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  :دف المؤتمرى
القضايا الخاصة بالمستجدات في مجال الطاقة، ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة، بغية تحديد  مناقشة

الفرص واإلمكانيات المتاحة من مصادر الطاقة المختلفة، والتحديات التي تعوق التوسع في استخدام الطاقة 
دامة الطاقة، وذلك في ضوء الجديدة والمتجددة، حتى يتسنى وضع السياسات واآلليات المناسبة لتحقيق است

، واتفاق باريس لتغير المناخ، واستراتيجية التنمية 1202األىداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 
 .، واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة1202المستدامة: رؤية مصر 

 لمؤتمرالقضايا محل اىتمام ا
مر وحلقاتو النقاشية واحدة أو أكثر من القضايا التالية، تتناول األوراق البحثية التي ستقدم في جلسات المؤت

 سواء تطبيقاً على الواقع الوطني )مصر(، أو من خالل عرض الخبرات اإلقليمية والدولية في ىذه القضايا: 
 .متطلبات وتحديات تحقيق أمن واستدامة الطاقة 
  وتنافسيتها، وتحقيق أمن واستدامة المتغيرات اإلقليمية والدولية وتأثيرىا على تنظيم أسواق الطاقة

 الطاقة.
 أمن الطاقة واستدامتها، ضمانًا الستدامة حقق مناىج تخطيط الطاقة، وطرق اختيار توليفات طاقة ت

 التنمية.
  في والتعاون الدولي  المحلي واألجنبي، تمويل مشروعات الطاقة، وفرص مشاركة القطاع الخاصبدائل

 .مةمشروعات الطاقة المستدا تمويل
  .سياسات وآليات تسعير ودعم الطاقة، بما يضمن حصول الجميع على الطاقة بتكلفة ميسورة 
  ،اإلطار المؤسسي لتنظيم وضبط أسواق الطاقة، ومتطلبات وتحديات تطبيق الحوكمة في قطاع الطاقة

 وفي شراكات القطاع مع القطاع الخاص الوطني واألجنبي.
 قة ورفع كفاءتها في القطاعات واألنشطة المختلفة.سياسات وآليات ترشيد استخدام الطا 
  سياسات وآليات تحفيز البحث العلمي لتحقيق استدامة الطاقة بتكلفة ميسورة، بما في ذلك تحفيز

 تصنيع معدات الطاقة.
  .متطلبات وتحديات تجارة الطاقة على المستويين اإلقليمي والعالمي 
 والغذائي المائي األمن من وكل الطاقة سياسات تحسين التشابكات بين أمن. 
 .اآلثار االقتصادية واالجتماعية للتحول إلى توليفات للطاقة أكثر أمناً واستدامة 
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 .اآلثار البيئية للتحول إلى توليفات للطاقة أكثر أمناً واستدامة 

  المؤتمر: أنشطة
 رئيسيينمتحدثين مقدمة من  أوراق عمل ضعر عامة للسات ج. 
  لمناقشة األوراق البحثية المقبولة للعرض في المؤتمرمتخصصة ات جلس.  
  تنطلق من مداخالت رئيسية لعدد من الخبراء وصناع السياساتحلقات نقاشية.  

 :المشاركون
قليمياً إمهتمون بقضايا الطاقة والتنمية المستدامة محليًا و وخبراء باحثون وأكاديميون من داخل وخارج مصر: 

ممثلو ، و الدولية واإلقليمية ذات الصلة بقضايا الطاقة والتنمية المستدامةوالمنظمات  ممثلو الهيئات، و ودولياً 
، والبيئة، والتنمية المستدامة، وممثلو القطاعين العام والخاص الطاقةالمعنية بقضايا ية وطنات اليئالهالوزارات و 

العاملين باألنشطة االقتصادية ذات الصلة بإنتاج واستهالك الطاقة، وممثلو منظمات المجتمع المدني 
 المهتمين بقضايا الطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة. 

 :اللغات
  .الترجمة الفورية اتالمؤتمر خدمسوف يوفر و ، العربية أو اللغة اإلنجليزية باللغة البحثية األوراقتقدم 

  :االنعقادمكان 
 .جمهورية مصر العربية - القاىرة –مدينة نصر  –طريق صالح سالم  – يمعهد التخطيط القوم

 :مقترح الورقة البحثية
كلمة على أن يتضمن: اسم الباحث ووظيفتو، والمؤسسة التى يعمل بها، وعنوان   022يكون فى حدود 

د حجم الورقة البحثية عن ، مع مراعاة أال يزيللباحث كترونياإلل، وعنوان البريد ةيالورقة، وعناصرىا الرئيس
 . صفحة 02
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  :كتاب المؤتمر
ضوء مناقشات  لمؤتمر بعد تنقيحها فىيتضمن األوراق البحثية التى عرضت فى ا معهد كتاباً السوف يصدر 

 .من الكتاب للمشاركين فى المؤتمر ، وسيتم إىداء نسخةالمشاركين بالمؤتمر

  :التكلفة
ويجوز ، تقبل ورقتو البحثية من خارج مصر تكلفة اإلقامة كاملة لمن يسوف يتحمل معهد التخطيط القوم

 . على الباحث توفيرىا بأي طريقة من جانبو للمعهد أن يساىم بتكلفة السفر جزئيا أو كليا إذا تعذر

  :المواعيد
  1212 أكتوبر 1 األوراق البحثية                لتلقى مقترحات  النهائيالموعد 
  1212 أكتوبر 10   األوراق البحثيةمقترحات اإلخطار بقبول 
  1212 يناير 10    كاملة األوراق البحثيةلتلقى  النهائيالموعد 
  1212 فبراير 10     البحثية األوراقاإلخطار بقبول 
 1212أبريل  11-11      موعد انعقاد المؤتمر 
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