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 في مصراالتحاد األوروربي يعزز حوكمة كفاءة الطاقة 

 المعدنية ووزارة البترول والثرواتبالتعاون مع وزارة الطاقة والطاقة المتجددة 

أول ورشة  المعدنية والثروات البترول ووزارة المتجددة والطاقة الطاقةمع وزارة  مصرنظم وفد االتحاد األوروبي لدى 

للمساعدة الفنية لدعم يوم اإلثنين. وتأتي ورشة العمل في إطار المشروع األوروبي  الطاقة كفاءة حوكمةعمل بشأن 

 برنامج دعم سياسة قطاع الطاقة. رعاية تحتإصالح قطاع الطاقة في مصر 

مجموعة عمل استراتيجية على مدى تطوير  ،TIMES-Egyptنموذج  المشروع الذي يموله االتحاد األوروبيطبق قد و

. ويميز 2035عام  حتىومحتملة ومرجحة بالنظر للمستقبل من خالل تحليل السيناريو عدة اختيارات  أوضحكما الطاقة، 

حقق الهدف من سياسة حيث يمكن أن ي وهو 2035ف اريخ المستهدوالت 2010العام الذي بدأ فيه المشروع المشروع بين 

مليون طنا من النفط بناء على خطة استهالك طاقة قدرها ما  20ما يوازي كفاءة الطاقة الكلية وفرا في الطاقة يصل إلى 

. وتؤثر الطاقة المحتمل توفيرها 2035في % من إجمالي استهالك الطاقة 18يوازي  مليون طنا من النفط 112يوازي 

 6.76 يوازي ما توفيرمليون طنا من النفط(، وقطاع الصناعة ) 8.6كافة القطاعات بما فيها قطاع البناء )توفير ما يوازي 

 . (النفط من طنا مليون 4.5 يوازي ما توفير)النقل(، و قطاع النفط من طنا مليون

ووظائف صر وتشمل تحديد مسؤوليات أهم بنود كفاءة الطاقة والتي يمكن أن تفتح الباب لفرص في م قمناقشقد تم و

للتنسيق بين األطراف المختلفة لضمان حوكمة كفاءة والخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها  لأثناء العمواضحة 

ه من أجل تنمية تنفيذ ل حل إيجاد تعريف الترتيبات المؤسسية موضوعا أساسيا ينبغييعد . ومن خالل ورشة العمل الطاقة

 والصناعة والنقل.  يبالمبان الطاقةسياسة كفاءة 

بالقاهرة وجمع حشدا كبيرا من كبار المساهمين من بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز  2016يوليو  18أقيم االحتفال في 

 لدعم كفاءة الطاقة في مصر. الحوكمة القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة لمناقشة حلول 

    أساسية معلومات

المشروع بشكل عام تحسين سياسة الطاقة واإلطار التنظيمي وتعزيز كفاءة الطاقة وتخفيف انبعاثات االحتباس يستهدف 

 سياسة دعم برنامجاقة الذي يموله االتحاد األوروبي. ويستهدف الحراري وهو جزء من برنامج دعم سياسة قطاع الط

اص بإصالحات الطاقة وتعزيز تنفيذ شراكتها االستراتيجية مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها بعيد المدى الخ الطاقة قطاع

 في الطاقة مع االتحاد األوروبي لتحسين أمن الطاقة والتنمية المستدامة. 

 ولمزيد من المعلومات، يرجى االتصال:
  Ahmed.ELBELTAGUI@eeas.europa.euأحمد البلتاجي / د مدير برامج:

  rasha.serry@eeas.europa.eu سري رشا :اإلعالمي المسؤول

  www.eeas.europa.eu/delegations/Egypt :اإللكتروني الموقع

  www.facebook.com/EUDelegationegypt :فيسبوك

  EUinEgy@ :تويتر

  jssF56KKwzBh0_7w-https://www.youtube.com/channel/UCQ1Me9 :يوتيوب
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