
 

 

 عتماد رمسي للخطة الوطنية لكفاءة الطاقةبواسطة جملس الوزراء  إ .1
طط اخلمسية والسنوية للجهات املسئولة عن اخلفاءة الطاقة ضمن  كدراج إجراءات اخلطةالوطنية ل إ .2

 ضمن اخلطة.   ري املوارد الالزمةف جراءات وتو تنفيذ اإل
املعلومات   ليكاملعنية بتنفيذ اإلجراءت  ومتاجلهات    ة من قبلقوتطر حمددة مو أ و   وضع خارطة طريق .3

 .  لتنظيم ورقابة الكهرابءاز الفين  هللج
الفين لتنظيم ورقابة الكهرابء يف  جمال وضع   ز يدعم اجلها   RCREEEاملركز االقليمي    .4

ملستوي  التنفيذمع املساعدة الفنية اليت يطلبها اجلهاز الفين لتنفيذ بعض   منهجية املراقبة والتقييم
 .راءات اخلطةاج

....  اخل(  ت  مقروء/ مرئي/ وسائط الشركامسموع/  ائط املتاحة)  ستكثيف اإلعالم بكل الو  .5
 .   اجلهاز الفين(  –فوائد واملطلوابت ) الوزارة  الملخاطبة املستهدفني  حول  

تنظيم محالت تنوير مباشرة لكل املستوايت ) اصحاب القرار / السلطات التنفيذية بكل  .6
 /املستوايت / املؤسسسات التعليمية / املستهلكون /    ......... اخل ( ) اجلهاز الفين   / الوزارة

 . (شركة التوزيع 
االستفادة القصوي من وسائط  اتصال الشركات بكافة انواع املستهلكني خلفض اإلستهالك  .7

 وإدارة األمحال   ) شركة التوزيع(   الطوعي
لصلة لقيام صندوق لتمويل كفاءة الطاقة واإلسثمار فيها  وجذب تعمل الوزارة مع اجلهات ذات ا .8

 ( ESCOSقيام شركات خدمات طاقة)     القطاع اخلاص للمشاركة
وتعيني متابعني ابلوزارات   يف القطاع  دفع القطاع العام لرايدة كفاءة الطاقة  ابلتبصري بفرص التوفري .9

 .   ) الوزارة (    واستحداث نظام حتفيزي



اإلقليمي والوزارة واجلهاز الفين قي جمال   زإدارة الطاقة يف جامعة الدول العربية واملركتتعاون   .10
 . ستفادة من اخلربات السودانية ) اليت ملسناها( يف الدول األخرى األعضاء  اإل

تعمل الوزارة واجلهاز الفين على وضع برامج  تدريب مدققي وخرباء طاقة  لإلستفادة منهم  .11
 . العام واخلاصيف القطاع  نفذة  يف دعم اجلهات امل

للقيادات وضع خطة واضحة لورش العمل اخلاصة بتحسني كفاءة الطاقة ورفع القدرات  .12
  .بواسطة اجلهاز الفين متوهلا الوزارة وتدعمها خربات اجلهات املساعدة 

املناسبة لتقدمي حبوث يف جماالت   زثني من اجلامعات وخارج البالد ابحلوافحجذب البا .13
 خفض األمحال والتكيييف وإستخدام الطاقة املتجددة يف إانرة الشوارع     ) الوزارة / اجلهاز الفين( 

 وترشيد اإلستهالك  يف  رايدة وزارة املوارد املائية والكهرابء لكل الوزارات يف جمال خفض .14
 . يادينهامومكاتبها و طاهتا ومرافقها  حم

فاءة الطاقة يف تكثيف اإلعالم وتوزيع امللصقات والكتيبات  ك ل  من اليوم العريب اإلستفادة .15
 واألدلة للمستهلكني  ) الوزارة / ااجلهاز (. 

لوضع   حسب احلالة يف كل اجلهات املنفذة لإلجراءات    )فرق عمل  /وحدات(تشكيل   .16
 املطلوبةواإلتفاق على صورة التقارير (    حسب اجلدول الزمين) ابلتعاون مع اجلهاز الفين قيتات  تو 

 خالل تقرير نصف سنوي ) اجلهاز الفين( ملعايل الوزير  ترفع   وفس واليت
تعاون املركز اإلقليمي واجلهاز الفين يف جمال قياس التطور النوعي والتأثري الكمي لكل  .17

 إلسرتشادي املعلن ) املوجه الرئيسي للخطة ( ا  هدفلل   اإلجراءات ومدى حتقق
يف جمال اقتصادايت الطاقة واالهتمام ابلكادر  نفذة العاملني يف احلهات امل  تدريب .18

ه يف جمال حساب االحصائيات والقياسات للوفورات   تهالمهي (  ركز االقليميامل)اإلقتصادي  
 .  من اخلطةاالقتصادية املرجوة  

براجمها  خاللالوزارة ملخاطبة وزارة الرتبية والتوجيه واالرشاداملختلفة للعب دورها من   .19
 .التعليميةيف جمال خفض االستهالك الطوعي



كفاءة الطاقةوتتكامل   ارات العاملةيف جمال الطاقةابلبالد لتنداحز مع الو  الوزارة للتنسيق .20
 .اجلهود  


