 المنتدى العربى الثانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة





البلد :األمم المتحدة :نعمل على إطالق مبادرة لنشر الطاقة المتجددة في الريف العربي
اليوم السابع :األمم المتحدة تعلن عن انطالق مبادرة لنشر الطاقة المتجددة فى الريف العربى
المال :خطة إلعادة هيكلة قطاع الطاقة ..ورفع الدعم نهائيًا خالل  5سنوات
اليوم :انطالق أعمال المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة بالغردقة

األمم المتحدة :نعمل على إطالق مبادرة لنشر الطاقة المتجددة في الريف العربي
البلد
نادر غازي

أعلنت ريما خلف ،وكيل االمين العام لالمم المتحدة األمين التنفيذى للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى
اسيا "األسكوا" عن مبادرة سيتم اطالقها قريبا لنشر الطاقة المتجددة فى الريف العربى وتهيئة البيئة المواتية
فى هذا الريف لجذب االستثمارات.
واشارت خلف فى كلمتها التى القتها نيابة عنها روال مجدالنى ،ممثلة االسكوا فى االجتماع خالل منتدى
الطاقة العربى الثانى بالجونة اليوم  -الى اعداد خارطة طريق شاملة تربط بين الصناعات فى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة فى مجالى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ومن جانبه قال أديكو إسكالونا ،نائب سفير االتحاد األوروبى بمصر ،إن السلطات العامة عليها أن تحاول
جاهدة اختيار المناخ المناسب لالستثمارات ،والتغلب على معوقات التى تواجهها.
وأشار إلى أن االتحاد األوروبى عليه أمل كبير الفترة القادمة ،وتشارك المنطقة العربية فى تعزيز استخدام
الطاقة المتجددة من خالل المؤسسات اإلقليمية ،والتى من شأنها تعزيز التحول فى استخدام الطاقة المتجددة.
وأضاف أديكو خالل افتتاح المنتدى العربى الثانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،أن أسعار الطاقة المتجددة
انخفضت كثيراً وحان الوقت لتحقيق التحول ،حيث شعر الناس بالتغيير لذلك يسعى الجميع إلى أن تكون
االعمال المتاحة من  0202إلى  0202من خالل الشركات التى تقدم الطاقة تقدم سياسات استخدامات
وتوفير الخدمات لهذا الغرض ،باإلضافة إلى ان الخدمات ال تتطور بذاتها ،والبد أن تكون هناك سياسات
مناسبة ،ومنها هنا يأتى دور الخدمات البسيطة والمتوسطة من أجل االبتكار والتجديد فى مجالها.

األمم المتحدة تعلن عن انطالق مبادرة لنشر الطاقة المتجددة فى الريف العربى
اليوم السابع

الغردقة ـ مصطفى عنبر
أعلنت ريما خلف ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة األمين التنفيذى للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب
آسيا "اإلسكوا" ،عن مبادرة سيتم إطالقها قريبا لنشر الطاقة المتجددة فى الريف العربى وتهيئة البيئة المواتية
فى هذا الريف لجذب االستثمارات.
وأشارت خلف ،فى كلمتها التى ألقتها نيابة عنها روال مجدالنى ،ممثلة اإلسكوا فى الجلسة االفتتاحية للمنتدى
العربى الثانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تحت عنوان "تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى
مجالى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة العربية" ،والذى يقام بمدينة الغردقة تحت رعاية األمين العام للجامعة
العربية الدكتور نبيل العربى والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ،إلى إعداد خارطة طريق شاملة تربط
بين الصناعات فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى مجالى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

خطة إلعادة هيكلة قطاع الطاقة ..ورفع الدعم نهائ ًيا خالل  5سنوات
المال
كتب ـ عادل البهنساوى وعمر سالم:

قال الدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،إن سعر بيع الطاقة فى مصر مُتدن للغاية،
مقارنة بأسعار إنتاج الطاقة التى تصل إلى ضعف متوسط أسعار بيعها ،حيث يبلغ متوسط البيع نحو 05
قرشا ً لكل كيلووات /ساعة.
وأكد شاكر ،خالل منتدى الطاقة العربى أمس ،أن الحكومة ستعيد النظر فى هيكلة تعريفة بيع الطاقة ،مؤكداً
أنه خالل خمس سنوات من اآلن سيكون قد تم إلغاء الدعم ،موضحا ً أن إعادة الهيكلة ورفع الدعم لن يمسا
محدودى الدخل.
وقال المهندس أحمد السويدى ،رئيس مجموعة «السويدى إليكتريك» ،إنه البد أن يكون هناك تشريع ،يهدف
إلى االستثمار فى الطاقة والتوسع فى «المتجددة».
وطالب «السويدى» خالل المنتدى بأن يكون هناك نقاش بين الدول العربية حول الطاقة المتجددة ،لتنمية
الصناعة ،الفتا ً إلى أن مصر لم تشجع أى استثمارات فى هذا المجال.
وطالب بضرورة قياس الطاقة المتجددة ،من إجمالى الطاقة المنتجة والمبيعة ،الفتا ً إلى أن الشركة لديها
مصنع فى أوروبا ،وقامت ألمانيا بتركيب أجهزة قياس للطاقة ،حيث بلغ االعتماد على «المتجددة» فى
ألمانيا نحو .02%
وقال إنه من الضرورى أن تكون أسعار بيع الطاقة خالل أوقات الذروة مرتفعة عن غيرها من األوقات
لتفعيل سياسات الترشيد ،وأن يتم وضع استراتيجية توضح احتياجات مصر من الطاقة الشمسية ،خالل
السنوات العشر المقبلة والعمل على تنفيذها ،مما سيساعد على تقليل عجز الطاقة.
وقال جيمس موران ،سفير االتحاد األوروبى بالقاهرة ،إن الطاقة المتجددة ستساعد على توفير الماء
والغذاء ،مؤكداً أهمية التوسع فى إنتاجها من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،شرط أن تكون هناك
تمويالت حكومية وبنكية.

وكشف موران عن أن االتحاد األوروبى قام بإعداد استراتيجية جديدة للطاقة فى مصر ،تراعى احتياجات
مصر من الطاقة حتى عام  ،0205تضمنت خليطا ً من مصادر توليد الطاقة.
وأوضح أنه البد من التغلب على الصعوبات لوصول االستثمارات فى الطاقة المتجددة إلى السوق ،وأن يتم
االبقاء على أسعار الطاقة فى حدود مقبولة.
وقالت ريما خلف ،األمين التنفيذى للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية ،إن هناك ارتباطا ً وثيقا ً بين
التنمية والطاقة ،وأضافت أن العالم يستثمر نحو  52مليار دوالر سنويا ً على مشروعات الكهرباء ،ويجب أن
يتم تخصيص نسبة مقبولة من تلك التكاليف لالستثمار فى الطاقة المتجددة.

انطالق أعمال المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة بالغردقة
اليوم

انطلقت اليوم بمدينة الغردقة المصرية أعمال المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تحت
عنوان "تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة العربية" الذي
يقام تحت رعاية األمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ووزير الكهرباء والطاقة المصري
الدكتور محمد شاكر.
وقال العربي  -في كلمته االفتتاحية أمام المنتدى التي ألقتها نيابة عنه ممثلة األمين العام للجامعة العربية
مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية المهندسة جميلة مطر  -إن عقد المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة
وكفاءة الطاقة يجسد التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمؤسسات والوكاالت المعنية بالطاقة المتجددة
وكفاءتها في الدول العربية ،كما يوفر فرصة قيمة لتبادل المعلومات واألفكار حول القضايا ذات الصلة.
ودعا األمين العام للجامعة العربية صانعي القرار في الدول العربية إلى تقديم كل التسهيالت أمام المؤسسات
حتى تتمكن من االستثمار في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة نظرا لما تملكه الدول العربية من طاقات
ضخمة غير مستثمرة بالشكل الكاف في هذا المجال.
من جانبه ،أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر في كلمته أمام المنتدى إلى
أن نتائج المنتدى العربي األول الذي عقد بالقاهرة في إبريل عام 0200م حول "بناء الشراكات التمويلية"
أكدت أهمية إشراك القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات المالية في الخطط الوطنية واإلجراءات الخاصة
بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأضاف أن المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يهتم ببناء شراكات وفتح حوارات واقتراح
آليات وتوصيات بسياسات تشريعية ومؤسسية ومالية وبرامج بناء القدرات ووضع خطط عمل لتنمية
وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت االنتباه إلى اإلمكانات الكبيرة لتوليد الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية ،طاقة الرياح) التي تتمتع بها
المنطقة العربية ،منوها بأن العمل على جذب استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ولكن أيضا ً كخيار استراتيجي من أجل دعم التنمية

االقتصادية والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل خاصة للشباب من خالل فتح المجال أمام المشروعات
الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوزير المصري أهمية دور المجتمع المدني في تبني نشر تطبيقات استخدام الخاليا "الفوتوفلطية" من
خالل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما توفره من فرص عمل وتوفير الطاقة فضال عن فتحها أسواق
عمل جديدة.
من جهتها ،أعلنت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا "األسكوا" ريما خلف في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها ممثلة االسكوا في المنتدى "روال مجدالني" عن
مبادرة سيتم اطالقها قريبا لنشر الطاقة المتجددة في الريف العربي وتهيئة البيئة المواتية في هذا الريف
لجذب االستثمارات.
وأشارت خلف إلى إعداد خارطة طريق شاملة تربط بين الصناعات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
بدوره ،قال نائب سفير االتحاد األوروبي بمصر " أديكو إسكالونا" إن أسعار الطاقة المتجددة انخفضت كثيراً
وحان الوقت لتحقيق التحول في هذا المجال ،وتوفير الخدمات لهذا الغرض من خالل السياسات المناسبة
لذلك.
ويبحث المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على مدار يومين عددا من الدراسات وأوراق
العمل التي أعدها خبراء ومتخصصون في مجاالت الطاقة المتجددة يمثلون المؤسسات والوكاالت المعنية،
باإلضافة إلى مناقشة عدة محاور تتركز حول آليات ووسائل تعظيم مشاركة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ويهدف المنتدى إلى تبادل الخبرات فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الصغيرة ومتوسطة
الحجم لنشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية ،وكذلك دور الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة
في تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،واآلليات المطلوبة تشريعيا ومؤسسيا وماليا لدفع وتقوية
هذا الدور.

