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 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 
 

في   ي والخدم  يالسكن  ن قطاعیالالطاقة في    استخدام   "رفع كفاءةحول    حساب األمم المتحدة للتنمیة  لعرض نتائج مشروع  ن بعدندوة إقلیمیة ع 
 المنطقة العربیة" 

 
 . 2021دیسمبر كانون األول/ 21و 20 یومي ،"Zoomعبر منصة "، عن بعد

 
 

 توضیحیة مذكرة 
االقتصادیة واالجتماعیة    لجنة األمم المتحدة )، تنظم  IFESD-11(  المنتدى الدولي الحادي عشر للطاقة من أجل التنمیة المستدامةفي إطار  

)  ANME(في تونس  الطاقة    تحكم في) والوكالة الوطنیة لل MEMR(األردن  في  المعدنیة    ثروة)، بالشراكة مع وزارة الطاقة والاإلسكوایا (لغرب آس
في    ي والخدم  ي السكن  ن قطاعیالالطاقة في    استخدام   رفع كفاءة "حول    حساب األمم المتحدة للتنمیة  لعرض نتائج مشروع  ن بعدندوة إقلیمیة ع

 ". المنطقة العربیة

 . 2021دیسمبر كانون األول/  21و 20یومي  ،"Zoom"  منصة عبر ،عن بعدستُعقد الندوة 

 معلومات اساسیة  .1
 

  استخدام   "رفع كفاءة   حول تستكمل لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) تنفیذ مشروع حساب األمم المتحدة للتنمیة  
ى تعزیز قدرة الدول األعضاء في اإلسكوا بشكل كبیر عل  إلىھذا المشروع    یھدف في المنطقة العربیة".    يوالخدم   يالسكن   نقطاعی الالطاقة في  

 برامج كفاءة الطاقة في المباني السكنیة وغیر السكنیة القائمة. توسیع نطاق الطاقة وتحسینھا في قطاع البناء و استخدام تحسین كفاءة
 
لمساعدة المؤسسات ذات الصلة    من العالم  أخرى  مناطق أو التي یجري تنفیذھا حالیا في المنطقة وفي    منجزةبني المشروع على األعمال الَی 

الحراري للمباني   داءواألدوات الالزمة لوضع خطط تنفیذ فعالة واسعة النطاق لتحسین األ  لیاتتطویر اآل، على  األردن وتونس،  ننموذجیی في بلدین  
إلى تمھید الطریق لمبادرة إقلیمیة  یة  حساب األمم المتحدة للتنمالطاقة العالیة. یھدف مشروع    استخدام  كفاءةذات  القائمة ونشر أجھزة ومنتجات  

 . المباني الحالي في المنطقة أسطولالطاقة التي تستھدف استخدام تھدف إلى توسیع نطاق برامج وتدابیر كفاءة 
 

الطاقة في    تحكم فيالمعدنیة في األردن والوكالة الوطنیة لل  ثروةبالشراكة مع وزارة الطاقة وال  حساب األمم المتحدة للتنمیةتم تنفیذ المشروع  
الطاقة    صندوق  األردن؛مشروع، بما في ذلك من  الالعدید من الشركاء اآلخرین في العدید من األنشطة التي أجریت في إطار    ساھمتونس. كما  

الطاقة  وترشید  ومJREEEF(  المتجددة  األردنیة  ؤسسة)،  والمقاییس  اإلحصاءJSMO(   المواصفات  ودائرة  برنامج و)،  DoS(  عامة ال  ات)، 
الشركة  و  وزارة التجارة وتنمیة الصادرات  ، ومن تونس؛(EU REEE II -TA)الطاقة    لطاقة المتجددة وكفاءة لالمساعدة الفنیة لالتحاد األوروبي  

 الطاقة في المباني   استخدام  برنامج كفاءةو  )CETIME(  المیكانیكیة والكھربائیةالمركز التقني للصناعات  و  ،)،  STEGالتونسیة للكھرباء والغاز (
مبادرة   من قبلخلفیة المشروع    حولمثمرة  مفاھیمیة  مناقشات  وأولیة  مساھمة  تم تقدیم  كما  ).  PEEB-GIZ(   الدوليلتعاون  ل  لمؤسسة األلمانیةل
 . "En.lighten"برنامج  -) U4Eالمتحدة للبیئة (برنامج األمم ل "من أجل الكفاءةون متحد"

 
في المنطقة    يوالخدم  يالسكن   نقطاعی الالطاقة في    استخدام  "رفع كفاءة  حول   حساب األمم المتحدة للتنمیة  یجري االنتھاء من تنفیذ مشروع 

بدأت أنشطة المشروع بإنشاء فرق عمل خاصة بالمشروع بالتعاون مع المؤسسات المحوریة في كال وقد  في كل من األردن وتونس.    العربیة"
 مشروع وسھلت الوصول إلى المعلومات المفیدة للمشروع. الالبلدین. ساعدت فرق العمل في إشراك أصحاب المصلحة الرئیسیین في أنشطة 

https://unece.org/sustainable-energy/events/11th-international-forum-energy-sustainable-development-virtual-september
https://www.unescwa.org/ar/node/22203
https://www.unescwa.org/ar/node/22203
https://www.unescwa.org/ar/node/22203
https://www.unescwa.org/ar/node/22203
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تطویر  و  ،الستخدام الطاقة في قطاع البناء في كل من األردن وتونسللوضع األساسي  تضمنت أنشطة المشروع تقاریر عن دراسة شاملة  
. كما تّم ھواء والغساالتالالثالجات ومكیفات  المنصة    تشملحیث    .في تونس  الطاقة للمعدات المنزلیة  كفاءةلتصنیف    على األنترنت  منصة رقمیة

سمح لھم بالوصول إلى معلومات مھمة حول أي منتج ُمصنف من خالل رمز مما ی   ،مرتبطة بالمنصة  لھاتف المحمول للمستھلكین ل  ةتطبیقتطویر  
الطاقة في األردن، بما في ذلك   كفاءةحول تعزیز نظام تصنیف    إعالمیةمواد داعمة لحملة    إعدادضمنت أنشطة المشروع  االستجابة السریعة. كما ت 

المحتملین. عالوة على   زبائنلعرضھا في متاجر المعدات المنزلیة المختارة، فضالً عن المنشورات التي سیتم توزیعھا على ال  الملصقات واللفائف 
منخفض للمستخدمین المربوطة بشبكة الجھد الالخدمات  قطاع  شریحة  في  ذلك، تم تطویر منھجیة لرصد أنماط استھالك الطاقة في القطاع السكني و

تم إعداد كتیبات  كما  .  من المستھلكین  عینةلالستھالك الطاقة    میدانيقیس  حملة  ولمسح الدوري  اآلیة  بین    مزجت ن األردن وتونس  النھائیین لكل م
 ،كتیبات مبادئ توجیھیةال  تضم.  الطاقة في كال البلدیناستخدام  ستعمل على دعم تعزیز كفاءة    باإلضافة إلى مواد تدریبیةإرشادیة لألردن وتونس  

مواد العریض، في حین تستھدف ال  جمھورالكتیبات ال  تستھدف.  كل دولةحول غالف المبنى ل  كتیبوالمبنى المستھلكة للطاقة  معدات  حول    كتیب
 تدریبیة المھنیین. ال

 
ستبدال  آلیة ال، حیث تم تطویر  تستھدف األسر في األردن وتونس   وطنيمالیة لتنفیذ برامج على مستوى  وأخیًرا، تم تصمیم آلیات تنفیذیة  

أیضا تم  وفي تونس وآلیة لنشر سخانات المیاه بالطاقة الشمسیة في األردن.    في استخدام الطاقة  أعلى  الثالجات القدیمة بأخرى جدیدة ذات كفاءة
صندوق الطاقة    تم تطویر ھذه اآللیات بالتعاون معوقد  ألسطح في المباني السكنیة.  ل  الحراري  عزلالتطویر آلیات أخرى في كال البلدین لنشر  

 تونس. النسبة لب بالنسبة لألردن والوكالة لوطنیة للتحكم في الطاقة  المتجددة وترشید الطاقة

 

ھذه الندوة    في األردن والوكالة الوطنیة للتحكم في الطاقة في تونس  المعدنیة  ثروةوزارة الطاقة وال  سكوا بالشراكة معاإلفي ھذا السیاق، تنظم  
في المنطقة   يوالخدم يالسكن  نقطاعی الالطاقة في  استخدام رفع كفاءةحول " حساب األمم المتحدة للتنمیة امي لمشروعكحدث خت  ن بعد اإلقلیمیة ع

ع البلدان األعضاء في اإلسكوا ومختلف مجموعات أصحاب المصلحة مثل المؤسسات والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة  ی جمت لوذلك،    "العربیة
لمباني، لعرض األنشطة المنجزة في إطار المشروع في األردن وتونس، وعرض النتائج النھائیة في االطاقة  استخدام  في مجال كفاءة    المتدخلة

الطاقة التي تستھدف قطاع البناء في المنطقة العربیة، ودعوة    استخدام  برامج وتدابیر كفاءة  توسیع نطاقلالمضي قدًما  للمشروع، ومناقشة سبل  
 مشروع. البناًء على الدروس المستفادة من األنشطة التي تم إجراؤھا في إطار   شاملةجمیع ھذه الجھات الفاعلة لالنخراط في مبادرة إقلیمیة 

 

 األھداف والموضوعات  .2

 تشمل األھداف الرئیسیة للندوة، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي: 

 يالسكن   نقطاعی الالطاقة في    استخدام  حول "رفع كفاءة  والنتائج النھائیة لمشروع حساب األمم المتحدة للتنمیة  مخرجاتالعرض   •
 في األردن وتونس.   هض األنشطة المنجزة في إطاراواستعر في المنطقة العربیة" يوالخدم

 في المنطقة العربیة.  مبانيالطاقة التي تستھدف قطاع ال استخدام برامج وتدابیر كفاءة لتوسیع نطاقمناقشة سبل المضي قدماً  •

ة  في مبادرة إقلیمی   لالنخراط  المبانيفي    الطاقة استخدام  دعوة الجھات الفاعلة الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة ذات الصلة في مجال كفاءة   •
 .من األنشطة المنفذة في إطار مشروع  بناًء على الدروس المستفادة شاملة

استخدام كفاءة    توسیع نطاقنشطة من أصحاب المصلحة والممارسین العرب الذین یعملون على  إقلیمیة  المساھمة في إنشاء شبكة   •
 وتحدید االستثمارات وفرص التمویل الممكنة.  ، في المنطقة ين اب مالطاقة في قطاع ال

 المشاركون .3

سكوا ومجموعات أصحاب المصلحة المختلفة مثل المؤسسات والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة اإلستجمع الندوة مشاركین من البلدان األعضاء في  
الجھات و  ،والمؤسسات المالیة المحلیة واألجنبیة  ،طقةوالمسؤولین وصناع القرار من المن   في المباني،  الطاقةاستخدام  والوطنیة في مجال كفاءة  

 واألوساط األكادیمیة. ،والمنظمات غیر الحكومیة ،اإلقلیمیةو  الدولیة المانحة

 التاریخ والمكان .4

مع   "Zoom". ستتم مشاركة رابط  2021دیسمبر  /كانون األول  21والثالثاء    20یوم االثنین    ،"Zoom"   منصة  عبر  ،عن بعد ستعقد الندوة  
 المشاركین في رسالة برید إلكتروني منفصلة. 

 مساًء بالتوقیت المحلي لعمان وبیروت (من   4:30الساعة    على  نتھيت وبعد الزوال    2:00الساعة    علىالیومین    كالفي  لندوة  ستبدأ فعالیات ا
 قیت المحلي لتونس العاصمة). مساًء بالتو 3:30 الساعة إلى بعد الزوال 1:00الساعة 
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 ة دونلغة ال .5

 سیتم توفیر الترجمة الفوریة من وإلى اللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة. و   الندوة باللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیةتدور فعالیات س

 المراسالت .6

 :إلى أي من العناوین التالیة الندوةجمیع المراسالت المتعلقة ب   توجیھ یرجى
 ر ـنّ قد ا د زیمحمّ  سیدال 

 لطاقة المستدامة في امستشار وطني  
 313 658 98 (216+)الھاتف: 

   mohamed.gannar@un.orgبرید إلكتروني: ال
 

 ه السید منجي بید
 مسؤول أول للشؤون االقتصادیة 

الطاقة، مجموعة تغیر المناخ واستدامة الموارد الطبیعیة قسم 
)CCNRS،( 

 االسكوا 
،  2812-1107دار األمم المتحدة، ساحة ریاض الصلح 

 بیروت، لبنان 
 (مباشر)  978526 1 (961+)الھاتف: 
 693731 76 (961+)الجوال:  

 981510/1/2 1 (961+)فاكس:  ال
  bida@un.orgالبرید اإللكتروني: 

 سمیر عمارة  یدسال
 ة في المباني ی الطاقالنجاعة  مصلحةرئیس 
 )DUREلطاقة (ا استھالك رشیدإدارة ت 

 ) ANMEالطاقة (  للتحكم فيالوكالة الوطنیة 
تونس  1073مونبلیزیر،  -   ، شارع الیابان، الحي اإلداري1

 ، تونس اصمةالع
 900 906 71 (216+)ھاتف: ال

 900 904 71 (216+)فاكس: 
 samir.amara@anme.nat.tn البرید اإللكتروني: 

 یب دھ  شىالسیدة ر
 كھرباء ال ة فيمھندس

 الریف  ةمدیریة الكھرباء وكھرب 
 ) MEMRوزارة الطاقة والثروة المعدنیة (

 األردن 11814عمان  140027ص. 
 5803060 6 (962+)ھاتف: ال

 41 26 45 788 (962+)الجوال:  
 5865714 6 (962+)فاكس:  ال

 rasha.hudeeb@memr.gov.jo برید إلكتروني: 
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