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  "في أنظمة إنتاج ونقل وتوزيع الكھرباء

تق��وم ا'س��كوا، عب��ر ادارة سياس��ات التنمي��ة المس��تدامة، م��ع ا!تح��اد العرب��ي للكھرب��اء وش��ركة الكھرب��اء 
، كفاءة الطاقة ف�ي أنظم�ة انت�اج ونق�ل وتوزي�ع الكھرب�اء

  .، في المقر الرئيسي لشركة الكھرباء الوطنية

شھد  قطاع الكھرباء في الدول العربية، تطوراً كبيراً في العقود الماضية، وكانت مس�اھماته أساس�ية ف�ي 
، باستثناء عدد الى جميع السكان باستمرار

قليل من الدول، اما تعاني من عدم اتساع الشبكات الكھربائية حيث ! تصل الكھرباء س�وى  ال�ى نس�بة مح�دودة 
 تغذي�ةا تع�اني م�ن نق�ص ف�ي ، وام�...مال 

) لبن�ان والع�راق( لكھرباء بسبب المشاكل المؤسساتية

 سيستمر الطلب على الطاقة الكھربائية في التزايد، ! سيما أيضاً مع التزايد المضطرد في ع�دد الس�كان،
ومع التعرفات الكھربائية المدعومة عادة والتي تحض ضمناً على ا!سراف ف�ي اس�تھCك الكھرب�اء وعل�ى ع�دم 

  ا
مم المتحدة

/INF.1 

  
  

  )سكواا�(لغربي آسيا  ةاللجنة ا�قتصادية وا�جتماعي

في أنظمة إنتاج ونقل وتوزيع الكھرباء كفاءة الطاقة: "ورشة عمل تدريبية حول
 ٢٠١٦سبتمبر /أيلول ٥-٤عّمان، المملكة ا%ردنية الھاشمية، 

  

  

  

  مذكرة توضيحية

تق++وم ا/س++كوا، عب++ر ادارة سياس++ات التنمي++ة المس++تدامة، م++ع ا-تح++اد العرب++ي للكھرب++اء وش++ركة الكھرب++اء 
كفاءة الطاقة ف+ي أنظم+ة انت+اج ونق+ل وتوزي+ع الكھرب+اء: "حولوطنية في ا%ردن، بتنظيم ورشة عمل تدريبية 

، في المقر الرئيسي لشركة الكھرباء الوطنية٢٠١٦سبتمبر /أيلول ٥و ٤ا%ردن يومي 

 خلفية - ١

شھد  قطاع الكھرباء في الدول العربية، تطوراً كبيراً في العقود الماضية، وكانت مس+اھماته أساس+ية ف+ي 
الى جميع السكان باستمرار ا%قتصادية وا%جتماعية، ووصلت الخدمات الكھربائية

قليل من الدول، اما تعاني من عدم اتساع الشبكات الكھربائية حيث - تصل الكھرباء س+وى  ال+ى نس+بة مح+دودة 
مال وكذلك موريتانيا والص+و) ٪٣١(والسودان) ٪٥٢(

لكھرباء بسبب المشاكل المؤسساتية، ومن عدم استمرارية تأمين االشبكة بطاقة كھربائية كافية
  ..). سورية وليبيا(وا%وضاع ا%منية 

سيستمر الطلب على الطاقة الكھربائية في التزايد، - سيما أيضاً مع التزايد المضطرد في ع+دد الس+كان،
ومع التعرفات الكھربائية المدعومة عادة والتي تحض ضمناً على ا-سراف ف+ي اس+تھMك الكھرب+اء وعل+ى ع+دم 

  .ايMء تحسين الكفاءة ا%ھمية التي يستحقھا

16-00188 

ا
مم المتحدة

  

اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعي
  

ورشة عمل تدريبية حول
عّمان، المملكة ا�ردنية الھاشمية، 

تق��وم ا"س��كوا، عب��ر ادارة سياس��ات التنمي��ة المس��تدامة، م��ع ا�تح��اد العرب��ي للكھرب��اء وش��ركة الكھرب��اء 
وطنية في ا�ردن، بتنظيم ورشة عمل تدريبية ال

ا�ردن يومي - عمانفي 

شھد  قطاع الكھرباء في الدول العربية، تطوراً كبيراً في العقود الماضية، وكانت مس�اھماته أساس�ية ف�ي 
ا�قتصادية وا�جتماعية، ووصلت الخدمات الكھربائيةتحقيق التنتمية 

قليل من الدول، اما تعاني من عدم اتساع الشبكات الكھربائية حيث � تصل الكھرباء س�وى  ال�ى نس�بة مح�دودة 
(اليمن : من السكان

الشبكة بطاقة كھربائية كافية
وا�وضاع ا�منية 

سيستمر الطلب على الطاقة الكھربائية في التزايد، � سيما أيضاً مع التزايد المضطرد في ع�دد الس�كان،
ومع التعرفات الكھربائية المدعومة عادة والتي تحض ضمناً على ا�سراف ف�ي اس�تھ>ك الكھرب�اء وعل�ى ع�دم 

اي>ء تحسين الكفاءة ا�ھمية التي يستحقھا
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 ٦الذي تراوحت معد"ته الس�نوية م�ا ب�ين  –وسيضع التزايد في الطلب على استھ�ك الطاقة الكھربائية 

�ية، وال٪ ٨و��نين الماض��ي الس��دود ف��ع بح��م  ٦متوق��ة ٪ ٥ث��نة القادم��رين س��ي العش��ل -ف��ى كاھ��ة عل��اء مالي�، أعب
�ة ��ة الحاج��اء، لناحي��اع الكھرب��ن قط��ؤولة ع��ات المس��ات والجھ��ى المؤسس��غوطاً عل��ة ، وض��ات العربي�الحكوم
للرساميل ال�زمة لتجھيز محطات التولي�د وش�بكات النق�ل والتوزي�ع، ولناحي�ة اس�تھ�ك الوق�ود ا8حف�وري ال�ذي 

ومن المؤكد أنه لن يكون من السھل تجاوز ذلك اذا لم يحص�ل . من الطاقة الكھربائية ٪٩٦تعمل حالياً "نتاج يس
  .تغيير ايجابي في السياسات والممارسات

ومن الملفت حالياً، ان كفاءة ا"نتاج في محطات التوليد الح�راري للكھرب�اء ف�ي ال�دول العربي�ة، تت�راوح 
واقد على الشبكات مرتفعة وتزيد عن المعد"ت العالمية بشكل ملحوظ، وھي عل�ى ، كما أن الف٪٤٠الى  ٣٠من 

على شبكة التوزي�ع ف�ي س�وريا، و" يتج�اوز مع�دل كف�اءة  ٪٣٠على شبكة النقل في العراق و ٪٨سبيل ا"شارة 
  .٪٣١النظام الكھربائي في الدول العربية ال 

أو الطاقة ) فحم حجري -غاز -نفط ( الوقود ا8حفوريوسواء كان انتاج الطاقة الكھربائية، يتم باستخدام 
النووية أو الطاقات المتجددة، ومھم�ا كان�ت النس�ب ف�ي م�زيج الطاق�ة "نت�اج الكھرب�اء، فم�ن الض�روري اعط�اء 

ة العناية ال�زمة لتحسين كفاءة الطاقة الكھربائية انتاجاً ونق�ً وتحوي�ً وتوزيعاً واستھ�كاً، لدوافع مالية اقتصادي

 .وا"قليميأمن الطاقة الكھربائية على المستويين الوطني  واجتماعية وبيئية، ولتعزيز

لمھندسين من ال�دول  طلب ا"تحاد العربي للكھرباء من ا"سكوا التعاون لتنظيم ورشة عمل تدريبية وقد 
ا"س�اس، ت�م ا"تف�اق عل�ى ، وعل�ى ھ�ذا "كفاءة الطاقة في أنظمة انتاج ونق�ل وتوزي�ع الكھرب�اء :" العربية، حول

ول العربية بشأن جوانب وشؤون ذلك، لبناء قدرات موظفين حكوميين من الد ھذه، تنظيم ورشة العمل التدريبية
  .وتتعاون اسكوا مع ا"تحاد العربي للكھرباء ومع الشركة الوطنية للكھرباء في ا"ردن في تنظيم ذلك

    متوقعةوا�نجازات الوأھدافھا ورشة العمل محاور  - ٢

   :المواضيع التالية علىستركز ورشة العمل 

  من الوقود ا8حفوري ومن الطاقات المتجددة: كفاءة انتاج الطاقة الكھربائية -

  ا"نتاج المشترك للكھرباء والحرارة وتحلية المياه -

  دراسات الجدوى ا"قتصادية الخاصة بكفاءة الطاقة الكھربائية -

�ول -��ادية للحل��ة ا"قتص��ل / المقارن��وءة، تحلي��دات الكف��زات والمع��ار التجھي��ة، واختي��ة الممكن��دائل الفني�الب
  ... الكلفة، المنافع

: السياسات والتشريعات وا"س�تراتيجيات والخط�ط الوطني�ة لتحس�ين كف�اءة الطاق�ة ف�ي قط�اع الكھرب�اء -

  ....العربية، أوراق وطنيةا8طر العامة، سياسة التعرفة، دراسات حا"ت في الدول 

  الفواقد على شبكات النقل والتوزيع -

  دور الشبكات الذكية -
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، ا8س�تعداد  ٢٠١٥تغي�ر المن�اخ ، م�ا بع�د اجتماع�ات ب�اريس  -التل�وث: الجوانب البيئية لكف�اءة الطاق�ة -
  .٢٠١٦تشرين الثاني /مبرمراكش في نوف - COP 22لدورة  

  ...التدقيق الطاقي –ادارة الطاقة  –مختلف قطاعات ا"ستھ�ك ،الترشيد كفاءة الطاقة الكھربائية في  -

  .فرص العمل في أنشطة كفاءة الطاقة  -

���و رف��ل ھ��ة العم��ي لورش��دف الرئيس��ي االھ��املين ف��ة  للع��درات الفني��وزاراع الق��اء ل��ات الكھرب�ت ومؤسس
 دولف�ي ال�وا8س�تھ�ك  لنق�ل والتوزي�ع للنجاح في مھام تحسين كفاءة الطاقة الكھربائية، ف�ي مج�ا"ت ا8نت�اج وا

  .العربية

  :مخرجات ورشة العمل ھي التالية

  .سيحصل المشاركون على مھارات فنية ھندسية واقتصادية وتنظيمية ومؤسساتية  -

  .، وكيفية تجاوزھاومناقشتھاق والصعوبات سيكون لدى المشاركين فرصة لتحديد العوائ -

  .د سياسات واجراءات تحسين كفاءة الطاقة الكھربائيةدفعاً "عتماستعطي ورشة العمل  -

  المشاركون - ٣

مي�ون أص�حاب الع�ق�ة، ال�ذين والبلدان المستھدفة ھي البلدان العربية، والمستفيدون ھ�م المس�ؤولون الحك
  .المعنية في الدول العربية، وھم من المھندسين زارات الكھرباء والطاقة والمؤسساتتتم تسميتھم من و

�دود ��اركين بح��دد المش��يكون ع��ة ٣٠-٢٥س��دول العربي��ن ال��اركاً م��ات . مش��دةواللغ��ة  المعتم��ي العربي�ھ
  .وا"نكليزية

ف�ي ع�املين ال محاض�رين م�ن الخب�راء، تق�رر دع�وة وتب�ادل الخب�رات ب�ين ال�دولبھدف تعظ�يم ا"س�تفادة 
ملين عل�ى تحس�ين كف�اءة الطاق�ة ف�ي ال�دول العربي�ة، وم�ن الخب�راء ا8جان�ب الع�ا الوزارات والمؤسسات المعني�ة

   .، ومن ا"كاديميينالكھربائية

  .في موضوع ورشة العمل سيتم تدريب المشاركين -

�يمتلك ال - ��ة،س��ة الكھربائي��اءة الطاق��ين كف��ائل تحس��أن وس��ارف بش��اركون مع��ود  مش��ا يع��ةوم� بالمنفع

  .المشتركة على كافة المعنيين والشركاء

  .ت ودروس مستفادة في موضوع ورشة العملسيستعرض المشاركون دراسات حا" -

 .سيحصل المشاركون على شھادات حضور -


