
   
 

 تطوير صناعة فلسطينية تعتمد على الطاقة المستدامة  :برنامج مستدامة 

 في الصناعات الفلسطينية   ISO 50001تنفيذ نظام إدارة الطاقة لدعوة لالنضمام الى تدريب 

  لألفراد  طلباتالاعالن عن استقبال 

بسبب    استراتيجية،إلى معالجة    بحاجةاألوسط ويعتبر وضع الطاقة في فلسطين فريداً من نوعه مقارنة بغيره من دول الشرق  

بشكل شبه كامل على  الفلسطيني  الطاقة  يعتمد قطاع  المستقر.  السياسي غير  المالية والوضع  الطبيعية واألزمة  الموارد  نقص 

بحوالي   الطاقة  واردات  على  إسرائيل  تسيطر  الطاقة.  األردن  3و٪  88واردات  المنتجات    ومصر،٪ من  إلى جميع  باإلضافة 

نتيجة   اإلسرائيلية.  الشركات  استيرادها من خالل  يتم  التي  في    لذلك،البترولية  األعلى  فلسطين  في  الوقود والطاقة  تكاليف  تعد 

 المنطقة.

ظام إدارة  ن تم إصدار  الحراري،وسط زيادة أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم والحاجة إلى خفض انبعاثات غازات االحتباس  

المؤسسات والمجتمعات على توثيق أداء الطاقة ودراسته والتحكم فيه وتحسينه بغرض االستخدام   ، لمساعدةISO 50001الطاقة  

 األفضل والفعال من مصادر الطاقة مما سيؤثر بشكل إيجابي على الحد من انبعاثات الغازات الخضراء.

على   مستدامة    ذلك،وبناًء  برنامج  قبل  يسر  من  والمنفذ  األوروبي  االتحاد  من  الصناعية الممول  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة 

  تطبيق"فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في البرنامج التدريبي حول   أن يعلن  وزارة االقتصاد الوطنيبالشراكة مع    ()اليونيدو

 . (ISO 50001)  في الصناعات الفلسطينية "إدارة الطاقة  لنظام المعيار الدولي

الخاصة  مديري خطوط اإلنتاج  الصيانة وتستهدف مديري ومهندسي الطاقة و  ،دورة تعليمية مكثفة  في تقديم  يتمثل  برنامج التدريب 

  في المختصين  وذوي الخبرة ستشاريينلالالبرنامج التدريبي مفتوح أيًضا كما ان صناعات المهتمة بتوفير وتقليل تكلفة الطاقة. بال

 . (ISO 50001)أنظمة إدارة الطاقة  تطبيق فيمعترف بهم دوليا الذين يرغبون في أن يصبحوا خبراء وكفاءة الطاقة  مجال

 ISOر ) خالل البرنامج التدريبي على قواعد وعملية تطبيق نظام إدارة الطاقة بما يتماشى مع معيامن  سوف يتعرف المشاركون  

  الطاقة، ، وتحديد فرص توفير  أنظمة إدارة الطاقةباإلضافة إلى اكتساب المهارات والخبرة العملية في تطوير وثائق    ،(50001

(  ISO 50001الطاقة )أنظمة إدارة  توفير الطاقة. سيتم تقديم البرنامج التدريبي من قبل خبراء    سبلخط األساس ولووضع أهداف  

 الدوليين. 

 لى جزئين:للبرنامج ا لتدريب الرسمي ينقسم ا

 دورة المستخدم األخير: (1)

الذي تعلم كيفية وهو الشخص إلخ(   صيانة،مهندس  إنتاج،مهندس  للطاقة، مستخدم للطاقة )مشغل معدات مستهلكة / منتجة  يتمثل

 استخدام الطاقة بكفاءة ومعرفة كيفية تحسين أداء الطاقة والحفاظ عليه في مصنعه.

ساعة من خالل تطبيق االجتماع    16"إدارة المستخدم االخير" ولمدة    ( ISO 50001مقدمة عن نظام إدارة الطاقة )يحتوي التدريب  

 ؛ 2020 تشرين الثاني/نوفمبراالفتراضي )ويبكيس( بدًءا من 



   

المهتمين بالطاقة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والشركات   التدريب مفتوح لجميع األشخاص  الصناعية واالستشاريين هذا 

 ومقدمي خدمات الطاقة في القطاع الخاص. يقدم هذا التدريب المبادئ النظرية ومبادئ تنفيذ أنظمة إدارة الطاقة. 

 دورة على مستوى الخبراء: (2)

تم تدريبه لمساعدة المؤسسات على تنفيذ  ي ومن    الطاقة؛مهندس لديه معرفة متعمقة بأنظمة إدارة الطاقة وتقنيات كفاءة    هوخبير  ال

 تدابير تحسين أداء الطاقة واستدامتها بهدف االستخدام الفعال للطاقة وتقليل االستهالك. 

يوًما من التطبيق    14  وايضا ما يقدر ب  )مقسم الى ثالث وحدات(،  في الفصول  يوًما من التدريب  12من  الدورة  تتكون   •

العملي في المصنع المستضيف وعبر الندوات من خالل التقنية االلكترونية لالجتماع االفتراضي )اي ما يقارب يوم  

 ونصف من كل شهر(. 

 الطاقة. إدارة مهتمين بأن يصبحوا ممارسين وخبراء في نظام وسيكون هذا التدريب مفتوًحا ألشخاص مختارين  •

لن يكون هناك    في الشركات والمصانع المرشحة والمشاركة في التدريب.جماعية    وظيفةإكمال    المشاركينسيُطلب من   •

الشركاتتدر الوصول  المشاركينولكن سيتمكن    يب رسمي في هذه  الصناعيةإلى    من  إدارة   المنشآت  لتطبيق نظام 

 الطاقة كمجموعة تحت إشراف المدربين الدوليين.

خالل   للطالبأشهر تقريبًا. سيطلب من الشركات المشاركة توفير الوصول    10يمتد برنامج الخبراء على مدى فترة    •

 أشهر. 10فترة 

الذين يرغبون   متدربين. سيطلب من الج نظام ادارة الطاقةكممارسين في برنام  لمتدربينعند االنتهاء من الدورة، سيتم اعتماد ا

للشركات فرصة أخرى   حيتيوهذا  في أن يصبحوا خبراء أيًضا تطبيق مهاراتهم المكتسبة حديثًا في مهمة فردية في منشأة صناعية.  

، يمكن تعيين شخص واحد فقط فرديةل كشركة فردية. في حالة التسجي ةللمشاركة في البرنامج من خالل التسجيل كشركة مرشح

 لحضور تدريب المستخدم.

 

 ISO 50001ة / : هيكل البرنامج التدريبي لنظام ادارة الطاق1نموذج 

 

 



   

 : المشاركة بالتدريبكفاءة الطاقة الذين يستوفون الحد األدنى من المعايير التالية مدعوون لتقديم طلب  يخبراء ومستشاران 

o   بقطاع  المتعلقة  االنشطة    على األقل في  خبرة  ةسنب  ة مرفق ،  الصناعةمجال  في  على االقل  ت  سنوا  3خبرة سابقة لمدة

 . المجال الصناعيفي   ةلطاق

 

o  التعليمية المكافئةما يعادلها في المجاالت  هندسة أوفي البكالوريوس درجة. 

 

o للغة اإلنجليزيةاتقان ا . 

 

o وجمع وتحليل بيانات   الطاقة،وتنفيذ مشاريع توفير   الطاقة،األنشطة المتعلقة بالطاقة مثل تقييمات أداء  فيعملية  خبرة

 .ومشاريع االستدامة األخرى المتعلقة بالطاقة وخفض الكربون المتجددة،ومشاريع الطاقة  الطاقة،

 

o  ميزةيعتبر في استخدام أدوات قياس الطاقة وبرامج تحليل البيانات خبرة عملية وجود . 

 

o  خبرة عملية بأي من مجموعة المعايير المتعلقة بالISO (.55001،  50001،  18001،  14001 ،900ثل)م 

 

 

 مشارك/ة.  30 بالتدريب:عدد المشاركين  •

 

 .2020تشرين الثاني/نوفمبر  26-23ر:  تواريخ دورة المستخدم األخي  •

 

 في الصناعات:  ISO 50001على تطبيق نظام إدارة الطاقة   متطلبات المشاركة في التدريب •

 

  ات./للمشاركينتقديم السيرة الذاتية  -

 لألفراد  طلب التسجيلتعبئة   -

 

 االلكتروني لبرنامج  البريدعلى    المرفقالجاهز وجى إرسال السيرة الذاتية وطلب التسجيل  يرلتقديم الطلبات:    الموعد النهائي •

 . 2020 تشرين األول/اكتوبر 22حتى تاريخ  MOUSTADAMA@unido.orgمستدامة 

 

 "نظام ادارة الطاقة" في شركة واحدة على األقل.  االلتزام بتنفيذبشرط  الدورات التدريبية مجانًا لالستشاريين  منح  سيتم  الرسوم:   •

 

 التقييم واالختيار:  •

 

o   سوف يتم تشكيل لجنة اختيار وتقييم من قبل وحدة ادارة المشروع وبالتشاور مع الشركاء

 وأصحاب المصلحة. 

o  لالختيار والتقييم. سيتم اتباع معايير محددة 

o  .قد تطلب لجنة االختيار اجراء مقابالت/زيارات ألغراض التقييم األخرى 
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  تطبيق نظام إدارة الطاقة في الصناعات

لألفراد  طلب التسجيلنموذج   

 الخبراء واالستشاريين  ات الخدم يمزود القطاع الخاص  القطاع الحكومي المجموعة 

    

  االسم 

 )    (   انثى االجتماعيالنوع 

 )    (   ذكر

  مكان العمل

  المسمى الوظيفي

  التخصص العلمي

 مبتدئ  متوسط متقدم إتقان اللغة اإلنجليزية

   

 الهاتف  االيميل  بيانات المشارك/ة 

  

 الخبرة العملية 

 هل لديك خبرة عملية في

)توضيح   ؟المجال الصناعي

عدد السنوات، القطاعات  

الصناعية، توضيح المهام  

 المنفذة(؟ 

 ال نعم

  

هل لديك خبرة في تنفيذ  

مشاريع كفاءة الطاقة أو 

 ؟  الطاقة المتجددة

   الرجاء التوضيح.

 ال نعم

  

عملية متعلقة  هل لديك خبرة 

 ISO (ISOمعايير باي من 

14001  ،ISO 50001   ،

ISO 9001 يرجى  . إلخ

 التوضيح 

 ال نعم

  



   

في   عمليةهل لديك خبرة 

لطاقة؟ نشاطات متعلقة بقطاع ا

عمل تقييم للطاقة في  )مثل 

  ع البياناتيجممنشأة، ت

، وتحليلها الخاصة بالطاقة

 (الخ

 

 ال نعم

  

هل لديك خبرة في استخدام 

أدوات قياس الطاقة وبرامج 

 تحليل البيانات؟

 

 ال نعم

  

أي دورات هل شاركت في 

بنظام ادارة   تدريبية تتعلق

كفاءة الطاقة،  او ،الطاقة

 غيرها؟المتجددة، و والطاقة

 يرجى التوضيح. 

 

 ال نعم

  

هل ستكون قادًرا على االلتزام 

ي ف ، ادارة الطاقةبتنفيذ نظام 

على    واحدة منشأة صناعية

 ؟بعد تنفيذ التدريب االقل

 

 ال نعم

  

 

   :  أعالههذا للتأكيد على صحة المعلومات المذكورة 

 التوقيع: 

 التاريخ: 

 


