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التطبيق العملي لبرنامج اليونيدو التدريبي
 “(EnMS) في "نظام إدارة الطاقة

الدورة األولى، تموز 2021 - شباط 2022
تطوير وزيادة الطلب على أنظمة إدارة و كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي

التحديات والفرص 
لمستقبـــــــــل 

الطاقة المستدامة 
في فلسطين

دراسة حالة

قطاع الطاقة في فلسطين
توفير   في  كبيرة  تحديات  فلسطين  دولة  تواجه 
تكون  بحيث  الالزمة  بالطاقة  الفلسطينية  الصناعات 
على  للحفاظ  وكافية  وموثوقة  التكلفة  ميسورة 
الوضع  ان  كما  عملياتها.  وتوسيع  استمراريتها 
حركة  على  المفروض  بالحصار  تأثر  الذي  الجيوسياسي 
الضفة  بين  الجغرافي  والفصل  وتداولها  البضائع 
التحتية  البنية  تطوير  يجعل  غزة  وقطاع  الغربية 
والسياسات أمًرا معقًدا. في ظّل الوضع القائم، حيث 
يتم استيراد أكثر من 90٪ من الطاقة التي تحتاجها دولة 
فقط   ٪2 توليد سوى  يتم  بينما  الخارج،  من  فلسطين 
الطاقة  مصادر  خالل  من  وذلك  المحلية  الطاقة  من 
المتجددة والمنفذة بشكل رئيسي في الضفة الغربية. 
وُتعتَبر أسعار الكهرباء في فلسطين عالية مقارنة في 
دول الجوار، في حين يعاني قطاع الطاقة من النقص 
إمدادات  في  المتكرر  االنقطاع  الى  باإلضافة  الحاد 
على  يحصل  الذي  غزة،  قطاع  في  خاصة  و  الطاقة 
متوسط 10 ساعات فصل للكهرباء في اليوم في حين 
اندلع في  الذي  التصعيد  آثار  من  يتعافى  يزال  ال  انه 
عامي 2014 و2021 والتي طالت البنية التحتية لقطاع 
الطاقة. كما وتتأثر الصناعات بشكل كبيرمن انعدام أمن 
الطاقة: حيث أنه كمتوسط 40٪ من تكاليف اإلنتاج تعتبر 
القطاع  يستهلك  أخر  صعيد  وعلى  الطاقة.  من 
وهي  الطاقة،  إنتاج  من  فقط   ٪11 تقريبا  الصناعي 
محدودية  أن  إلى  يشير  مما  للغاية،  منخفضة  نسبة 
الصناعية  التنمية  تحقيق  يعيق  والذي  الطاقة  توافر 

المستدامة والنمو الشامل في دولة فلسطين.

األهداف المتعلقة بالحد من انبعاثات الكربون
الدولي  اإلطار  اتفاقية  إلى  فلسطين  دولة  انضمت 
 (UNFCCC) للتغير المناخي الذي تأسسه األمم المتحدة
كعضو في آذار من عام 2016.  ملتزمة بتقليل حصتها 
إطار هذه  الحراري ضمن  االحتباس  غازات  انبعاثات  من 
وأعلنت  كما   ، المستدامة.  التنمية  وأهداف  االتفاقية 
في عام 2021 عن مشاركتها في تعزيز أمن الطاقة من 
حلول  وزيادة  المتجددة  الطاقة  مصادر  استغالل  خالل 
بالقطاع  الخاصة  تلك  ذلك  في  بما  الطاقة،  كفاءة 
الصناعي. وتهدف مساهمة فلسطين المحددة وطنيًا، 
التي تم تحديثها في تشرين األول 2021، إلى خفض 
االنبعاثات بنسبة 17.5٪ بحلول عام 2040 (والذي جرت 
نهج  بإّتباع  مقارنًة   (2016 عام  في   ٪12.8 من  زيادته 
بخفض  يتمّثل  مشروط  هدف  وبلوغ  المعتاد  العمل 
مشروطا  السيناريو  هذا  و   ،٪26.6 بنسبة  االنبعاثات 
في استقالل دولة فلسطين بحيث تكون  قادرة على 

ممارسة السيطرة الكاملة على مواردها.



برنامج مستدامة لتعزيز
صناعة الطاقة الفلسطينية المستدامة 

تدخالت منّظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في فلسطين
وتنفيذ نظام إدارة الطاقة في الصناعة الفلسطينية:

يهدف برنامج مستدامة، الذي أطلقته منظمة 
(اليونيدو)  الصناعّية  للتنمية  المتحدة  األمم 
االقتصاد  وزارة  مع  بالشراكة   2019 عام  في 
الوطني وبالتعاون مع سلطة الطاقة والموارد 
االتحاد  من  وبتمويل  الفلسطينية  الطبيعية 
الصناعات  استدامة  تعزيز  إلى  األوروبي، 
من  ذلك  و  الطاقة  مجال  في  الفلسطينية 
مجاالت  في  مخّصصة  تدابير  تطبيق  خالل 
الى  وباإلضافة  الطاقة  استخدام  كفاءة 

تدخالت الطاقة المتجددة.
برنامج  مكونات  من  الثاني  المكون  يركز 
نحو خاص  المترابطة على  و  األربع  مستدامة 
مجاالت  في  المحلية  القدرات  تنمية  على 
الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في 
المكّونات  هذه  بأن  ِعلما  الصناعي،  القطاع 
وتطوير  لالرتقاء  التوالي  على  مخصصة 
السياسات المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة 
القدرات  وتنمية  وبناء  الطاقة،  استخدام 
تكنولوجيا  على  الطلب  وتشجيع  المحلية، 
لريادة  الدعم  وتقديم  المستدامة،  الطاقة 
كما  النظيفة.  التكنولوجيا  مجال  في  األعمال 
ويسعى البرنامج، في اإلطار الزمني لتنفيذه 
والممتد ألربع سنوات، أن يتم تدريب واعتماد 

أكثر من 400 شخص من الخبراء والفنّيين 

مجاالت  من  كل  في  المحليين  والموظفين 
الطاقة في  استخدام  وكفاءة  المتجددة  الطاقة 
اليونيدو  برامج  بواسطة  وذلك  فلسطين 
التدريبية المختلفة وذلك لتوفير الخبرات الالزمة 
وإلتاحة الخبرة المتخصصة لدعم تطوير الصناعة 
وكفاءة  المتجددة  الطاقة  بتطبيقات  المحلية 

استخدام الطاقة في فلسطين.

اليونيدو  برنامج  بواسطة  القدرات  وبناء  تنمية 
التدريبي في نظام إدارة الطاقة

جرى إطالق الدورة األولى من البرنامج التدريبي 
 .2021 عام  من  تموز  في  الطاقة  إدارة  نظام 
الشريكة  الصناعية  المؤسسات  اختيار  تم  حيث 
التدريب  الحتضان  مختلفة  صناعات  من 
شملت  والتي  بداخلها  العملي  والتطبيق 
والبالستيك في  والمشروبات  األغذية  مصانع 
البناء  مواد  مصانع  وكذلك  الغربية،  الضفة 
ومصانع  الزراعية  والصناعات  واألغذية 
آلية  تماشت  و  غزة.  قطاع  في  المشروبات 
االختيار ضمن إجراءات و معايير منّظمة اليونيدو 
في فلسطين ، حيث تمثل هذه القطاعات جزًءا 
الصناعي والتوظيف والنشاط  اإلنتاج  كبيًرا من 
كبيرة  فرص  وتوافر  الفلسطيني،  االقتصادي 
لترشيد االستهالك وتحسين اداء الطاقة بشكل 

التنافسية  القدرة  تعزيز  إلى  يؤدي  مما  كبير 
نحو  على  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  وخفض 
باختيار  مستدامة  برنامج  وقام  كبير. 
المؤسسات الصناعية الشريكة من خالل دعوة 
مستهدفين  المشاركة  طلبات  لتقديم  عامة 
الخاص.  القطاع  من  الصناعية  المؤسسات 
ويمّثل البرنامج التدريبي نظام إدارة الطاقة حًال 
المتدربين  من  المستهدفين  لكال  مفيًدا 
المتدربون  يتعلم  إذ  الصناعية،  والمؤسسات 
في  مهاراتهم  وتطوير  قدراتهم  بناء  كيفية 
وتركيب  وصيانة،  وتخصيص  تصميم  مجال 
الحلول المبتكرة لكفاءة استخدام الطاقة، ودعم 
معيار  مع  المتوافق  الطاقة  إدارة  نظام  تنفيذ 
المؤسسات  داخل   50001 اآليزو  الدولي 
المصانع  تحصل  بينما  المضيفة،  الصناعية 
الطاقة  أداء  لتقييم  فرصة  على  المضيفة 
استخدام  كفاءة  تحسين  فرص  وتحديد  داخلها 
المقترحة  الحلول  تنفيذ  ثم  ومن   ، الطاقة 
إدارة  نظام  وتطبيق  الطاقة  استهالك  لتوفير 
الطاقة داخل جميع العمليات، وذلك من خالل 
واإلشراف  المتخصصة  االستشارة  خدمات 
في  اليونيدو  خبراء  يقّدمها  التي  المستمرة 

فلسطين.

للشركات  العليا  اإلدارة  إقناع   •
تجاه  االلتزام  وتحقيق  الصناعية 

تطبيق نظام إدارة الطاقة؛
جميع  بين  الوعي  مستوى  رفع   •
الشركات  في  العاملين  الموظفين 
كفاءة  تطبيقات  بأهمية  الصناعية 

الطاقة وفوائد نظام إدارة الطاقة؛
بناء وتفعيل دور فريق الطاقة داخل   •
ومتابعة  لتنفيذ  المضيفة  المصانع 

نظام إدارة الطاقة بفعالية؛
واضحة  ومسؤوليات  أدوار  تحديد   •
تنفيذ  يخص  بما  الفريق  أعضاء  إلى 

نظام إدارة الطاقة؛
تطوير وإنشاء وثيقة سياسة الطاقة   •

لتحقيق اهداف وفورات الطاقة؛

الطاقي  التدقيق  عمليات  إجراء   •
المصانع،  داخل  الطاقة  أداء  لتقييم 
المرجعي  االستهالك  نموذج  تطوير 
لمتابعة  الطاقة  أداء  ومؤشرات 

التقدم الحاصل ووفورات الطاقة؛
الرئيسية  المستهلكات  تصنيف   •
ذات  الصناعية  والعمليات  للطاقة 
استهالك  على  تؤثر  التي  الصلة 

الطاقة وتقييمها؛
المقترحة  الطاقة  كفاءة  فرص  تحديد   •

لتحسين أداءها؛
لجميع  العمل  خطط  وتنفيذ  تطوير   •
لتحقيق  الطاقة  كفاءة  تدخالت 

األهداف المطلوبة؛
إنشاء أدوات وأساليب فعالة لمراقبة   •

وتقييم أداء الطاقة؛

تنفيذ مرحلة التدقيق الداخلي لنظام   •
من  والتحقق  ق  المطبَّ الطاقة  إدارة 
األداء والفعالية والتحسين المستمر؛

المصانع  البرنامج، تمّكنت  في نهاية   •
للبرنامج  والمضيفة  المشاركة 
التدريبي نظام إدارة الطاقة من تنفيذ 
مجال  في  مختلفة  وتقنيات  تدابير 
إدارة  نظام  امتثل  كما  الطاقة،  كفاءة 
متطلبات  لجميع  المطبق  الطاقة 
المعيار الدولي أيزو 50001 وأصبحت 
اصدار  لمرحلة  جاهزًة  المصانع  هذه 

الشهادة.

وتحسينه  أداؤه  ومراقبة  وتنفيذه  الطاقة  إدارة  نظام  إنشاء  كيفية  "تعلمت 
الذي قّدمته  التدريب  وُيعَد  آيزو 50001.  يتماشى مع متطلبات  بما  باستمرار 
في  عظيمة  النطالقة  بداية  بمثابة  الطاقة  إدارة  نظام  حول  اليونيدو  منّظمة 

مسيرتي المهنية".

هبة تمراز، رئيسة دائرة خدمات المشتركين في شركة توزيع الكهرباء قطاع غزة



اإلنجازات 
المباشــــــرة

6
المضيفــة  الصناعيــة  الشــركات  مــن 
إدارة  نظــام  التدريبــي  للبرنامــج 
ــاء نظــام إدارة  الطاقــة نجحــت فــي بن
الطاقــة الخــاص بهــا وتحقيــق خفــض 
اســتهالكات الطاقــة وانبعاثــات ثانــي 

أكسيد الكربون.

ــار  الشــركات الملتزمــة بمعي
إدارة الطاقة آيزو 50001 :

 1,652,000
(501,670~ دوالر أمريكي)

  444,000
(134,831~ دوالر أمريكي)

خبيًرا تم تدريبهم على نظام 
إدارة الطاقة

خبيًرا معتمدا من اليونيدو 
في نظام إدارة الطاقة 

كما حصلت شركة المشروبات الوطنية كوكاكوال (الضفة الغربية) 
على شهادة آيزو 50001 لتطبيق نظام إدارة الطاقة 

28

18

االستثمار (بالشيكل)

وفورات الطاقة السنوية

الوفورات المالية السنوية
(بالشيكل)

التخفيض السنوي من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

804,949
(بالكيلوواط / ساعة)

554.61 (طن)

نظام  حول  متميزا  تدريبا  اليونيدو  منظمة  قّدمت  لقد 
يساهم   ،50001  ISO اآليزو  مع  متوافقا  الطاقة  إدارة 
في االنطالق في رحلة التوفير والتحسين ألداء الطاقة 

الخاص بك".

المشروبات  شركة  في  اإلنتاج  مشرف  الحرازين،  محمد 
الوطنية بغزة

رام الله

الخليل

قطاع غزة

شركة رويال الصناعية التجارية

شركة بدري وهنية 
شركة زمرد للرخام
شركة كوكاكوال  

شركة مطاحن القمح الذهبي 
شركة المشروبات الوطنية (كوكاكوال)



اإلنجازات
غير المباشرة

زيادة اإلنتاج الناجمة عن تقليل حاالت انقطاع العمليات واوقات   o
التوقف المخطط لها وذلك كنتيجة لتحسين األداء والتحّكم في 
نظام الطاقة باإلضافة لكفاءة العاملين في المنشاة الصناعية.

تقليل العيوب في مخرجات اإلنتاج.  o
انخفاض تكلفة المنتج بسبب انخفاض تكاليف الطاقة وأيضا   o

تقليل نسبة الفاقد في المواد الناتج عن انقطاع العمليات.
زيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية.  o

نقل المعرفة للمصانع األخرى ونشرها في القطاع الصناعي.  o

التحديات 
والدروس المستفادة

االستهالك  وتحديد  احتساب  فترة  امتدت   o
أكثر  المصانع  للطاقة في بعض  المرجعي 
بعض  توفر  عدم  بسبب  المتوقع  من 
الطاقة،  استهالكات  عن  الالزمة  البيانات 
اإلنتاج  خطوط  وتعدد  تنوع  الي  باإلضافة 

داخل هذه المنشآت الصناعية.

ضرورية  الفرعية  القياس  عدادات  تعتبر   o
توريد  يجب  إذ  الطاقة.  أداء  لمراقبة 
المصانع  لجميع  وتركيبها  الفرعية  العدادات 
نظام  تأسيس  بداية  مراحل  في  المضيفة 
الوصول  اتاحة  إلى  باإلضافة  الطاقة  إدارة 
لضمان  الخبراء  وإشراف  القياس  ألدوات 
توفير بيانات عالية الجودة يمكن استخدامها 
الطاقي واالستفادة  التدقيق  في عمليات 

منها في مرحلة مراقبة االداء.

الصناعات  لدى  الدافع  وجود  من  بالرغم   o
في  والموارد  الوقت  من  كل  الستثمار 
تملك  ال  لكنها  لديها،  الطاقة  أداء  تحسين 
على  الحفاظ  حول  االولية  المعرفة  سوى 
الطاقة، وكثيرًا ما كانت تدابير كفاءة الطاقة 

التي اّتخذتها ضعيفة وغير مكتملة.

يجب التركيز على نحو أكبر على زيادة وعي   o
اإلدارة بنجاح نظام إدارة الطاقة، وهو النجاح 
الذي يرتبط بشكل أساسي ومباشر بإدراج 

كفاءة الطاقة في ثقافة الشركة.

قدراتها  وتطوير  الفنية  الفرق  تمكين  ُيَعد   o
ألنظمة  الناجح  للتنفيذ  حيوًيا  أمًرا  الفنية 

تحسين أداء الطاقة داخل المصانع.

www.moustadama.pswww.unido.org

"تمثــل كفــاءة الطاقــة أداة قويــة مــن شــأنها تعزيــز أمــن 
خفــض  خالل  ومــن  المناخــي.  التغيــر  ومكافحــة  الطاقــة 
علــى  الفوائــد  تعميــم  يمكننــا  الطاقــة،  واردات  تكلفــة 
للصناعــات  التنافســية  القــدرة  وزيــادة  الكلــي  االقتصــاد 

الفلسطينية".
معالي وزير االقتصاد الوطني خالد العسيلي

"يمكــن أن يــؤدي تحســين كفــاءة الطاقــة فــي الصناعــة إلــى 
ــل  ــر والطوي ــى المــدى القصي ــف التشــغيل عل خفــض تكالي
وتســريع الجهــود المبذولــة و الراميــة الــى تقليــل انبعاثــات 
الكربــون. حيــث يــؤدي خبــراء إدارة الطاقــة الذيــن تــم تدريبهــم 
الســوق  فــي  واتاحتهــم  اليونيــدو  منّظمــة  خالل  مــن 
المحلــي فــي فلســطين دوًرا مهمــا واساســيا فــي دعــم 

لكيفيــة  وملموســا  جمــيال  مثــاال  المشــروع  هــذا  يشــّكل 
خالل  مــن  األوروبــي  لالتحــاد  األخضــر  التحــول  ترجمــة 
التعميــم الخارجــي. مــن خالل هــذا المشــروع الرائــع الــذي 
تنفــذه منّظمــة اليونيــدو، ندعــم فلســطين فــي تحقيــق 
الخبــراء  يســاعد  الســياق،  هــذا  فــي  المناخيــة.  أهدافهــا 
تدابيــر  اعتمــاد  علــى  الصناعيــة  المؤسســات  بــون  المدرَّ
كفــاءة الطاقــة. وســيؤدي ذلــك إلــى زيــادة اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية مــع 
تقليــل انبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون، وكذلــك فــي نهايــة المطــاف إلــى عــزل 

النمو االقتصادي عن التدهور البيئي".
ممثل االتحاد األوروبي سفين كون فون بورغسدورف

وتنشــيط تطبيــق حلــول الطاقــة المســتدامة للصناعــات الفلســطينية وزيــادة 
نمو أعمالها".

أحمد الفرا، رئيس مكتب برنامج اليونيدو في فلسطين

تــم إنتــاج هــذا المنشــور بمســاعدة االتحــاد األوروبــي فــي إطــار برنامــج مســتدامة. 
ــة عــن محتــوى هــذا المنشــور، وال يمكــن أن  ــل البرنامــج المســؤولية الحصري ويتحّم

يعكس المحتوى - بأي حال من األحوال - وجهات نظر االتحاد األوروبي.


