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 المقبل
 

 

 

 الطاقة إحصاءات مجال في متخصصة عمل ورشة

 الدستور

 والذي النقل قطاع في الطاقة إحصاءات أهمية  الزعبي قاسم لدكتورا العامة اإلحصاءات دائرة عام مدير أكد

 الوطني االقتصاد على انعكاسات من لذلك ما و المملكة، في النفطية والمشتقات الطاقة ثلث حوالي يستهلك

 .البيئة وتلوث

 يومين ةلمد تستمر والتي الطاقة، إحصاءات مجال في المتخصصة العمل ورشة افتتاحه خالل الزعبي وأشاد

 بالدور العامة، اإلحصاءات دائرة مع بالتعاون( اإلسكوا) أسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة وتنظمها

 .العربي الوطن في واالجتماعية االقتصادية للتنمية رعايتها في( اإلسكوا) تقدمة الذي المتميز

 مع اإلحصائية القدرات وتعزيز لبناء جهودها إطار وضمن الورشة هذه خالل من( اإلسكوا) وتهدف

 استهالك حول القادم العام خالل مسح وتنفيذ وحديثة، دقيقة إحصاءات إلنتاج العربية الدول في شركائها

 غير الطاقة مستهلكي أكبر ومن البيئة تلوث في رئيسيا   سببا   القطاع هذا يعتبر حيث النقل، قطاع في الطاقة

 .العالم مستوى على المتجددة

 ممثلون يشارك األردن فمن وفلسطين، ومصر األردن من ومعنيون مختصون الورشة هذه في ويشارك

 العامة، اإلحصاءات ودائرة المعدنية والثروة الطاقة ووزارة النقل ووزارة الدولي والتعاون التخطيط لوزارة

 ومن حصاء،واإل العامة للتعبئة المركزي والجهاز البترول وزارة من مختصون يشارك يشارك مصر ومن



 المركزي والجهاز التخطيط ووزارة والمواصالت النقل ووزارة الفلسطينية الطاقة لسلطة ممثلين فلسطين

 (.اإلسكوا) خبراء إلى باإلضافة واإلحصاء، العامة للتعبئة

 إلى والوصول الطاقة إحصاءات مجال في المشاركة الدول تجارب عرض الورشة هذه خالل وسيتم 

 هذا لتنفيذ االستمارة وأعداد النقل قطاع في الطاقة استهالك مسح لتنفيذ عليها ومتفق موحدة إحصائية منهجية

 . للتنمية اإلسالمي البنك من وبتمويل المسح

 

 الطاقة إحصاءات مجال في متخصصة عمل ورشة تفتتح" العامة اإلحصاءات"

 الغد

 قطاع في الطاقة إحصاءات أهمية الطاقة، الزعبي، قاسم الدكتور العامة، اإلحصاءات دائرة عام مدير أكد

 وتلوث االقتصاد على وانعكاساتها األردن، في النفطية والمشتقات الطاقة ثلث حوالي يستهلك والذي النقل

 الوطن في واالجتماعية االقتصادية للتنمية رعايتها في( اإلسكوا) تقدمة الذي المتميز الدور وأهمية البيئة،

 لمدة تستمر الطاقة، إحصاءات مجال في متخصصة عمل ورشة الزعبي افتتاح خالل ذلك جاء. العربي

 اإلحصاءات دائرة مع وبالتعاون( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة وتنظمها يومين

 . العامة

 لنقلا ووزارة الدولي والتعاون التخطيط وزارة في ومعنيون مختصون األردن من الورشة هذه في ويشارك 

 وزارة من مختصون يشارك مصر ومن العامة، اإلحصاءات ودائرة المعدنية والثروة الطاقة ووزارة

 الفلسطينية الطاقة لسلطة ممثلون فلسطين ومن واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز ومن البترول

 إلى باإلضافة اإلحصاءو العامة للتعبئة المركزي والجهاز التخطيط ووزارة والمواصالت النقل ووزارة

 الطاقة إحصاءات مجال في المشاركة الدول تجارب عرض الورشة خالل وسيتم(.   اإلسكوا) خبراء

 واعداد النقل قطاع في الطاقة استهالك مسح لتنفيذ عليها ومتفق موحدة إحصائية منهجية إلى والوصول

 .يةللتنم اإلسالمي البنك من وبتمويل المسح هذا لتنفيذ االستمارة

 

 باألردن الطاقة إحصاءات مجال في المتخصصة العمل ورشة فعاليات انطالق

 موقع إضاءة

 مجال في المتخصصة العمل ورشة الزعبي، قاسم الدكتور العامة، اإلحصاءات دائرة عام مدير افتتح

 أسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة وتنظمها يومين، مدى على تستمر والتي الطاقة، إحصاءات

 . العامة اإلحصاءات دائرة مع بالتعاون ،"اإلسكوا"



 والمشتقات الطاقة ثلث حوالي يستهلك والذي النقل، قطاع في الطاقة إحصاءات أهمية" الزعبي" وأكد

 ،"اإلسكوا" تقدمة الذي المتميز الدور وأهمية البيئة، وتلوث االقتصاد على وانعكاساتها األردن، في النفطية

 . العربي الوطن في واالجتماعية االقتصادية للتنمية رعايتها في

 العربية الدول في شركائها مع اإلحصائية القدرات وتعزيز بناء إلى الورشة هذه خالل من" اإلسكوا" وتهدف

 حيث النقل، قطاع في الطاقة استهالك حول القادم العام خالل مسح وتنفيذ وحديثة، دقيقة إحصاءات إلنتاج

 . العالم مستوى على المتجددة غير الطاقة مستهلكي أكبر ومن البيئة تلوث في رئيسيا   سببا   القطاع هذا يعتبر

 النقل ووزارة الدولي والتعاون التخطيط وزارة في ومعنيين مختصين األردن من الورشة هذه في ويشارك

 البترول وزارة من تصينمخ يشارك مصر ومن العامة، اإلحصاءات ودائرة المعدنية والثروة الطاقة ووزارة

 ووزارة الفلسطينية الطاقة لسلطة ممثلين فلسطين ومن واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز ومن

 خبراء إلى باإلضافة واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي والجهاز التخطيط ووزارة والمواصالت النقل

 ". اإلسكوا"

 منهجية إلى والوصول الطاقة، إحصاءات مجال في ةالمشارك الدول تجارب عرض الورشة وتتناول

 هذا لتنفيذ االستمارة وإعداد النقل، قطاع في الطاقة استهالك مسح لتنفيذ عليها، ومتفق موحدة إحصائية

 . للتنمية اإلسالمي البنك من وبتمويل المسح

 الطاقة إحصاءات مجال في متخصصة عمل ورشة

 

 وكالة نبراس اإلخبارية

 في المتخصصة العمل ورشة افتتاحه خالل قاسمالزعبي الدكتور العامة اإلحصاءات دائرة معا مدير أكد

( اإلسكوا) أسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة وتنظمها لمدةيومين وتستمر الطاقة، إحصاءات مجال

 حوالي تهلكيس والذي النقل قطاع في الطاقة إحصاءات أهمية العامة، دائرةاإلحصاءات مع وبالتعاون

 الذي المتميز وأهميةالدور البيئة، وتلوث االقتصاد على وانعكاساتها األردن، في النفطية والمشتقات ثلثالطاقة

 .العربي فيالوطن واالجتماعية االقتصادية للتنمية رعايتها في( اإلسكوا) تقدمة

 شركائها مع اإلحصائية راتالقد وتعزيز جهودهالبناء إطار وضمن الورشة هذه خالل من( اإلسكوا) وتهدف

 في الطاقة استهالك حول القادم العام خالل مسح وتنفيذ دقيقةوحديثة، إحصاءات إلنتاج العربية الدول في

 على غيرالمتجددة الطاقة مستهلكي أكبر ومن البيئة تلوث في رئيسيا   سببا   القطاع هذا حيثيعتبر النقل، قطاع

 الدولي والتعاون التخطيط وزارة في ومعنيين مختصين األردن من هذهالورشة في ويشارك.  العالم مستوى

 مختصين يشارك مصر ومن العامة، اإلحصاءات ودائرة المعدنية والثروة الطاقة النقلووزارة ووزارة

 الطاقة ممثلينلسلطة فلسطين ومن واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز ومن البترول منوزارة

 باإلضافة واإلحصاء العامة المركزيللتعبئة والجهاز التخطيط ووزارة والمواصالت النقل ووزارة الفلسطينية

 الطاقة إحصاءات مجال المشاركةفي الدول تجارب عرض الورشة هذه خالل وسيتم(.  اإلسكوا) خبراء إلى



 أعدادو النقل قطاع في استهالكالطاقة مسح لتنفيذ عليها ومتفق موحدة إحصائية منهجية إلى والوصول

 . للتنمية البنكاإلسالمي من وبتمويل المسح هذا لتنفيذ االستمارة

 3791 عام قدتأسست( اإلسكوا) أسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة أن بالذكر الجدير ومن

 االقتصادي األممالمتحدة مكتب محل لتحل المتحدة لألمم التابع واالجتماعي االقتصادي المجلس بموجبقرار

 المنطقة بلدان في واالجتماعية التنميةاالقتصادية عمليات تحفيز إلى وتهدف بيروت، في جتماعيواال

 والدروس الجيدة والممارسات التجارب حول المعلومات التفاعلوتبادل وتحقيق بينها، فيما التعاون وتعزيز

 وسائر آسيا غربي نطقةم بين التفاعل وتحقيق األعضاء البلدان بين التكامالإلقليمي وتحقيق المكتسبة

 توفير أهممهامها ومن. واحتياجاتها المنطقة هذه بلدان ظروف على الخارجي العالم وإطالع مناطقالعالم،

 والمعرفة، للخبرات وبيتا   لاللتقاءوالتنسيق، ومنبرا   ومواءمتها، األعضاء للبلدان القطاعية السياسات إطار

 .للمعلومات ومرصدا  

 

 المقبل العام باالردن النقل قطاع في الطاقة استهالك لحو مسح تنفذ االسكوا

 تلفزيون رؤيا اإلخباري

 إحصاءات حول العمل ورشة افتتاحه خالل الزعبي قاسم الدكتور العامة اإلحصاءات دائرة عام مدير أكد

 الطاقة اءاتإحص أهمية ،(اإلسكوا) أسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة بالتعاون تنظمها التي الطاقة،

 االقتصاد على وانعكاساتها األردن، في النفطية والمشتقات الطاقة ثلث حوالي يستهلك والذي النقل قطاع في

 .البيئة وتلوث

 مع اإلحصائية القدرات وتعزيز لبناء جهودها إطار وضمن الورشة هذه خالل من( اإلسكوا) وتهدف

 استهالك حول القادم العام خالل مسح وتنفيذ وحديثة، دقيقة إحصاءات إلنتاج العربية الدول في شركائها

 غير الطاقة مستهلكي أكبر ومن البيئة تلوث في رئيسيا   سببا   القطاع هذا يعتبر حيث النقل، قطاع في الطاقة

 .العالم مستوى على المتجددة

 منهجية ىإل والوصول الطاقة إحصاءات مجال في المشاركة الدول تجارب عرض الورشة هذه خالل وسيتم

 المسح هذا لتنفيذ االستمارة وأعداد النقل قطاع في الطاقة استهالك مسح لتنفيذ عليها ومتفق موحدة إحصائية

 .للتنمية اإلسالمي البنك من وبتمويل

 

 


