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 مقدمة
كما  وغيره من األنشطة البشرية. تيسير النشاط االقتصاديأحد المقومات األساسية لُتعد الطاقة 

والسياسي واالجتماعي عمى حد سواء، ُبعدًا استراتيجيًا في تحقيق األمن االقتصادي مثل تُ  ياأن
أو عدم وصوليا لكافة المناطق والفئات عمى غياب أو قصور خدمات الطاقة  ؤثري حيث

ة الطاق أمن مفيومولذا ظير اتجاىات بعض المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية. 
المختمفة، وبتكمفة ميسورة لكافة المناطق  بصورىا الطاقةإمدادات  توفير، الذي يعني واستدامتيا

 تكون وأن عمييا، المحمي الطمب مع تتناسب بكمياتواألنشطة االقتصادية، و  االجتماعية والفئات
 .ةوموثوق آمنةإمداداتيا لمجميع 

من تحقيق ما تقدم عددًا من التحديات، في مقدمتيا محدودية المصادر التقميدية لمطاقة ُيواجو 
، وما يرتبط بذلك من قضايا تتعمق بحقوق عدم استدامتياو  ،فحمالطبيعي و الغاز الخام و ال الزيت

عدم توفرىا بجميع دول العالم وتركزىا في بعض وكذلك  ،ىذه المصادرفي األجيال القادمة 
نسان وكافة الكائنات الحية نتيجة انبعاثات غاز اإلو عن آثارىا الضارة عمى البيئة فضاًل  .الدول

، وما ترتب عمى ذلك من إحداث التغيرات ىذه المصادرثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق 
فإن تحسين كفاءة استخدام  لذاالمناخية التي بدأ يعاني منيا الكثير من المناطق في العالم. 

أمرًا  الطاقة، قد أصبح توليفة في  المتجددة الطاقةمصادر زيادة حصة التحول نحو الطاقة، و 
من الطاقة من  ألجيال الحالية والقادمةاجات لجميع دول العالم لتأمين احتياوحتميًا  استراتيجيا

 1.والحد من التغيرات المناخية من ناحية أخرى ظ عمى البيئةالحفا، و ناحية

  ىدا  األتضمنت فقد التنمية، تحقيق استدامة في مطاقة لمدور اليام لتأكيدًا عمى ما تقدم، و   
 "  بشأن الطاقة المستدامة اً صريحىدفًا ( SDGs) 0202متنمية المستدامة لالسبعة عشر العالمية 

ضــمان حصــول الجميــع بتكمفــة ميســورة عمــى " أكد عمى أىمية اليد  السابع "، الذي 
تحقيق ثالث غايات بحمول ، وذلك من خالل " الطاقــة الحديثــة الموثوقة والمستدامة خــدمات 

6 ضمان حصول الجميع بتكمفة ميسورة عمى خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة،  ىي، 0202عام 
                                                           

المتجددة بأنيا الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد، أو التي ال يمكن أن تنفد، أي أن معدل إنتاجيا أكبر  الطاقةُتعر    1
من الطاقة الشمسية، والطاقة المائية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتمة  تشمل مصادر الطاقة المتجددة كالً ا، و من معدالت استيالكي

األرض، وطاقة حركة أمواج المد والجذر، وكذلك الطاقة الناتجة عن الفروق في درجات الحرارة في أعماق الحيوية، وطاقة حرارة باطن 
 المحيطات والبحار.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
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ومضاعفة المعدل ، ةالطاقة العالميتوليفة الطاقة المتجددة في  وتحقيق زيادة كبيرة في حصة
تعزيز التعاون الدولي في مجال استثمارات العالمي لمتحسن في كفاءة استخدام الطاقة، وكذلك 

. وتجدر اإلشارة إلى أن أىمية تطوير ونشر استخدام الطاقة الطاقـة النظيفة وبحـوث وتكنولوجيـا
، بل تتعداىا إلى وغاياتوة عالميعمى اليد  السابع من األىدا  الفقط المستدامة ال تقتصر 

ية األخرى ذات الصمة، خاصًة اليد  الثامن المعني عالماألىدا  الوآليات العديد من غايات 
إقامة بنى واليد  التاسع المعني ب ،تصادي المطرد والشامل لمجميع والمستدامتعزيز النمو االقب

، واليد  الثاني االبتكار والمستدام وتشجيعالتصنيع الشامل  وتحفيز ،تحتية قادرة عمى الصمود
نتاج مستدامةعشر المعني ب  تخاذبا، واليد  الثالث عشر المعني ضمان وجود أنماط استيالك وا 

 .إجراءات عاجمة لمتصدي لتغير المناخ وآثاره

لمشاركة مصادر عوام الخمس الماضية تقدم، ومن التطور الكبير الذى شيدتو األ الرغم مما ىعم
نيا لم تصل بعد إلى النسب أ الإنتاج الكيرباء، إل ةالعالميتوليفة الطاقة الجديدة والمتجددة في ال

ومن ثم استدامة  ،لييا لضمان استدامة الطاقةإية المشار عالمال ىدا األالمأمولة لتحقيق 
إنو المعنية بالطاقة إلى ( BP)لمنفط والغاز  البريطانية الشركة نشرة إحصاءاتفتشير  2التنمية.
من إجمالي فقط ٪ 21المتجددة نحو الجديدة و الطاقة استيالك بمغت نسبة  0223عام في 

مصادر الطاقة ل% 4% لمطاقة المائية، و3 بنسبةتتوزع  الطاقة األولية،من  العالمياالستيالك 
عمى  بومن المتوقع أن يصل الطم .% لمطاقة النووية4المتجددة األخرى، والنسبة المتبقية نحو 

 بحمولمن إجمالي الطمب العالمي عمى الطاقة األولية  %00المتجددة إلى نحو الجديدة و الطاقة 
 .0202عام 

والغاز  )البترول الوقود األحفوريبصفة أساسية عمى ، مازال قطاع الطاقة يعتمد مصروفي 
، مع إسيام محدود لمصادر الطاقة % في توليفة الطاقة األولية52 بنسبة تتعدى الطبيعي(

دراكًا لذلك، وحرصًا عمى تحقيق استدامة الطاقة، حددت و  .توليفةال ىذه المتجددة في استراتيجية ا 
ضمان أمن  6األىدا  االستراتيجية لقطاع الطاقة في 0202التنمية المستدامة6 رؤية مصر 

الطاقة، وزيادة مساىمة قطاع الطاقة في الناتج المحمي اإلجمالي، وتعظيم االستفادة من الموارد 

                                                           
 غير متجددة. ممتجددة أ أكانت سواء األحفورية( )غيرُتعر  الطاقة الجديدة بأنيا الطاقة غير التقميدية   2



3 
 

وخفض كثافة ، وتعزيز اإلدارة الرشيدة والمستدامة لمقطاع، ()تقميدية ومتجددة المحمية لمطاقة
 استيالك الطاقة، والحد من األثر البيئي لالنبعاثات بالقطاع. 

حتى عام المتكاممة والمستدامة الطاقة  استراتيجيةسبيل تحقيق ىذه األىدا ، ركزت " وفي
، عمى تنويع مصادر الطاقة، 0222"، التي اعتمدىا المجمس األعمى لمطاقة في عام 0201

بفعالية في تحقيق الطاقة وتطبيق السياسات الالزمة لتحقيق استدامة الطاقة، ومساىمة قطاع 
إجمالي في دة رفع مساىمة مصادر الطاقة المتجدالتنمية المستدامة. حيث تستيد  االستراتيجية 

، 0201بحمول عام  ، وذلك%1.1الطاقة النووية إلى و  ،%24إلى نحو  ية المنتجةالطاقة األول
% من 25.4% )03 حوالي مساىمة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكيربائية إلىوكذلك رفع 

% من 4.4ونحو ، % من المصادر المائية(0.0% من طاقة الرياح، و24.2الطاقة الشمسية، 
% من 24يوفر نحو بما  ،تستيد  االستراتيجية رفع كفاءة استخدام الطاقةكما  .النوويةالطاقة 

الوكالة الدولية  مع تحديث التوقعات، وبالتعاون إطار. وفي 0201في عام  توقعاالستيالك الم
% 00 بنحو ُيمكن أن تساىم أن الطاقة المتجددة في مصر ، فقد ُقدر(IRENAلمطاقة المتجددة )

توليفة % في 10نحو ، وتصل إلى 0202من إجمالي إمدادات الطاقة النيائية بحمول عام 
استخدام بشرط نجاحيا في التعامل مع التحديات التي تواجو التوسع في وذلك الطاقة الكيربائية، 
 الطاقة المتجددة.

ضمانًا لتحقيق ، وأمنيا ية والوطنية لتحقيق استدامة الطاقةعالمتقدم من األىدا  الما ضوء في  
 وتحديات اتيمكانا  و لدراسة فرص فإن ثمة حاجة المناخية،  تاالتغير التنمية المستدامة ومواجية 

الجديدة عمى الطاقة  ةكبير درجة يعتمد ب ،لمطاقة وموثوقومتنوع  يخمق نظام قو وسياسات وآليات 
في مصر بصفًة  المستدامةلدعم متطمبات التنمية وذلك  ،، وتحسين كفاءة الطاقةوالمتجددة

 . خاصة، وفي العالم بصفًة عامة

 هدف المؤتمر
ودورىا في تحقيق  ،الطاقة في مجال تمستجداالب الخاصةمناقشة القضايا إلى ييد  المؤتمر 
، المختمفةالطاقة  مصادرمن ات المتاحة يمكانالفرص واإل تحديد غيةب ،التنمية المستدامة

، حتى يتسنى وضع الطاقة الجديدة والمتجددة استخدامالتوسع في تي تعوق التحديات الو 
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لمتنمية  يةعالمىدا  الاألفي ضوء وذلك  ،المناسبة لتحقيق استدامة الطاقةالسياسات واآلليات 
استراتيجية التنمية المستدامة6 رؤية و تفاق باريس لتغير المناخ، او ، 0202عام حتى المستدامة 

 ذات الصمة. الوطنية اتستراتيجياال، و 0202مصر 

 لمؤتمراالقضايا محل اهتمام 
 واحدة أو أكثر من النقاشية ووحمقاتلمؤتمر تي ستقدم في جمسات اتتناول األوراق البحثية ال

مصر(، أو من خالل عرض الخبرات اإلقميمية واء تطبيقًا عمى الواقع الوطني )التالية، س قضاياال
  6والدولية في ىذه القضايا

  الطاقة.واستدامة متطمبات وتحديات تحقيق أمن 
 أمن ، وتحقيق وتنافسيتيا المتغيرات اإلقميمية والدولية وتأثيرىا عمى تنظيم أسواق الطاقة

 استدامة الطاقة.و 
 ،الطاقة واستدامتيا أمنحقق توليفات طاقة توطرق اختيار  مناىج تخطيط الطاقة ،

 ضمانًا الستدامة التنمية.
 المحمي واألجنبي مشروعات الطاقة، وفرص مشاركة القطاع الخاصتمويل  بدائل، 

 .مشروعات الطاقة المستدامة في تمويلوالتعاون الدولي 
  بما يضمن حصول الجميع عمى الطاقة بتكمفة الطاقةتسعير ودعم سياسات وآليات ،

  ميسورة.
 الحوكمة في ، ومتطمبات وتحديات تطبيق ق الطاقةاسو أوضبط تنظيم اإلطار المؤسسي ل

 قطاع الطاقة، وفي شراكات القطاع مع القطاع الخاص الوطني واألجنبي.
  في القطاعات واألنشطة المختمفة.ورفع كفاءتيا سياسات وآليات ترشيد استخدام الطاقة 
 بما في ذلك سياسات وآليات تحفيز البحث العممي لتحقيق استدامة الطاقة بتكمفة ميسورة ،

 الطاقة.تحفيز تصنيع معدات 
  .متطمبات وتحديات تجارة الطاقة عمى المستويين اإلقميمي والعالمي 
  والغذائي المائي األمن من وكل الطاقة أمنسياسات تحسين التشابكات بين. 
 طاقة أكثر أمنًا واستدامة.لمواالجتماعية لمتحول إلى توليفات  اآلثار االقتصادية 
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 أكثر أمنًا واستدامةطاقة لملمتحول إلى توليفات  اآلثار البيئية . 

 المشاركون في المؤتمر

  قميميًا ودوليًا.  ا  محميًا و  والتنمية المستدامةالطاقة ميتمون بقضايا وخبراء باحثون وأكاديميون 
 والتنمية المستدامة الطاقةالدولية واإلقميمية ذات الصمة بقضايا والمنظمات  ممثمو الييئات.  
  والتنمية المستدامة.، والبيئةالطاقةالمعنية بقضايا ية وطنال اتيئاليالوزارات و ممثمو ،  
 ذات الصمة بإنتاج واستيالك األنشطة االقتصادية بن ص العاممو الخاين العام و القطاع ممثمو

 لطاقة.ا
 الحفاظ عمى الموارد الطبيعية الطاقة، و ن بقضايا ثمو منظمات المجتمع المدني الميتمو مم

 والبيئة. 

 والنتائج المتوقعة لممؤتمرخرجات الم

  وتحديد متطمبات ، أكثر أمنًا واستدامة لمطاقة ساىم في بمورة توليفاتمقترحات ُيمكن أن تُ تقديم
 تحقيقيا.

  المتجددةالطاقة ستخدام أفضل لتحفيز التوسع في اسياسات وآليات اقتراح.  
  الطاقة، وحوكمة مؤسساتيا.تقديم مقترحات ُيمكن أن ُتساىم في تحسين تنظيم وضبط أسواق 
  تحول مصر لمركز إقميمي في تجارة الطاقة.تقديم مقترحات بشأن متطمبات 
  معدات الطاقة تصنيع مشروعات الطاقة، خاصًة مشروعات اقتراح آليات مستحدثة لتمويل

 المستدامة.

 
 


