضع الحالي الستهالك الطاقة فيفي 

 يضم عمل هذه الدراسة من قبل فريق يتم اعدادس ، والبرامج والسياسات واالستراتيجيات القائمة، إلخ.الخدمات
، وسوف تشمل (MEMR)عدنية األردنية وزارة الطاقة والثروة الم، بالتعاون مع وطنيواستشاري استشاري دولي 

 تقييماً أساسياً كامالً يتناول ما يلي: 

  القطاع المنزلي وقطاع الخدماتتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين في. 

  االستهالك الوطني للطاقة مجمل من القطاع المنزلي وقطاع الخدماتالستهالك الطاقة في تقييم أولي. 

 لمتداولة في ا األنشطة نوعيةومعاييرالطاقة قي المباني القائمة حسب  االقتصادية-للمعاييراالجتماعية توصيف
ً  .البناءات دد القضايا خاصا يح سيغطي هذا التوصيف التطورات المحتملة الحالية والمستقبلية وسيشمل تقييما

 .الرئيسية المتعلقة بالجنسين المرتبطة بكل فرع من األنشطة. الرئيسية

 يل ، باإلضافة إلى أدوات التموفي البلد توفرةمرات وقد هاراتمما يتعلق بها من تقييم برامج كفاءة الطاقة و
 المحلية المحتملة.

 اتركش تطوير هياكل بما في ذلك، داخل كل بلدن تنفيذ المشروع الممكنة لضما المؤسسية تحديد الخيارات 
 .(Super ESCOs)الممتازة  خدمات الطاقة

  دعم واجد تأسعار الطاقة "الحقيقية" ) ة بينها وبينارق المحتملوالفتحديد جداول أسعار الطاقة الحالية وتقييم
 ، إلخ(ائيّةنثستاأسعار لألسعار، جداول 

  دان في بل ذات الصلة الحالية بشأن سياسات واستراتيجيات الطاقةمقارنة بين أفضل الممارسات عرض
 أو الحواجز في سياسات الطاقة.ختارة لتحديد الثغرات الرئيسية و/م

، كما ستساعد على تحديد المحاور والجهات للمشروع ستشكل نتائج هذه الدراسة أساًسا لألنشطة المتبقية 
 .األردنفي  كفاءة الطاقة في قطاع األبنيةومشاريع إلنجاز أنشطة الفاعلة الرئيسية 

فة، لتنفيذ المهام المختل المقترحةالمنهجيات  قدم، وتاألساسية ستناقش هذه الندوة أهمية عملية التقييم 
 .عملوكذلك الدور الذي يمكن أن يلعبه مختلف أصحاب المصلحة في المساهمة في نجاح هذا ال

 المشاركون  -3

إلى مشاركة ممثلي أصحاب المصلحة  الطاقة والثروة المعدنية األردنيةووزارة تسعى اإلسكوا  
التشاور معهم يتم حيث س، األردن في التقييم األساسيتطوير دراسة الى دعم  سيدعون الذين الرئيسيين في الندوة

 إلطالق هذا النشاط. في هذا االطار

 التاريخ والمكان  -4

 .9102/مارس أذار 5 المملكة األردنية الهاشمية، في، عمانفي فندق كراون بالزا،  ندوة الوطنيةعقد الست 

  صباحا. 2:11الجلسة االفتتاحية في الساعة لتبدأ  صباحا في يوم الندوة 1::0سيبدأ التسجيل في الساعة  



-:- 

 ةلغة الندو  -5

 سيتم تقديم مواد االجتماع باللغتين العربية واإلنجليزية. 

 المراسالت  -6

 ترسل المراسالت المتعلقة بالندوة إلى أحد العنوانين التاليين: 

 السيدة راضية سداوي
  قسم الطاقة ةرئيس

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 
 األمم المتحدة ، ساحة رياض الصلح، بيت

 بيروت، لبنان
  +260 0 290599هاتف: 
 + 260 0 200501/ 9/0فاكس: 

 sedaoui@un.orgبريد إلكتروني: 

 السيد منجي بيده 
 ، قسم الطاقةلشؤون االقتصاديةمسؤول أول ل

 إدارة سياسات التنمية المستدامة
  األمم المتحدة ، ساحة رياض الصلح، بيت

 بيروت، لبنان
  +260 0 290596هاتف: 

 693731 76 961+الخلوي: 
  + 260 0 200501/ 9/0 فاكس:

 bida@un.orgبريد إلكتروني: 

 

 


