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وسيضع التزايد في الطلب على استھالك الطاقة الكھربائية – الذي تراوحت معدالته السنوية ما بين ٦
و ٪٨في السنين الماضية ،والمتوقع بحدود  ٦ثم  ٪٥في العشرين سنة القادمة  ،-أعباء مالية على كاھل
الحكومات العربية  ،وضغوطا ً على المؤسسات والجھات المسؤولة عن قطاع الكھرباء ،لناحية الحاجة
للرساميل الالزمة لتجھيز محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ،ولناحية استھالك الوقود األحفوري الذي
يستعمل حاليا ً النتاج  ٪٩٦من الطاقة الكھربائية .ومن المؤكد أنه لن يكون من السھل تجاوز ذلك اذا لم يحصل
تغيير ايجابي في السياسات والممارسات.
ومن الملفت حالياً ،ان كفاءة االنتاج في محطات التوليد الحراري للكھرباء في الدول العربية ،تتراوح
من  ٣٠الى  ،٪٤٠كما أن الفواقد على الشبكات مرتفعة وتزيد عن المعدالت العالمية بشكل ملحوظ ،وھي على
سبيل االشارة  ٪٨على شبكة النقل في العراق و ٪٣٠على شبكة التوزيع في سوريا ،وال يتجاوز معدل كفاءة
النظام الكھربائي في الدول العربية ال .٪٣١
وسواء كان انتاج الطاقة الكھربائية ،يتم باستخدام الوقود األحفوري )نفط  -غاز -فحم حجري( أو الطاقة
النووية أو الطاقات المتجددة ،ومھما كانت النسب في مزيج الطاقة النتاج الكھرباء ،فمن الضروري اعطاء
العناية الالزمة لتحسين كفاءة الطاقة الكھربائية انتاجا ً ونقالً وتحويالً وتوزيعا ً واستھالكاً ،لدوافع مالية اقتصادية
واجتماعية وبيئية ،ولتعزيز أمن الطاقة الكھربائية على المستويين الوطني واالقليمي.
وقد طلب االتحاد العربي للكھرباء من االسكوا التعاون لتنظيم ورشة عمل تدريبية لمھندسين من الدول
العربية ،حول ":كفاءة الطاقة في أنظمة انتاج ونقل وتوزيع الكھرباء " ،وعلى ھذا االساس ،تم االتفاق على
تنظيم ورشة العمل التدريبية ھذه ،لبناء قدرات موظفين حكوميين من الدول العربية بشأن جوانب وشؤون ذلك،
وتتعاون اسكوا مع االتحاد العربي للكھرباء ومع الشركة الوطنية للكھرباء في االردن في تنظيم ذلك.
 -٢محاور ورشة العمل وأھدافھا واالنجازات المتوقعة
ستركز ورشة العمل على المواضيع التالية:
 كفاءة انتاج الطاقة الكھربائية :من الوقود األحفوري ومن الطاقات المتجددة االنتاج المشترك للكھرباء والحرارة وتحلية المياه دراسات الجدوى االقتصادية الخاصة بكفاءة الطاقة الكھربائية المقارنة االقتصادية للحلول /البدائل الفنية الممكنة ،واختيار التجھيزات والمعدات الكفوءة ،تحليلالكلفة ،المنافع ...
 السياسات والتشريعات واالستراتيجيات والخطط الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكھرباء:األطر العامة ،سياسة التعرفة ،دراسات حاالت في الدول العربية ،أوراق وطنية....
 الفواقد على شبكات النقل والتوزيع -دور الشبكات الذكية
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 الجوانب البيئية لكفاءة الطاقة :التلوث -تغير المناخ  ،ما بعد اجتماعات باريس  ، ٢٠١٥األستعدادلدورة  - COP 22مراكش في نوفمبر/تشرين الثاني .٢٠١٦
 كفاءة الطاقة الكھربائية في مختلف قطاعات االستھالك ،الترشيد – ادارة الطاقة – التدقيق الطاقي... فرص العمل في أنشطة كفاءة الطاقة .الھدف الرئيسي لورشة العمل ھو رف ع القدرات الفنية للعاملين في الوزارات ومؤسسات الكھرباء
للنجاح في مھام تحسين كفاءة الطاقة الكھربائية ،في مجاالت األنتاج والنقل والتوزيع واألستھالك في الدول
العربية.
مخرجات ورشة العمل ھي التالية:
 سيحصل المشاركون على مھارات فنية ھندسية واقتصادية وتنظيمية ومؤسساتية . سيكون لدى المشاركين فرصة لتحديد العوائق والصعوبات ومناقشتھا ،وكيفية تجاوزھا. ستعطي ورشة العمل دفعا ً العتماد سياسات واجراءات تحسين كفاءة الطاقة الكھربائية. -٣المشاركون
البلدان المستھدفة ھي البلدان العربية ،والمستفيدون ھم المسؤولون الحكوميون أصحاب العالقة ،الذين
تتم تسميتھم من وزارات الكھرباء والطاقة والمؤسسات المعنية في الدول العربية ،وھم من المھندسين.
سيكون عدد المشاركين بحدود  ٣٠-٢٥مشاركا ً من الدول العربية .واللغات المعتمدة ھي العربية
واالنكليزية.
بھدف تعظيم االستفادة وتبادل الخبرات بين الدول ،تقرر دعوة محاضرين من الخبراء العاملين في
الوزارات والمؤسسات المعنية في الدول العربية ،ومن الخبراء األجانب العاملين على تحسين كفاءة الطاقة
الكھربائية ،ومن االكاديميين.
 سيتم تدريب المشاركين في موضوع ورشة العمل. سيمتلك المشاركون معارف بشأن وسائل تحسين كفاءة الطاقة الكھربائية ،وما يعود بالمنفعةالمشتركة على كافة المعنيين والشركاء.
 سيستعرض المشاركون دراسات حاالت ودروس مستفادة في موضوع ورشة العمل. -سيحصل المشاركون على شھادات حضور.

