
 
 

 وفد االتحاد األوروبي في مصر 
 

 

 
  4102نوفمبر  18

  القاهرة
 

 
 بيان صحفي 

 

 ين مستفيديه المحليبالقاهرة بالتعاون مع  أول " يوم للطاقة" ينظم االتحاد االوروبي
  

وزارة البترول ووزارة  تعاون معلبا 1122 نوفمبر عام 12 في للطاقة في القاهرةيوم أول  في مصر االتحاد األوروبي ينظم وفد
الكهرباء والطاقة المتجددة ووحدة كفاءة الطاقة المركزية في مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء. ويأتي هذا الحدث كأحد 

صالح قطاع الطاقة بجمهورية مصر إدعم إلى هدف التي تالتقنية  مساعدتهواالنجازات الرئيسية لبرنامج دعم قطاع سياسات الطاقة 
 .وتعزيز استراتيجية الطاقة بمصر العربية

وزير البترول ووزير وسفير االتحاد األوروبي بمصر سينظم هذا الحدث تحت رعاية رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، وسيفتتحه 
 . المتجددة. سيعقد هذا الحدث داخل حديقة األسماك بالزمالك ةالكهرباء والطاق

مية وفوائد السلوك االجتماعي والفردي التي تقلل من استهالك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يعزز ويؤكد يوم الطاقة على أه
دعم دور القطاع العام في قيادة التغيير نحو الطاقة المستدامة. ولذلك فإنه يستهدف العاملين في القطاع لبشكل عام ويهدف هذا الحدث 

ويمكن  .المستفيدين من . ويعتبرون كمستهلكينأيضا للتغيير من حيث تخطيط السياسات ورك المحالذين يعتبرون العامل وأسرهم   العام
 لمستفيدينمن ا 2011ومن المتوقع أن يشارك حوالي  ساليب الطاقة المستدامة. تمين بالتقنيات والمعلومات وأمشاركة المواطنين المه

 يمكن التسجيل من خالل الرابط التالي:  .مهتمينوال المؤسسات العامة والخاصة وكذلك الموردينو

https://docs.google.com/forms/d/1zoumAMHYRIoE5kQzaK28UMKTZqvhT9DMMYRzMiXqJCc/viewform   

نشطة تعليمية وبرامج لمساعدة األطفال على معرفة المزيد عن كفاءة استخدام كأ المتوقعة خالل هذا الحدث:وهناك العديد من األنشطة 
الطاقة ومصادر الطاقات المتجددة وورش عمل مفتوحة  لمعرفة المزيد عن سبل تعزيز كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة في مصر 

مشترك في  10 شهادات ألول . وسيتضمن حفل االفتتاح منحض أفضل الممارساتومعارض عامة إلظهار وشرح تقنيات الطاقة وعر
ين الفائز أسماءإعالن  وكذلكبرنامج دعم قطاع سياسات الطاقة القطاع العام الذين تم تدريبهم كجزء من  من "مديري الطاقةتدريبات "

 مسابقة الفيديو.في 

 

العام للمواطنين بشأن كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والعالقة بين تم تنظيم عدة أيام للطاقة في أوروبا لزيادة الوعي 
 الطاقة وتغيير المناخي.

 

 وروبي: األاالتحاد  مع صلاللتو

 Ahmed.ELBELTAGUI@eeas.europa.eu حمد البلتاجي مدير البرنامج: د. أ

 rasha.serry@eeas.europa.eu   المسؤول الصحفي واإلعالمي: رشا سري 

 www.eeas.europa.eu/delegations/egypt  الموقع على االنترنت: 

 www.facebook.com/EUDelegationegypt   فيس بوك: 
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