
 
 

 

 
 منتدى القاهرة للتغير المناخي

 الفعالية السابعة والثالثون
 
 

 رية نظمت سفارة جمهوربة ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة ووزارة البيئة المص
 الحلقة النقاشية السابعة والثالثين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي 

وذلك في الساعة اسادسة والنصف مساء يوم اإلثنين الثاني والعشرين 
. 2016فبراير   

ش الصالح أيوب الزمالك القاهرة11بمقر المركز العلمي األلماني في   
 

 وذلك تحت عنوان:
 
 

فعالية الطاقة : هل ستكون المفتاح إلى اقتصاد مستدام وموائم للتغير "
"المناخي؟  

 
 
 
 

وكفاءة الطاقة مع الطاقة الجديدة والمتجددة فإننا نجد انها تمتاز عند مقارنة فعالية 
عنها بعدة عوامل مثل خلق فرص عمل اكثر وهى اسهل وأسرع من حيث التطبيق 

وتتطلب استثمارات أقل في كثير من الحاالت، كما أنها توفر المال والموارد الثمينة؛ 
.الصحف والمجالت كل ذلك على الرغم من عدم تصدرها للكثير من عناوين  

وكفاءة وفعالية الطاقة قد ال تكون بنفس درجة البريق لأللواح الشمسية الالمعة 
والمنتجة لطاقة شمسية نظيفة، غير أن الطاقة المتجددة في مصر حتى اآلن ال تزال 

٪ من مزيج الطاقة فيها. وبتغيرات بسيطة لعاداتنا في استهالك 1تمثل سوى أقل من 
على معدالت استهالك الطاقة  وفوري مباشر ت قد يكون لها تأثيرالطاقة في البيو

في مصر وعلى فواتير الكهرباء في بيوتنا في الوقت الذي سوف يتالشى الدعم على 
الكهرباء تدريجيا خالل الخمس سنوات المقبلة. وفعالية الطاقة ال تطبق فقط على 



قة األخرى قطاع الكهرباء بل هى أساسية للحفاظ على كل مصادر الطا
.منها والمتجددة ايضا  التقليدية  

  
والثالثين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي   ولدى افتتاحه للحلقة النقاشية السابعة

بالمركز العلمي األلماني بالزمالك مساء يوم األثنين الماضي قال السيد السفير 
إن أرخص  يوليوس جيورج لوي، سفير جمهورية ألمانيا االتحادية بالقاهرة :"
''.مصدر من مصادر الطاقة هو المصدر الوحيد الذي ال نستخدمه   

الدعم تدريجيا على الطاقة والوقود سيظهر في   وأضاف السيد السفير:" إن تالشي 
فواتير الكهرباء التى ستصبح اكثر تكلفة ليس فقط على ميزانية األسر في المنازل 

الطاقة اآلن فقط من اسعار السوق  ولكن ايضا على قطاع األعمال. وتقترب اسعار
الطبيعية، كما أن اسعار الطاقة تقترب اخيراً من قيمتها الحقيقية. وبدأنا اآلن نشعر 
بأن الطاقة ليست مجانية، ليس هذا فحسب بل سيكون علينا في القريب العاجل أن 

ندرك أن اختيار نوعية المالبس المالئمة للطقس سيكون أكثر فعالية من حيث 
كلفة عن استهالك الطاقة لتكييف المباني لتكون درجة حرارتها أقل من عشرين الت

''.درجة مئوية  
 

وقد حدد العلماء قطاع الطاقة على أنه على راس قائمة العوامل المساهمة في التغير 
المناخي كما أن القطاع مسؤول عن انتاج ثلث االنبعاثات الغازية الضارة في جميع 

سين كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة سيكون لهما أنحاء العالم. إن تح
.دور حاسم في مكافحة ظاهرة االحتباس الحراري  

وبالنظر إلى ترتيب اقتصادات الدول األكثر استهالكا للطاقة في منطقة الشرق 
المجال ما يزال يتسع الدخال المزيد من التحسينات على كفاءة  األوسط فإننا نجد أن 

ة في مصر.الطاق  
وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة المصري في كلمته االفتتاحية إن نسبة  

٪ من 6٥٪ فقط، غير انها تستهلك 1المصانع كثيفة استهالك الطاقة لدينا هى 
 اجمالي استهالك الكهرباء

وأضاف سيادته إن حكومة جمهورية مصر العربية تقوم اآلن بإنشاء وحدات كفاءة 
كل وزارة من وزاراتها حتى تتمكن مصر من الوفاء بتنفيذ مساهماتها البيئة في 

الوطنية حيال االتفاقية الدولية حول التغير المناخي التي تم التوصل اليها مؤخرا في 
 مؤتمر باريس في ديسمبر الماضي

كفاءة الطاقة تمثل أحد األركان الرئيسية  وأضاف سيادة الوزير:" إن تطبيق معايير
المصرية لإلسهامات الوطنية المقررة لمعالجة اثار التغير المناخي في الخطة 

الذي نعتقد أن لدينا به فرصة   واالنبعاثات الغازية الضارة .....وهذا هو المجال
كبيرة وذهبية لتحقيق هدف التكييف مع االنبعاثات الغازية الضارة من خالل 

''.الصناعة استخدام كفاءة الطاقة في جميع القطاعات وبخاصة قطاع  
وشدد سيادته على الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات غير الحكومية لدفع الحكومة 

.نحو تطبيق معايير كفاءة الطاقة  



وقال:" إن تحول ألمانيا إلى الطاقة المتجددة بدأ من قبل المنظمات غير الحكومية 
الطريقة التى  التي َتَخلق الوعي الذي بدوره استطاع الضغط على الحكومة. هذه هى

تستخدم لذلك في النظم الديموقراطية. وبالتالي فإن للحكومة دور ولكن للناس دور 
أخر في تحفيز الحكومة والبرلمان. هذا هو النظام الديمقراطي وهو األمر الذي نحن 

''.بصدد الوصول إليه  
 
 

وقال الدكتور على أبوسنه، مدير المركز القومي لإلنتاج النظيف في وزارة 
لصناعة والتجارة الخارجية المصرية في معرض مساهمته في النقاش:" خالل ا

السنوات الخمسة الماضية واجهت مصر أزمة طاحنة في قطاع الطاقة. هذا ال يمس 
فقط أمكانية توفير الطاقة في حد ذاته بل يمثل ايضا مشكلة كبيرة لقطاع الصناعة. 

تمثل في التخلص التدريجي من دعم تتبنى الحكومة اآلن استراتيجية قصيرة المدى ت
الكهرباء وهو األمر الذي سيدفع قطاع الصناعة في المضي قدما في تطبيق معايير 
كفاءة الطاقة. وتشير التقديرات إلى أننا يمكن أن نخفض استهالك الطاقة المستخدمة 

''.٪ حال استخدامنا لكفاءة الطاقة وحدها20 في قطاع الصناعة بنسبة  
 

ور/ ياسر شريف، العضو المنتدب لشركة انفايرونكس لالستشارات وأشار الدكت
البيئة والطاقة إلى أننا لسنا في حاجة إلى توفير الطاقة فسحب، بل إلى أعادة تقييم 

.في المقام األول لماذا نحن نستخدمها  
وأضاف:" إن زيادة االنتاج عن طريق مدخالت أقل هو في حد ذاته شئ طيب، 

أنفسنا أيضا : هل نحن فعال بحاجة إلى هذا االنتاج ولمن؟ في  ولكن علينا أن نسأل
بعض األحيان نقوم بإنتاج أشياء ال نحتاجها، مثل المزيد من السيارات. ربما تتم 
''.عملية االنتاج بكفاءة ولكن البد لنا أن نسأل أنفسنا إذا ما كّنا في حاجة إليها كلها  

 
 
 

فريق عمل وحدة كفاءة الطاقة في قطاع البناء وبدأ الدكتور كورت فيزاجارت، مدير 
في منطقة البحر المتوسط، مداخلته في النقاش بطرح فكرة أن المباني تسهم بقدر 

كبير في ضياع الطاقة، كما أن إنفاذ القوانين الخالية سوف يؤدي إلى تقليل استهالك 
بدونما الدخول الطاقة إلى حد أن تصبح مصر قادرة على تلبية احتياجاتها من الطاقة 

.في أزمة  
وأضاف د. فيزاجارت :" تمتلك مصر منظمومة قانون كفاءة الطاقة في قطاع البناء 

، غير انها ليست ملزمة. وتمتلك مصر ايضا قانونا لتوفير الطاقة، 200٥منذ عام 
ولكنه لم ينفذ. ويجب على الحكومة القيام بالخطوة األولى في هذا الصدد من اجل 

وتهيئة المناخ وإذا ما وجد االلتزام يمكن في حينها بدء االنطالق توفير القواعد   
وقدم د. فيزاجارت اقتراحا بكيفية الحفاظ على المياة والكهرباء في المنازل: وهى 

اعادة توجيه مياه الغسالة إلى المرحاض الستخدامه به؛ الننا لسنا بحاجة لنوعية مياه 
''.الصرفالشرب لطرد فضالت المرحاض إلى مواسير   



وقال:" اذا ما توفرت لديك الرغبة في البدء في هذه العملية غدا واقناع أصدقاءك 
بعملها ايضا؛ فإننا بعملية حسابية تقريبية سوف نوفر ماليين األطنان من المياه 

وآالف الكيلو واط من الكهرباء التي لن نستخدمها في طخ المياه لطرد الفضالت، 
''.رغبتنا في عمل ذلك غير أن هذا يتوقف على مدى  

نحن دائما ما نلوم اآلخرين، ولكنا ليدينا مسؤولية كما للحكومة ايضا '' واختتم بالقول
''.مسؤولية تجاه المستقبل وتجاه أطفالنا واألجيال القادمة  

 
واقترح الدكتور ابراهيم ياسين، مطير مشروع كفاءة الطاقة ببرنامج االمم المتحدة 

ير بسيط واحد يحدث تأثير كبير: " ال تترك األجهزة المنزلية االنمائي، أن يتم تغي
في موصلة بالكهرباء بعد غلقها، أجهزة مثل التلفاز يجب فصلها عن مصدر التيار 

حال االنتهاء من التشغيل. وهذا اإلجراء البسيط سوف يوفر لك خمسة عشرة بالمائة 
''.استهالك الكهرباء نم  
 
 

 نصائح لتوفير الطاقة
  

بتثبيت ترموستات مبرمج على فواتير كهرباء وماء أقل. واستخدم كفاءة الطاقة قم 
 في إدارة اجهزة التبريد والتدفئة بمنزلك

 
والمصابيح حال خروجك من  قم بفصل التيار عن األجهزة مثل التلفاز والحاسوب

 الغرفة
  

 توفير المياه يعني توفير الطاقة ايضا
 

عن مصدر التيار ألن استمرار توصيلها بالتيار  قم بفصل األجهزة بعد استخدماها
يعني انها التزال تستهلك قدرا  الكهربي بعد االستخدام ووضعها موضع االستعداد

 من الكهرباء
 

 اخفض درجة حرارة ترموستات سخان المياة الخاص بك
 

تقليل فترات االستحمام واستخدام رؤس دش المياه منخفض التدفق لتوفير الطاقة 
ةاإلضافي  

  
  ملئ اجهزة غسيل المالبس واألطباق بالحمولة الكاملة في كل مرة استخدام

التبريد أو التدفئة في  التأكد من احكام غلق النوافذ واألبواب حال استخدام اجهزة
  المنزل



قد سيارتك بعقالنية الن السرعة المبالغة فيها تؤدى إلى زيادة استهالك الوقود دونما 
  جدوى

عن شراء األجهزة عن االجهزة المراعى في تصنيعها معدالت كفاءة ابحث دائما  -
  الطاقة

 

 
 
 

 عن منتدى القاهرة للتغير المناخي:نبذة 
 

ي هو عبارة عن سلسة من الفعاليات الشهرية التي منتدى القاهرة للتغير المناخ  

ترمي إلي خلق آفاق لتبادل الخبرات ورفع وتنمية الوعي وتشجيع التعاون ما بين 

صانعي القرار السياسي ومجتمع األعمال والمجتمع العلمي وكذا المجتمع المدني. 

تعاون بين بال 2011فى نوفمبر وقد أطلقت مبادرة  منتدى القاهرة للتغير المناخي 

السفارة األلمانية ووزارة الدولة المصرية لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهيئة 

األلمانية للتبادل العلمي والوكالة األلمانية للتعاون الدولي واللجنة المصرية األلمانية 

 العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية البيئة.

 و زيارة موقعنا على األنترنتلمزيد من المعلومات نرج

 والفيس بوك:

www.cairoclimatetalks.net 

 

http://www.cairoclimatetalks.net/
http://www.cairoclimatetalks.net/

