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 معلوماتمذكرة 

 الخلفية (1)

إلى الدول األعضاء في المجاالت ذات األولوية الوطنية، وفي سياق  في ضوء الدعم الفني الذي تقدمه االسكوا
أيار/مايو  16 - 14توصيات لجنة الطاقة الموجهة إلى االسكوا في دورتها الحادية عشر )في القاهرة، خالل الفترة 

، 2030مة مساندة الدول األعضاء في تبني استراتيجيات وسياسات تتالءم مع أهداف التنمية المستدا( بشأن 2017
تشرين  14 المؤرخ ةسوريالوزارة الكهرباء ، فضالً عن خطاب وتطوير القدرات المؤسساتية ذات الصلة

للمسؤولين  زيارةتنظيم ، متضمناً طلب 2018تشرين الثاني/يناير  30والوارد إلى االسكوا في ، 2018يناير الثاني/
قطاع الكهرباء  ء السورية، إلىلكهربالعامة مؤسسات الالالسوريين رفيعي المستوى من وزارة الكهرباء و

دعم النظراء السوريين و قطاعالتصميم وتنفيذ إعادة هيكلة مجال الخبرات المكتسبة في المصري لالستفادة من 
 وإعادة اإلعمار. اً لمرحلة ما بعد األزمةمهيدت ،في وضع سياسات متوسطة وطويلة األجل

ن تقديم الدعم الفني للدول األعضاء ولتعميم االستفادة وتبادل بشأ 2019 - 2018وفي ضوء برنامج العمل 
الخبرات، فقد رأت االسكوا تنظيم ورشة عمل إقليمية حول "إصالح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء"، بالتعاون 

، 2019أيار/مايو  16 - 13والتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، وذلك خالل الفترة 
 كة مسؤولين حكوميين من العاملين في قطاع الكهرباء في كل من سوريا وفلسطين ولبنان وموريتانيا. وبمشار

 والمحاور هدافاأل( 2) 

والمالية المتعلقة بإصالح  لقانونيةواالتقنية المجاالت في تهدف الورشة إلى تبادل المعرفة والخبرات واآلراء 
 لكهرباء. وإعادة هيكلة قطاع ا

شامالً تحليل نقاط ، ويع مزيج الطاقةنوت القطاعإعادة هيكلة أُسس ( 1: )اآلتية مجاالتوتتضمن محاور الورشة ال
التشغيل االقتصادي ( 2) ، سياسات تقليص دعم الكهرباء، التشريعات المالئمة،القوة والضعف، التحديات والفرص

الخاصة والربط الكهربائي، والتنسيق بين مؤسسات القطاع  -لخطوط نقل الكهرباء ودعم الشراكات العامة 



والمهام وآليات العمل،  الختصاصاتا( إطار العمل المؤسسي لمرفق تنظيم الكهرباء من حيث 3)، المعنية
( 4)، اج الكهرباء وتسعير الطاقةشامالً تراخيص إنت والعالقات مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص،

 . )مرفق مسودة برنامج الورشة( تحسين أداء الشبكات وتقليل فقد الطاقة وترشيد االستهالك وتطوير القدرات الفنية

 اإلنجازات المتوقعة ( 3)

 شاملة قطاع الكهرباء،هيكلة إعادة اصالح وإجراءات بالمتعلقة  في المجاالتللمشاركين زيادة المعرفة الفنية 
تحديد و، وآليات المتابعة والتقييموالتنفيذ  ،داعمة لتطوير وتحسين أداء القطاعالسياسات الووضع التخطيط عمليات 

 .ذات الصلة طر العمل القانوني والمؤسسيأمتطلبات 

 المكانوالموعد ( 4)

وزارة الكهرباء مقر كل من ، في 2019 أيار/مايو 16 - 13في الفترة في القاهرة العمل ورشة  سوف تُعقد
ومرفق تنظيم الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر 

 .وحماية المستهلك وإحدى شركات توزيع الكهرباء في القاهرة

  اإلقامة واالنتقال( 5)

المشاركين في ورشة إقامة وانتقال سفر وتغطية نفقات بالتعاون لألمم المتحدة اإلنمائي لبرنامج الو ستقوم االسكوا
السفر بالطائرة ذهابا وإيابا في الدرجة االقتصادية على خط  اتترتيبفي القاهرة، شامالً  ةالورشخالل فترة  العمل

ً وفقوذلك ، سير الرحلة األكثر مباشرة واألقل تكلفة وسيتم موافاة  .المتحدة المعمول بها في األمم لوائحوالللقواعد  ا
 في حينه. ،المشاركين بقائمة فنادق في القاهرة بأسعار تفضيلية

، إلى جانب ة في دولته الموقرةالمصريعلى تأشيرة الدخول من السفارة يمكن للمشارك في الورشة الحصول 
 لتسهيل عملية التأشيرة.، تزويد المشارك بخطاب دعوة إلى ورشة العمل، بناًء على طلبهإمكانية 

 المراسالت( 6)

 :أي من إلى واالستفسارات المراسالتيمكن توجيه 

 بثينة راشدالسيدة 

 ، قسم الطاقة، اقتصاديةصائي شؤون أخ

 ، إدارة سياسات التنمية المستدامة

 االسكوا، بيروت، لبنان

  +961 1 978571 هاتف:

 un.orgrashed@: ينوبريد إلكتر

 السيدة نهى زيادة

 إداري بقسم الطاقة، 

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 االسكوا، بيروت، لبنان

  +961 1 978530هاتف: 

  ziaden@un.orgبريد إلكتروني:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


