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ي�سدرها قطاع البرتول امل�رصى



م��ن بي��ن 27 قمة لمؤتمر األطراف فى اتفاقية األمم المتحدة اإلطاري��ة لتغير المناخ ، قامت مصر بتنظيم 
قمة شرم الشيخ COP27 ، قمة التنفيذ وتحويل التعهدات لواقع يتم البناء عليه فيما هو قادم، وهو حدث 
فريد س��يظل عالقًا باألذهان حتى تتمكن مصر من اس��تضافته مرة أخرى ، وقد أكدت المناقشات وجلسات 

العمل خالله أهمية تطوير آليات االستدامة.

ويعد تنظيم يوم إلزالة الكربون خالل القمة حدثًا اس��تثنائيًا غير مس��بوق، ووفق ما تم خالله من فاعليات 
وما ش��هده المتابع��ون والحاضرون من تقدم حقيقى تم إحرازه فى هذا المج��ال برغبة أكيدة ومتوازنة ما 
بين تحقي��ق االس��تدامة والحفاظ على البيئة وبين تلبية احتياجات الطاقة حتى تحقيق التحول التام الذى 

ال مناص من اإلسراع به من أجل الحفاظ على كوكب األرض.

قمة COP27 شهدت حضورًا قويًا وفاعاًل لقيادات عالمية أثرت القمة برؤى ومقترحات ودعم غير مسبوق 
ونجحت مصر فى الحش��د من أجل الحق األفريقى وحق الدول النامي��ة فى التنمية وتحقيق التحول الطاقى 

وتوفير التمويل الالزم لذلك، كما أوضحت فرصًا عديدة لالستثمار والتعاون واالبتكار فى مجاالت الطاقة.

وال شك أن نجاح مصر فى تبنى مفاهيم متوازنة وعادلة فى الحق البيئى والتعبير عن ذلك بقوة خالل القمة 
والتأييد الذى لمسناه من ضيوف مصر وأعضاء القمة يبشرنا بمستقبل أفضل لنا ولألجيال القادمة.

 لق��د كان الرئيس عبد الفتاح السيس��ى واضحًا فى كلمته االفتتاحية حي��ن عبر عن تطلعات الماليين التى 
تتاب��ع القمة ورجائهم فيه��ا وإمكانية تحقيق ذلك بش��رط توافر اإلرادة الحقيقية والني��ة الصادقة لتعزيز 

العمل المناخى المشترك .

بالفعل قمة مصر للمناخ مختلفة ومتممة بقوة للجهود العالمية الحثيثة التى س��بقتها وباعتبارنا منظومة 
صناعة البترول والغاز والتعدين بمصر فإننا سعداء بتضمين يوم إزالة الكربون ضمن فاعليات القمة والذى 
ق��ال عنه المهندس ط��ارق المال وزير البترول والث��روة المعدنية أنه يوم للبناء عليه ف��ى الجهود وتطوير 
الصناعة البترولية وأن تكون جزءًا من الحل، متمنيًا للقمة القادمة بدولة اإلمارات الش��قيقة تحقيق المزيد 

من البناء والتقدم فى ذلك األمر.

وانطالق��ًا م��ن إيماننا بما حققته القمة من نجاح جاء هذا العدد لنس��جل فيه 
مش��اركة صناعة البترول والغ��از التى نجحت بفضل س��عى حثيث وعرض 
أمي��ن ومت��وازن لرؤيتها العادل��ة والمنفتحة واالس��تثمارية فيما يخص 
التح��ول الطاق��ى ، أن يتبنى مؤتمرًا بهذا الحجم وه��ذه القيمة الدولية 

إدراج يوم رئيسى لها لتشارك الحوار ويكون لها صوت معبر ومعتبر.

أسرة التحرير



قدم الرئيس عبد الفتاح السيس��ى أمام الجلس��ة االفتتاحية لقمة ش��رم الش��يخ لتنفيذ تعهدات 
المناخ، رس��ائل واضحة عن تعزيز قيم التعاون والعمل المشترك فى شتى المجاالت وبخاصة مواجهة 

تغير المناخ .. من خالل أعمال الدورة الس��ابعة والعش��رين لمؤتمر األطراف فى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
لتغير المناخ COP27 والتى عقدت خالل الفترة من 6-18 نوفمبر 2022، والتى تعلقت بها أنظار وعقول الماليين حول 

العالم لمتابعة ما ستسفر عنه من نتائج تساهم فى تحول مصائر ماليين البشر نحو األفضل .. وفى إيجاد بيئة نظيفة ومستدامة.. 
ومناخ أكثر اس��تجابة لمتطلبات الش��عوب .. وظروف مواتية للحياة والعمل والنمو، دون إضرار بالموارد التى يتعين العمل على تنميتها 

واستثمارها وجعلها أكثر استدامة، 

ووجه الرئيس هذه الرسائل بوضوح تام وكان منها:
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اإن املالي���ني الت���ى تتاب���ع م���ن ن�س���اء ورجال و�س���باب واأطف���ال، مزارع���ني وعمال 
واأ�س���حاب اأعمال، ب�رص من �س���ائر اأنحاء كوكبنا الذين ي�س���رتكون فى م�س���ر 
واح���د وه���دف واحد، يطرحون علينا اأ�س���ئلة �س���عبة ولكنه���ا �رصورية، يتعني 
علينا اأن ن�س���األها لأنف�س���نا قبل اأن توجه اإلينا، مثل هل نحن اليوم اأقرب اإلى 
حتقيق اأهدافنا من عام م�س���ى؟ هل ا�س���تطعنا خالل ع���ام من�رصم اأن نتحمل 
م�س���ئولياتنا كق���ادة للع���امل ف���ى التعامل مع اأخطر ق�س���ايا القرن واأ�س���دها 
تاأثراً؟  .. وال�س���وؤال الأهم الذى يتعني اأن نوجهه لأنف�س���نا، هل ما نطمح اإلى 
حتقيق���ه م���ن اأهداف يق���ع فى نطاق املمكن؟ بال �س���ك .. اإنه لي�س م�س���تحيالً، 
ولك���ن اإذا تواف���رت الإرادة احلقيقي���ة والنية ال�س���ادقة لتعزي���ز العمل املناخى 

امل�سرتك.. وترجمة ما ي�سدر عن اجتماعاتنا من نتائج اإلى واقع ملمو�س.
اأثق فى اأنكم هنا من اأجل الإجابة على تلك الأ�س���ئلة ... والرد على �س���واغل 
املاليني حول العامل الذين يعانون الآن ... اأكرث من اأى وقت م�س���ى من كوارث 
مناخية تت�س���ارع وترتها وتزداد حدتها على نحو غر م�س���بوق يوماً بعد يوم 
فى �ستى اأنحاء كوكبنا ... فما تلبث اأن تنتهى كارثة فى مكان ما حتى تبداأ 
اأخرى فى مكان اآخر ... خملفة وراءها اآلف ال�س���حايا وامل�س���ابني والنازحني.. 

وم�سببة خ�سائر مادية باملليارات .
اإن م���ا يحتاج���ه عاملنا الي���وم لتجاوز اأزمة املن���اخ الراهنة، وللو�س���ول اإلى ما 
توافقنا عليه كاأهداف فى اتفاق باري�س، يتجاوز جمرد ال�س���عارات والكلمات  
اإن م���ا تنتظ���ره منا �س���عوبنا اليوم ه���و التنفي���ذ ال�رصيع والفع���ال والعادل.. 
تتوقع منا �س���عوبنا خطوات حقيقية وملمو�سة نحو خف�س النبعاثات 
وبن���اء القدرة عل���ى التكيف مع تبع���ات تغر املناخ، وتوف���ر التمويل 
ال���الزم لل���دول النامية التى تعانى اأكرث م���ن غرها من اأزمة املناخ 
الراهن���ة... م���ن ه���ذا املنطلق؛ فلقد حر�س���نا على ت�س���مية 
ه���ذه القمة »قمة التنفيذ«، وه���و الهدف الذى يجب اأن 

تتمحور حوله كافة جهودنا وم�ساعينا. 
لق���د و�س���عنا ف���ى م����رص ن�س���ب اأعينن���ا اأهدافاً 
طموحة، عربنا عنها فى ا�س���رتاتيجية م�رص 
الوطنية ملواجهة تغر املناخ ... ونعمل 
بداأب على الإ�رصاع من وترة التحول 
الأخ�رص من خالل التو�س���ع فى 

العتم���اد على الطاق���ة املتجددة والنقل النظيف... واتخذنا خطوات ملمو�س���ة 
نح���و اإحداث حتول هيكلى فى القوانني والت�رصيعات واآليات العمل احلكومية مبا 
ي�س���اهم فى تعزيز ال�س���تثمارات اخل�رصاء ... ولعل الربنامج الوطنى لال�س���تثمار 
ف���ى م�رصوع���ات املي���اه والطاقة والغ���ذاء »نوفى« ال���ذى اأطلقته م����رص موؤخراً هو 
جت�س���يد لهذا الطموح وهذا التوجه ... واإن ما ت�س���هده م�رص اليوم من حتول نحو 
القت�س���اد الأخ�رص منخف�س النبعاثات فى كافة املجالت هو ترجمة عملية ملا 
نادين���ا ونن���ادى به من ����رصورة التنفيذ الفعلى عل���ى الأر�س ... وخ���ر دليل على اأن 
الأمل فى التغلب على حتدى تغر املناخ ليزال قائماً اإذا ما توافرت الإرادة والعزمية.
لعلك���م تتفق���ون مع���ى اأن���ه اإذا كن���ا نرغ���ب حقيق���ة فى ال�س���ر مع���اً نحو 
م�س���تقبل ن�سمن فيه اأن تبقى درجات احلرارة عند م�ستوى ما دون الدرجتني 
مئوية... واإذا كنا بالفعل عازمني على �س���نع م�ستقبل للجميع وباجلميع... 
فاإن واجبى يحتم على اأن اأ�س���ارحكم ببع�س ال�سواغل التى لبد األ نغفلها 
اأو نتنا�س���ى وجوده���ا ... وه���ى اأن قدرتن���ا كمجتم���ع دولى على امل�س���ى قدماً 
ب�س���كل موحد ومت�س���ق نحو تنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا وفقاً لتفاق باري�س 
اإمن���ا هى رهن مبقدار الثقة الت���ى نتمكن من بنائها فيما بيننا... ومن ثم فاإنه 
من ال�رصورى اأن ت�س���عر كاف���ة الأطراف من الدول النامية، خا�س���ًة فى قارتنا 

الأفريقية، اأن اأولوياتها يتم التجاوب معها واأخذها فى العتبار.
اإن الأم���ل ال���ذى اأحدثكم عنه لي�س اأمل التمنى بل ه���و اأمل العمل والقدرة على 
الفعل ... لقد ا�ستطاعت الكثر من دولنا على مدار عام م�سى اأن تكون مناذجاً 
م�س���يئًة لهذا العمل وهذه القدرة... ما�س���ية نحو الأمام ف���ى تنفيذ تعهداتها 
والتزاماتها بالرغم من كافة ال�سعاب... واإننى اأدعوكم من هنا اأن نحتذى بهذه 
النماذج ... واأل ن�س���مح لأى عوامل اأن حتد من عزميتنا اأو ت�سعف من قدرتنا على 

مواجهة حتدى تغر املناخ الذى لن يرتاجع اأو يتوقف دون تدخل منا.
 اإن الوقت يداهمنا ... ونهاية هذا العقد احلا�س���م باتت على بعد �سنوات قليلة 
علينا اأن ن�س���تغلها ... لنح�س���م خالله���ا هذه املعركة على النح���و الذى نريده 
ونرت�س���يه... ح���ان الآن وق���ت العمل والتنفي���ذ... ل جمال للرتاج���ع اأو التذرع باأى 
حتديات لتربير ذلك، حيث اأن فوات الفر�س���ة هو اإ�س���اعة لإرث اأجيال امل�س���تقبل 
م���ن اأبنائن���ا واأحفادنا... واإننى اأث���ق فى حكمتكم وفى اإدراكك���م لهذه اللحظة 
امل�س���رية من عمر كوكبنا ... واأعلم اأننا جميعاً اأهل للم�س���ئولية امللقاة على 

عاتقنا... لنم�سى الآن �سوياً نحو التنفيذ ول �سىء غر التنفيذ.
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ش��هدت القمة ، التى تس��لم وزير الخارجية سامح شكرى رئاس��تها ممثاًل لمصر ، حضور الرئيس السيسى واألمير محمد بن سلمان ولى العهد 
السعودى للقمة الثانية للمبادرة السعودية »الشرق األوسط األخضر« التى أقيمت ضمن فاعليات القمة ، ومبادرة تنسيق عمل المناخ فى الشرق 
األوس��ط وشرق المتوسط بحضور الرئيس القبرصى نيكوس اناستاس��يادس، والتوقيع على مذكرة التفاهم لتطوير مشروع القياسات الخاصة 
بإنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجا وات بحضور رئيس دولة اإلمارات محمد بن زايد آل نهيان،  والمائدة المستديرة 
»االستثمار فى مستقبل الهيدروجين األخضر« بحضور المستشار األلمانى أوالف شولتز ، وتدشين المرحلة األولى من مشروع إنتاج الهيدروجين 
األخضر بحضور رئيس الوزراء النرويجى يوناس جارس��توه ، وعقد الرئيس مباحثات مع هؤالء القادة حيث التقى مع الرئيس األمريكى جو بايدن 
والرئيس الفرنس��ى إيمانول ماكرون ، والس��يدة سامية حسين رئيس تنزانيا وايفاريست ندايش��يمى رئيس بوروندى ، وجورجيا ميلونى رئيسة 
وزراء إيطاليا وريتش��ى س��وناك رئيس وزراء إنجلترا ونانس��ى بيلوسى رئيس��ة مجلس النواب األمريكى وجون كيرى المبعوث األمريكى للمناخ ، 
كما ش��هدت القمة إطالق عدة مبادرات عالمية وإقليمية للتعاون واالس��تثمار واالبتكار وتوفير التمويل والتأكيد على الحق األفريقى فى التنمية 
والتمويل وش��هدت وألول مرة تخصيص يوم إلزالة الكربون عرض فيه القطاع الصناعى وعلى رأس��ه صناعة البترول والثروة المعدنية جهوده 

ورؤيته لخفض االنبعاثات وتحسين كفاءة استهالك الطاقة ، مما فتح الباب أمام حوار عادل ومتوازن ، جذب بحق كل األطراف.

حضـور عالمــى متميــز
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فى مش��اركة تاريخية لصناعة البت��رول والغاز 
ف��ى قمة المناخ COP27 بش��رم الش��يخ، افتتح 

المهندس ط��ارق المال وزير البترول والثروة المعدنية 
والمبع��وث الرئاس��ى األمريك��ى للمناخ الس��يد جون كيرى 

صب��اح يوم 11 نوفمبر 2022 ، فعاليات يوم إزالة الكربون الذى 
عق��د ألول مرة إللقاء الضوء على  ال��دور الذى تقوم به صناعة البترول 

والغاز فى الوقت الحالى لتوفير إمدادات الطاقة بطريقة مسئولة بيئيًا والحد 
من االنبعاثات الكربونية الناتجة عن  األنش��طة باستخدام وسائل وتكنولوجيات 

حديثة ، وشهدت فعاليات اليوم جلسات نقاشية ترصدها السطور التالية :
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اأك���د املهند����س ط���ارق املال وزي���ر الب���رتول وال���رثوة املعدنية فى 
كلمت���ه الفتتاحي���ة اأن التغ���ر املناخى واقع ل ميك���ن اإنكاره 
ويزامنه حتديات اقت�سادية وتوترات �سيا�سية، واأن تبعات التغر املناخى اأكرب 
م���ن اأن تتحمله���ا دولة اأو اأم���ة اأو يواجهها اأحد مبفرده، م�س���دداً على حتمية 
ت�س���افر اجلهود امل�س���رتكة من كافة الأطراف املعنية �س���واء الدول النامية اأو 
املتقدمة والدول ال�س���ناعية اأو امل�س���تهلكة والقطاع���ني احلكومى واخلا�س، 

واأ�سار اإلى اأن التحدى اأ�سبح معقداً ولكنه لي�س م�ستحيالً.
واأك���د امل���ال اأن العامل �س���يظل ف���ى حاجة للطاق���ة لتحقيق النم���و والتقدم 
والنم���و القت�س���ادى وعلين���ا توفر الطاق���ة الالزمة للحي���اة وللتنمية بطرق 

م�سئولة �سديقة للبيئة وباأقل تاأثر على املناخ. 
واأ�س���اف اأن �س���ناعة البرتول والغاز لها دور فعال تلعب���ه فى التحول الطاقى 
حي���ث يتحت���م عليها اأن تك���ون جزءاً من احل���ل ، ولقد بداأت ����رصكات البرتول 
والغ���از بالفع���ل فى اتخاذ خط���وات فعلية نحو التخل�س م���ن الكربون وبدء 
م�س���رة  التحول الطاقى ، واأكد اأن هذا اليوم �س���من املوؤمتر فر�س���ة ملناق�سة 
امل�رصوع���ات الت���ى مت تنفيذه���ا فى جم���ال اإزال���ة الكربون وخف����س النبعاثات 
بالإ�سافة اإلى الإعالن عن ا�س���رتاتيجية وزارة البرتول والرثوة املعدنية لكفاءة 
الطاق���ة ، وكذلك اإجراء املناق�س���ات ح���ول التعاون الإقليم���ى وال�رصاكات مبا 
فيه���ا اأفريقيا و�رصق املتو�س���ط و�س���نبداأ باإطالق ا�س���رتاتيجيتنا لتغر املناخ 
لع���ام 2050 والت���ى تهدف لتح�س���ني جودة حي���اة امل�رصيني وحتقي���ق التنمية 
امل�س���تدامة والنمو القت�س���ادى وا�س���تغالل املوارد الطبيعي���ة واحلفاظ على 
البيئ���ة ،  كما جنحت احلكومة امل�رصية فى تنفيذ اإ�س���الح متكامل لربنامج 
الدعم لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة وبالتالى خف�س النبعاثات، ويعمل قطاع 
الطاق���ة امل�رصى على اإزال���ة الكربون والتحول لأنواع وق���ود نظيف وبالتوافق 

مع روؤية احلكومة لنتقال م�ستدام ونظيف. 

واأ�س���ار امل���ال اإل���ى الإعالن خ���الل القمة ع���ن اإط���ار ا�س���رتاتيجية الهيدروجني 
منخف����س الكرب���ون مم���ا ميه���د الطري���ق لأن تعلن م�رص ع���ن ا�س���رتاتيجيتها 
الوطنية للهيدروجني منخف�س الكربون حيث نعمل لتحديث ا�سرتاتيجية 
م����رص للطاق���ة لع���ام 2040 لتت�س���من الطموح���ات املتزاي���دة مل�س���ادر طاقة 

منخف�سة الكربون.
 واأ�س���ار املال اإلى اأننا نتفق جميعاً اأن الوقت لي�س فى �س���احلنا ويجب اأن نركز 
اأكرث على التنفيذ الفعال ونتائج ميكن حتقيقها، ومن هنا اأ�ست�سهد مبا قاله 
الرئي�س ال�سي�س���ى ، عندما حثنا بقوله اأن الوقت للعمل والتنفيذ ول جمال 
للرتاج���ع اأو ا�س���تخدام التحديات كذريع���ة لتربير ذلك  فدعونا من�س���ى قدماً 

نحو التنفيذ ول �سىء �سوى التنفيذ . 
واأو�س���ح امل���ال اأن لكل الأط���راف املعنية دور فع���ال ومتباين عليه���ا اأن تلعبه، 
وبتن�س���يق جهودنا وخرباتنا �سوياً �سن�س���ل للنتائج املرجوة وهذا ما ات�سح 
فى كلمة الأمني العام لالأمم املتحدة عندما قال على الدول املتقدمة اأن تقود 
ولكن القت�س���ادات النا�س���ئة عليها دور خف�س منحن���ى النبعاثات العاملى، 
يج���ب اأن تك���ون الأفع���ال جماعي���ة ويجب على احلكومات �س���مان �س���المة 
تطبي���ق ال�سيا�س���ات والإج���راءات  للم�س���اهمة ف���ى حتقيق عملي���ة التحول 
الطاقى بينما تقوم �رصكات الطاقة بتطبيق تكنولوجيات حديثة وابتكارات 
ف���ى البحث والتنمية وتوفر الدول املتقدمة التمويل والدعم الفنى مبا يدعم 

التزامنا نحو تغر املناخ لتعم الفائدة على الأجيال القادمة .
واأك���د اأن هدفن���ا اإقامة حوار بناء بني كافة الأطراف املعنية، موجهاً ال�س���كر 
ل�س���كرتارية اتفاقي���ة الأمم املتح���دة لالتفاقي���ة الإطارية للمن���اخ واحلكومة 
امل�رصي���ة ورئا�س���ة القم���ة للموافق���ة باأن تق���وم �س���ناعة الطاقة مبناق�س���ة 
جهودها وروؤيتها لتحقيق التنمية امل�س���تدامة واللت���زام باتفاقيات احلفاظ 

على املناخ لنكون �سمن معادلة التنمية امل�ستدامة العاملية.
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اأكد املهند�س اأحمد �س���مر وزير التجارة وال�س���ناعة خالل 
كلمت���ه ، عل���ى اأهمية اجتم���اع رجال ال�س���ناعة فى هذا 
املحف���ل الدول���ى حيث اأن جميع الدول تعانى من اآث���ار التغيرات املناخية 
التى �سهدها العامل فى الفرتة الأخرة واأن هذا املوؤمتر املنعقد حتت عنوان 
» مع���اً للتنفيذ«  يهدف اإلى تنفيذ حزمة من الإجراءات التى من �س���اأنها 
اأن جتم���ع اجله���ود احلكومي���ة وال����رصكات الدولي���ة واخلا�س���ة والأكادمييني 
واملوؤ�س�سات الجتماعية للو�س���ول حللول اأف�سل لالأجيال القادمة حيث 
اأن ل���كل منه���م دوره فى العملي���ة التنفيذية لتغير واق���ع املناخ وحتقيق 
م�س���تقبل م�رصق ، واأ�س���اف  اأن الدولة امل�رصية قطعت �سوطاً كبراً نحو 
تخفي�س انبعاثات الكربون فى ال�سناعة املحلية من خالل جهود الوزارة 
لتحول القطاع ال�س���ناعى ل�س���تخدام التكنولوجيات اخل�رصاء و�سمان 
اإقام���ة م�رصوعات بنية حتتية منخف�س���ة الكربون باملناطق ال�س���ناعية، 
م�س���راً اإل���ى اأن م�رص تدعم التحول نحو القت�س���اد الأخ�رص حيث عملت 
من���ذ اأكرث من 20 عاماً على تعزيز ال�س���تدامة فى القطاع ال�س���ناعى من 

للتنمي���ة  املتح���دة  الأمم  مدي���ر منظم���ة  مول���ر  ج���رد  اأك���د 
ال�س���ناعية » اليوني���دو« ف���ى كلمته عل���ى اأن حماية املناخ 
تتطل���ب املزيد من ال�س���تثمارات واحللول التقنية احلديث���ة  ، واأنه ينبغى اأن 
جنيب على �س���وؤال عن كيفية حتقيق تنمية اقت�س���ادية خالل فرتة التحول 
الطاق���ى، وكيف �س���توفر الطاقة حلوالى 800 مليون �س���خ�س حول العامل 

ل يح�س���لون عليه���ا، وماذا �س���نفعل لتلبي���ة الزيادة املتوقع���ة فى الطلب 
العامل���ى على الطاقة بن�س���بة حوالى 30% بحلول ع���ام 2050، فعلى الدول 
ال�س���ناعية الك���ربى التى تنتج انبعاث���ات اأكرب العمل عل���ى توفر التمويل 
والدعم واحللول التقنية للدول النامية لتحقيق اأهدافها التنموية لتلبية 

احتياجات �سعوبها.

خالل خف�س التلوث وزيادة كفاءة املوارد والتو�س���ع فى ا�ستخدام الطاقة 
امل�س���تدامة من خالل التعاون الدائم مع ال����رصكاء من املنظمات العاملية 

واملمولني لتخفي�س انبعاثات الكربون بالقطاع ال�سناعى امل�رصى.
كما لفت �س���مر اإل���ى اأهمية تعزيز اجله���ود العاملية امل�س���رتكة لتحقيق 
اأه���داف املن���اخ م���ن خ���الل اإيج���اد حل���ول جدي���دة ون����رص تكنولوجي���ات 
منخف�س���ة الكربون بال�س���ناعة، خا�س���ة واأن قطاع ال�س���ناعة يت�سبب 
فى نحو ثلث النبعاثات امللوثة للبيئة عاملياً، ل �س���يما قطاعات ال�سلب 
والأ�س���منت والألومني���وم والأ�س���مدة وم���واد البن���اء والكيماويات، م�س���راً 
اإل���ى اأن القطاع ال�س���ناعى فى م�رص يعد اأحد اأه���م القطاعات الإنتاجية 

بالقت�ساد القومى وي�سهم فى منو الناجت املحلى الإجمالى  .
واأ�س���ار اأن ال�س���ناعة امل�رصي���ة جمال حيوى ف���ى القت�س���اد امل�رصى يعول 
علي���ه الناجت املحل���ى الإجمالى وهناك �س���عى حثيث لتفعيل القت�س���اد 
الأخ�رص وحتقيق ال�س���تدامة فى جمالت الت�س���نيع واحلف���اظ على املوارد 

الطبيعية ورفع كفاءة الطاقة.

اأ�س���ار جون كرى املبعوث الأمريك���ى للمناخ فى كلمته اإلى 
اأن قم���ة �رصم ال�س���يخ بداي���ة التنفيذ ولبد اأن نواجه �س���وياً 
ه���ذا التح���دى وينبغى علين���ا العمل امل�س���رتك لتخفيف اآثار ح���رق الوقود 
الأحفورى، لفتاً اإلى اأن التحول الطاقى يتطلب تكامل الدول مع بع�س���ها 
ويحت���اج جهود اجلميع، واأن ه���ذا لي�س حديثنا بل راأى العلماء نتيجة عمل 
ا�ستغرق �سنوات، وتابع كرى، اإذا مل نتخل�س من النبعاثات �سن�رص بالب�رص 
فهن���اك 15 مليون �س���خ�س يتوف���ى عاملياً من اأ�س���باب مثل اآث���ار الحتبا�س 

احلرارى.
 واأ�س���اف اأن���ه لب���د واأن نوؤم���ن بقدرتن���ا على التغي���ر فال ميكننا جتن���ب الأزمة 
ولك���ن ميكن جتنب تبعاتها من خ���الل اتخاذ قرارات، موؤك���داً اأن الدول الكربى 
الع�رصي���ن فى العامل م�س���ئولة عن 80% من النبعاث���ات وميكنها تغير ذلك، 
وتاب���ع » علين���ا ف���ى قم���ة �رصم ال�س���يخ اتخ���اذ ق���رارات ملواجهة تغ���ر املناخ 

وارتفاع احلرارة، ولبد من ا�ستخدام تكنولوجيات جديدة لتطبيق ا�ستخدام 
الطاق���ات اجلديدة واملتجددة، وميكن ل���دول العامل اأن تركز على اإزالة الكربون 

وزيادة ن�سبة ا�ستهالك الطاقة املتجددة فى مزيج الطاقة«.
وطالب فى كلمته ب�رصورة امل�س���ى �س���وياً نحو الإ�رصاع فى التحول الطاقى 
وخف�س امليثان عاملياً والن�س���مام مليثاق مبادرة خف�س امليثان، م�س���راً اإلى اأن 
احلل���ول التى يطرحها منطقي���ة ، فوفقاً لوكالة الطاقة العاملية، اإذا التزمت 

الدول بهذا امليثاق فاإن النتائج �ستكون رائعة بحلول عام 2030.
واختتم كرى بالإ�س���ارة اإلى اأهمية العمل على اأن تكون القمة املنعقدة فى 
م����رص بداية التنفي���ذ للتحول الطاقى، لفتاً اإلى اأن ذل���ك يحتاج متويالً كبراً 
وينتج فر�س عمل كثرة فهو مبثابة ا�س���تثمار �سخم وينبغى علينا اأن نربط 
اأنف�س���نا بهذا التوجه لتفادى تبعاته ال�س���لبية على املن���اخ والعامل، ووجه 

كرى ال�سكر مل�رص على ا�ست�سافتها للقمة.
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المهندس طارق المال :

تكاتـف الجميـع هو السـبيل لمواجهـة آثـار التغيـر المناخـى
اأك���د املهند����س طارق املال خالل اجلل�ش���ة النقا�ش���ية الأولى ف���ى افتتاح 
ي���وم اإزالة الكربون، عل���ى اأن مواجهة اآثار التغ���ر املناخى حتتاج تكاتف 
اجلميع، ال�رشكات واحلكومات وال�شناعات فكافة القطاعات م�شئولة 
ع���ن تنفي���ذ التعهدات اخلا�ش���ة بحماي���ة البيئ���ة، والتوجه اإل���ى اإيجاد 

احللول .
واأ�ش���اف اأنه لبد واأن ن�ش���ع ف���ى العتبار �ش���مان اأمن اإم���دادات الطاقة 
حتى اإمتام مرحلة التحول الطاقى مراعني تنوع احتياجات ومتطلبات 
ال�ش���عوب فالعامل لزال يحتاج الطاقة مع اللتزام بخف�س النبعاثات 
وه���و ما تتجه اإليه �ش���ناعة الب���رول والغاز حالياً، م�ش���راً اإلى اأن م�رش 
لديه���ا خارط���ة طريق تنفذه���ا بالتوازى مع ا�شت�ش���افتها قم���ة املناخ 
COP 27  تت�ش���من العم���ل على زيادة وترة الإ����رشاع بتنفيذ م�رشوعات 
خف�س النبعاثات وحت�ش���ني كف���اءة الطاقة التى تنفذه���ا بالتعاون مع 
ال����رشكاء الدوليني ف���ى مواقع العمل والإنت���اج ، وتنفذها الوزارة كذلك 

فى كافة جمالت �شناعة البرول .

مفوضة الطاقة باألتحاد األفريقى :

أفريقيـا األقـل فى االنبعاثــات عالميــًا 
اأك���دت اأمانى اأبوزيد مفو����س الطاقة والبنية التحتي���ة بالحتاد الأفريقى 
عل���ى اأن الطاق���ة لأفريقي���ا ه���ى حياتنا اليومي���ة، هى الطع���ام الناق�س، 
البحرة التى اختفت، ال�شخ�س املتوفى، وعلى الرغم من حجم اأفريقيا 
اإل اأنها اأقل قارة فى النبعاثات ال�ش���ارة فى العامل ، فاإنه ح�ش���ب تقارير 

وكال���ة الطاق���ة العاملية لع���ام 2022 الذى اأطل���ق فى يونيه املا�ش���ى ، اإذا 
قام���ت اأفريقي���ا با�ش���تخدام كل مواردها الغازي���ة ف���ان النبعاثات منها 
�ش���تزيد م���ن 3% اإلى 4% فقط،  لأن هناك 6 مليون �ش���خ�س ل يح�ش���لون 
عل���ى  الطاق���ة ومالي���ني اآخرى ل يح�ش���لون عل���ى طهى نظي���ف فعلياً ، 
وعلينا م�شاعفة جهودنا اأربعة اأ�شعاف ل�شمان ح�شولهم على طاقة 
نظيف���ة ب�ش���عر معق���ول واأفريقيا �شتوا�ش���ل ا�ش���تغالل كاف���ة مواردها 
والإ�رشاع فى م�رشوعات الطاقة وا�شتخدام اأنواع وقود نظيفة ، وحت�شني 
مزي���ج الطاقة فى القارة لتكون اأنظف واأكرث حت�رشاً، واأن ن�ش���بة الطاقة 
اجلدي���دة واملتجددة فى اأفريقيا متثل 4% وهى الأعلى فى العامل ولدينا 22 

دولة تعتمد على الطاقة اجلديدة واملتجددة.
واأ�ش���افت اأن م���ا يقيدن���ا ه���و التمويل ومعتق���دات املخاطر الت���ى تزداد ، 
ومبنا�ش���بة اأن م�رش بداأت تتجه للهيدروجني الأخ�رش، ي�شعدنى اأن اأعلن 
اأن 8 دول اأفريقية على و�ش���ك اإنتاج الهيدروج���ني الأخ�رش، وهناك 4 دول 
اأفريقية على و�ش���ك اإنتاج وقود نفاثات م�ش���تدام،  وكما اأطلقنا مبادرة 

البنية التحتية اخل�رشاء لأفريقيا مع موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س.

رئيس سيمنس : 

صنـاعة البتـرول والغـاز يجب أن تكـون فى دائـرة الحلـول 
اأك���د الرئي����س التنفي���ذى ل�رشكة �ش���يمن�س كري�ش���تيان برو����س على اأن 
�ش���ناعة الب���رول والغ���از لبد واأن تكون �ش���من حل���ول �ش���مان اإمدادات 
الطاق���ة م���ع الت���زام كام���ل بتطبي���ق خف����س النبعاث���ات الكربوني���ة 
وا�ش���تخدام تكنولوجي���ا الإنت���اج النظيف، ول بد من تق���دمي الدعم لها 

لتحقيق ذلك.

المهندس طارق المال: 

اإلســراع بإزالة الكربــون وتوفير التمويل لمشــروعات التحول 
الطاقى أمر ضرورى 

�ش���ارك املهند����س ط���ارق املال وزي���ر الب���رول وال���رثوة املعدنية فى جل�ش���ة 
»الإ����رشاع ف���ى تنفيذ مبادرة منت���دى غاز �رشق املتو�ش���ط لإزالة الكربون« 

مب�ش���اركة ناتا�شا بيليدي�س وزيرة الطاقة والتجارة وال�شناعة القرب�شية 
واأ�شامة مبارز الأمني العام ملنتدى غاز �رشق املتو�شط وكالوديو دي�شكالزى 
رئي�س �رشكة اإينى الإيطالية ، وبراتيما راجناراجنان رئي�س مبادرة املناخ فى 
جمال البرول والغاز )ال�شتثمار فى املناخ( ، وريكاردو بوليتى نائب رئي�س 

البنية التحتية فى البنك الدولى.

جلسـة » تحديـات إزالة الكربـون «

جلسـة » اإلسـراع بتنفيـذ إزالـة الكربـون «
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واأكد املال خالل اجلل�ش���ة على اأهمية توفر التمويل الالزم مل�رشوعات التحول 
الطاقى و�رشورة التعاون بني ال�رشكاء فى هذا املجال واإيجاد �رشاكات للتغلب 
عل���ى التحدي���ات التى تواج���ه التغرات املناخي���ة وتطبيق اأح���دث التقنيات 
التكنولوجية وو�ش���ع ال�شيا�ش���ات للحفاظ على البيئة والإ�رشاع بعمليات 
اإزالة الكربون، واأن ما حتقق من جناح ملمو�س خالل ال�شنوات الأخرة فى هذا 

املجال اإل اأنه مازال هناك الكثر لتحقيقه خالل الفرة القادمة.
واأ�شاف املال اأن ملف اإزالة الكربون ياأتى على اأولويات اأجندة منتدى غاز �رشق 
املتو�ش���ط الذى يتبنى الغ���از الطبيعى كوقود انتقالى نظي���ف ، واأن املنتدى 
ل���ه دور مه���م ف���ى حل���ول الطاقة من خ���الل كيانه ال���ذى ي�ش���م دولً منتجة 
وم�ش���تهلكة ودول نق���ل للطاق���ة ، لفتاً اإل���ى اأنه مت اإحراز تق���دم ملحوظ فى 
املنتدى واأ�شبح كياناً يدعم احلوار بني اأطراف �شناعة الطاقة ويقدم مبادرات 
ول���ه جل�ش���ات واجتماع���ات ويلع���ب دوراً موؤث���راً ، واأ�ش���ار اإلى اأن���ه منذ عامني 
كان هن���اك حر����س عل���ى اأن يظهر املنتدى كنم���وذج مثالى للتع���اون بني دول 
منطقة �رشق املتو�ش���ط ، واأن احلوار بني اجلميع اأمر مهم وخا�شة مع اللجنة 
ال�شت�ش���ارية للمنت���دى الت���ى مت ت�ش���كيلها للتعاون مع اجلمي���ع احلكومات 
والقط���اع اخلا�س وال����رشكات والبنوك واملنظم���ات ، وكل اجتماعات املنتدى 
كانت حتظى بدعم وتاأييد وح�ش���ور الحتاد الأوروبى ومن ثم جاء دعمه ملبادرة 
اأن يكون الغاز الطبيعى وقوداً انتقالياً فى مرحلة التحول الطاقى ، ول �شك 
اأن حوارنا هنا وما نقوم به على اأر�س الواقع يوؤكد على اجلدية التى نعمل بها 
�شواء فى حتقيق التحول الطاقى اأو خف�س النبعاثات على اأر�س الواقع ، كما 
يوؤك���د عل���ى جاهزيتنا وا�ش���تعدادنا لتخاذ خطوات موؤث���رة بالتوازى مع قمة 
املناخ التى هى قمة تنفيذ التعهدات واتخاذ خطوات يحتاجها كوكبنا من 
خالل دور احلكومات وال�شيا�ش���ات والإجراءات ال�شحيحة واملحفزة واأهم من 

ذلك تقدمي التمويل املنا�شب وال�رشيع .

ناتاشا بيليديس :

إدراج الطاقــة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة يؤدى لبيئة 
نظيفة 

قال���ت وزي���رة الطاقة والتج���ارة وال�ش���ناعة القرب�ش���ية ناتا�ش���ا بيليدي�س اأن 
حتديات اإزالة الكربون واأمن الطاقة والأ�شعار العاملية املتقلبة ل متثل مهمة 
�ش���هلة، ويجب اأن نهتم اأي�ش���اً بال�ش���تدامة واحلفاظ عل���ى البيئة من خالل 
مبادرات مثل اخلا�ص���ة مبنتدى غاز �رشق املتو�ص���ط واخلا�ص���ة بجمع والتقاط 
وتخزين الكربون ولي�س �رشطاً الو�ش���ول اإلى توافق عاملى بخ�شو�س كل �شئ 
ولك���ن نناق�س عدة مو�ش���وعات مبادرات وم�ش���تقبل اجلميع و�ش���مان دخول 
اإفريقي���ا فى التنمية امل�ش���تدامة وعدم اإغف���ال اأن الدول حتت���اج اإلى التنمية 

وال�شتقرار.
  واأ�ش���افت اأن التحدي���ات الت���ى حتي���ط باأمن الطاق���ة وتوفر الطاقة ب�ش���عر 
معقول تلقى علينا بدور كبر كحكومات اأو م�شتثمرين ولذلك يجب علينا 
بذل اأق�شى جهد لتحقيق اأمن الطاقة واإدراج الطاقة اجلديدة واملتجددة فى 

مزيج الطاقة للو�شول لبيئة نظيفة.

أسامة مبارز :

منتدى غاز شرق المتوسط يلعب دورًا مهمًا فى مجال إزالة الكربون 
وا�ش���تعر�س اأ�ش���امة مب���ارز الأمني الع���ام ملنتدى غ���از �رشق املتو�ش���ط املبادرة 
اخلا�شة به لإزالة الكربون فى �شناعه البرول والغاز من خالل توفر �شيا�شات 

وتواف���ق لتطبيقه���ا، حي���ث اأو�ش���ح اأن���ه مت تتفيذ ذل���ك من خ���الل 4 حماور ، 
واأن املنت���دى باعتب���اره منظمة دولية يق���وم بدعم هذا التوج���ه واحلكومات 
ومبادراته���م ويدعم احلكوم���ات فى توجههم نحو اإزال���ة الكربون من خالل 
5 اأدوار للمنتدى ت�ش���مل تن�شيق ال�شيا�شات بني احلكومات ، وو�شع �شهادة 
للكرب���ون لتطوير واإدارة الكربون فى املنطقة ، وتقدمي ال�شت�ش���ارات املالية، 

وجمع املعلومات ، بالإ�شافة اإلى ال�شت�شارات الفنية .

ديسكالزى :

الغاز الطبيعى له دور مهم فى التحول الطاقى وتقليل االنبعاثات 
اأ�ش���ار دي�ش���كالزى اأن املجتم���ع واحلا�رش وامل�ش���تقبل م�ش���ئولية كب���رة ، واأن 
مل���ف الطاقة اأ�ش���بح هاماً للغاي���ة ، واأثبت الغاز الطبيعى خالل ال�ش���نوات 
الأخ���رة اأنه مورد م�ش���تدام وميك���ن اأن يواكب التحول الطاق���ى والعمل على 
تقليل النبعاثات ، واأن التلوث الذى ميكن اأن ينتج عن الغاز ميكن ا�ش���تغالله 
اقت�ص���ادياً فى جمال التقاط وتخزين الكربون ، م�صرياً اإلى اأن التكنولوجيات 
احلديثة ت�ش���اهم ب�شكل كبر فى التحول الطاقى واأن التكنولوجيا والدعم 
واحلوافز املالية والقت�ش���ادية هى العوامل الرئي�شية ، واأن املراحل النتقالية 
هام���ة للغاي���ة فال اأحد ميك���ن اأن يتحول فج���اأة اإل با�ش���تخدام التكنولوجيا 
لتح�ش���ني م�ش���توى حي���اة الأف���راد ويج���ب العم���ل ب�رشع���ة مل���زج الطاق���ة 
بالتكنولوجيا احلديثة وا�ص���تخدام اأنواع وقود حديثة مثل الغاز امل�ص���غوط 

فى ال�شيارات فى م�رش. 

واأك����د ري��كاردو بوليت��ى اأن����ه م����ن امله����م اأن نعم����ل عل����ى ا�ش����تخدام الغاز 
الطبيعى ب�ش����كل اأف�ش����ل واأنظف فالغ����از له دوره الأ�شا�ش����ى فى التحول 
الطاق����ى خا�ش����ة اأنه الأنظ����ف مقارنة باأن����واع الوقود الأخ����رى والتى يعترب 
بدي����الً لها ، بينما اأكدت براتيما رانجاراجان على الدور املهم لتوفر التمويل 
والتكنولوجي����ا ف����ى امل�ش����اعدة عل����ى حتقي����ق اأه����داف خف�����س النبعاث����ات 
الكربوني����ة من ال�ش����ناعات املختلفة، فالتموي����ل والتكنولوجيا عن�رشان 

اأ�شا�شيان لذلك اخلف�س.
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المال : خفـض الكربـون فى صنـاعة الغـاز هـدف المنتـدى
واأو�ش���ح املهند�س طارق املال خالل اجلل�ش���ة اأن دور منتدى غاز �رشق املتو�شط 
كم�ش���در للطاق���ة يحظ���ى بتقدير عاملى ل �ش���يما وقت الأزم���ات، ولقد حان 
الوقت لنوؤكد اأي�ش���اً اأن له دور هام فى الطاق���ة النظيفة وخف�س النبعاثات 
حيث بداأ العمل منذ عامني على هذا الهدف ومل ننتظر حتى كانت النتيجة 

التى مت ترجمتها اإلى مبادرة للتنفيذ. 
واأ�ش���اف املال اأننا م�ش���تمرون فى اإنتاج الغاز الطبيعى النظيف ل�شمان اأمن 
الطاق���ة للمنطقة ولل���دول الأوروبي���ة والدول الت���ى حتتاج للغاز ون�ش���من اأن 
يكون هذا الغاز �ش���ديقاً للبيئة ومنخف�س الكربون، ولقد بداأت دول املنتدى 
تنفي���ذ ما جاء م���ن خمرجات من خالل املنت���دى خلف�س الكربون ، خا�ش���ة اأن 
القت�ش���اديات متوفرة ولدينا من �شمن اأع�شائنا واملراقبني باملنتدى اجلاهزية 
والهتمام بتمويل امل�رشوعات و�ش���خ ال�ش���تثمارات وهو ما مييز املنتدى الذى 

ينمو على م�شتوى العامل .

بيلديس : اسـتراتيجية المنتـدى تواكـب التوجـه العالمـى
اأ�ش���ارت ناتا�ش���ا بيليد����س اإلى اأن هناك روؤي���ة عاملية فى التح���ول اإلى الطاقة 
النظيفة وحتقيق �ش���فر انبعاثات عام 2050 وفقاً لتفاقية باري�س وتت�ش���افر 
اجله���ود الدولي���ة لتحقي���ق هذا اله���دف فى اإط���ار زمنى حم���دد لتحقيق اأمن 
الطاقة فى ظل تقلبات اأ�شعار البرول والغاز  وفى ظل التحديات التى تواجه 
اأ�ش���واق الطاقة العاملية مما ي�شاهم فى اإيجاد فر�س جديدة تعزز القدرة على 
النتق���ال اإلى حلول م�ش���تدامة، و�ش���ديقة للبيئة، وهنا ياأت���ى دور املنظمات 
الدولية مثل  منتدى غاز �رشق املتو�ش���ط ويعمل على حتقيق التكامل والتاآزر 
لتحقيق الأهداف البيئية فى تلك ال�ش���ناعة، وكما اأ�ش���ادت بال�شراتيجية 
طويل���ة الأجل ملنتدى غاز �رشق املتو�ش���ط والتى تعم���ل على مواكبة التوجه 
العامل���ى للتح���ول الطاقى واحلد م���ن النبعاث���ات الكربونية حيث �ش���تكون 

منطق���ة �رشق املتو�ش���ط منوذجاً لتحقيق اأهداف هذا التوجه كما اأو�ش���حت 
اأهمية زيادة ال�شتثمارات فى تلك املرحلة مل�رشوعات الغاز الطبيعى.  

مب��ارز : اســتراتيجية المنتدى تعظــم العائد على االســتثمار فى 
مشروعات الغاز

واأو�ش���ح الأم���ني العام للمنت���دى كيفية حتقيق اجل���دوى القت�ش���ادية ملبادرة 
منت���دى غاز �رشق املتو�ش���ط حي���ث  يعمل املنت���دى على تعظي���م العائد من 
ال�ش���تثمار عل���ى م�رشوع���ات الغ���از الطبيعى فى مدة م���ن 6 اإلى 8 �ش���نوات 
والتغل���ب عل���ى اأزم���ات الطاقة العاملي���ة وتاأم���ني اإمداداتها كم���ا اأن القوانني 
وال�ش���وابط البيئي���ة احلاكمة لعمليات ا�ش���تخراج الغ���از الطبيعى تعطى 
ميزة ا�ش���راتيجية لال�شتثمار واقتنا�س الفر�س على املدى الق�شر والطويل، 
ف�ش���اًل ع���ن عوائد الوفر من م�رشوعات حت�ش���ني كف���اءة ا�ش���تخدام الطاقة ، 
واأو�ش���ح اأنه كلما حققنا عائدات على املدى الق�ش���ر فاإن ذلك ي�شجع على 
مزي���د من ال�ش���تثمارات طويلة الأجل فالتحول الطاق���ى رحلة طويلة يجب 
اأن نبداأها فوراً كما اأ�ش���اد مبارز بالتعاون الوثيق بني املنتدى واجلهات الدولية 
مث���ل البن���ك الدول���ى والحت���اد الأوروبى وبن���ك الإعم���ار والتنمية على اإ�ش���دار 

العديد من التقارير والدرا�شات فى هذا ال�شاأن .

وق���ال ليور �ش���يالت مدير ع���ام وزارة الطاق���ة الإ�رشائيلية اأن العم���ل يجب اأن 
مي�شى فى تطوير املوارد بالتوازى مع خف�س النبعاثات، واأن هذه املبادرة دليل 
هام على جدية املنتدى فى التنفيذ، كما اأ�شار اإلى ما حتقق من خالل املنتدى 
فى مذكرة التفاهم الثالثية لنقل الغاز كطاقة نظيفة اإلى الحتاد الأوروبى.

واأ�ش���ار �ش���توجونز رئي�س �رشك���ة بكتل اإل���ى دور املنتدى فى متك���ني الدول من 
ال�ش���تفادة من مواردها بالتكامل مع بع�ش���ها وا�ش���تثمار البنى الأ�شا�شية 

واأنه منوذج متميز للتعاون بني احلكومات والقطاع اخلا�س.

خــطط عمـــل للحـد من االنبعاثــات بــدول المنتـــدى

ش��هدت فعاليات يوم إزالة الكربون انعقاد جلس��ة بعنوان )مبادرة منتدى غاز شرق املتوس��ط إلزالة الكربون( وشارك فيها املهندس طارق املال 

وزير البرتول والثروة املعدنية والس��يدة ناتاش��ا بيليدس وزيرة الطاقة القربصية والس��يد أس��امة مبارز أمني عام منتدى غاز ش��رق  املتوس��ط  

والسيد ليور شيالت مدير عام وزارة الطاقة اإلسرائيلية والسيد ستو جونز رئيس شركة بكتل العاملية .

وخالل الجلسة تم استعراض املبادرة التى طورها املنتدى إلزالة الكربون من الغاز الطبيعى وتستهدف تنفيذ خطة عمل بدول املنتدى للحد من 

االنبعاثات فى مراحل صناعة الغاز الطبيعى ويشمل ذلك تدبري التمويل والتكنولوجيا وبناء قدرات الكوادر.

جلسـة »مبـادرة منتـدى غـاز شـرق المتوسـط إلزالة الكربـون « 
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جلسـة »إنجـازات كفـاءة الطــاقة« 

اأعل����ن املهند�����س ط����ارق املال خ����الل جل�ش����ة » كف����اءة الطاق����ة« اإطالق 
ا�ش����راتيجية قطاع البرول امل�رشى لكفاءة ا�شتهالك الطاقة 2022-
2035 ، موؤك����داً اأهمية ال�ش����راتيجية كخارطة طري����ق يعمل القطاع 
على تنفيذها لتح�ش����ني كفاءة ا�ش����تهالك الطاقة فى كافة عملياته 
واأن�ش����طته وم����ن ث����م تر�ش����يد ا�ش����تهالك املنتج����ات البرولية ب�ش����كل 
م�ش����تدام ، واأ�ش����اف اأن كف����اءة الطاق����ة ه����ى الطريق����ة الأك����رث فاعلية 
لتحقيق هدف اإزالة الكربون والنتقال اإلى م�ش����ادر طاقة منخف�ش����ة 
الكربون فى �شناعة البرول والغاز للحفاظ على ال�شتدامة البيئية.

وت�ش����مل ا�شراتيجية كفاءة ا�ش����تهالك الطاقة مرحلتني متداخلتني 
حيث تهدف املرحلة الأولى للتغلب على التحديات و�شولً اإلى حت�شني 
كف����اءة ا�ش����تهالك الطاق����ة بهدف خف�����س نحو 10% من ا�ش����تهالكها 

مقارن����ة بع����ام 2021، بينم����ا تاأت����ى املرحل����ة الثاني����ة لتحقي����ق اأه����داف 
امل�رشوع القومى لإزالة الكربون وخف�س م�ش����تويات ا�شتهالك الطاقة 

لعام 2025 بن�شبة %18 .
كما وجه الوزير ال�شكر اإلى الحتاد الأوروبى ووكالة اليابان للتعاون الدولى 
»اجلايكا« �رشكاء م�رش فى اإعداد ال�شراتيجية ، معرباً عن تقديره حلجم 

التعاون بينهما وبني قطاع البرول فى هذا امل�رشوع الطموح .
وق����د ا�ش����تملت اجلل�ش����ة على عر�����س تقدميى م����ن وزارة الب����رول والرثوة 
املعدني����ة  ل�ش����راتيجيتها اجلدي����دة فى كف����اءة الطاقة، ق����ام ب�رشحه 
املهند�����س حمم����د عبداملنع����م باإدارة كف����اءة الطاق����ة واملن����اخ بالوزارة، 
واخل����رباء  امل�ش����ئولني  اأب����رز  �ش����مت  نقا�ش����ية  حلق����ة  اإل����ى  بالإ�ش����افة 
وموؤ�ش�ش����ات التمويل وال�شخ�ش����يات رفيعة امل�ش����توى حيث �ش����مت 
كل من ال�ش����فر كري�ش����تيان برجر رئي�س وفد الحت����اد الأوروبى بالقاهرة 
واملهند�س اأحم����د عبدربه امل�رشف على كفاءة الطاق����ة واملناخ بالوزارة 
وميتوم����ورى كوج����ى كوج����ى مدي����ر وكالة اجلاي����كا الياباني����ة فى م�رش 
وهارى كاربنر املدير العام لالقت�ش����اد الأخ�رش والعمل املناخى بالبنك 
الأوروبى لإع����ادة الإعمار والتنمية وكريك موري�س مدير ا�ش����راتيجيات 

. IBM الطاقة والتنمية ب�رشكة

الم��ال : القــارة األفريقية تمتلك مــواردًا طبيعيــة متنوعة يمكن 
استغاللها فى تنويع مزيج الطاقة

خالل امل�ش���اركة فى جل�ش���ة » دعم م�ش���ارات التنمية منخف�شة الكربون 
ف���ى اأفريقي���ا« ، اأك���د املهند�س طارق امل���ال اأن احلديث عن ا�ش���تغالل الطاقة 
فى الق���ارة الأفريقية ينبغى اأن ي�ش���مل الطاقة بكاف���ة اأنواعها والتكامل 
بينها ل �ش���يما واأن الق���ارة الأفريقية متتلك م���وارداً طبيعية متنوعة ميكن 
ا�شتغاللها فى تنويع مزيج الطاقة املنا�شب الذى يلبى احتياجات �شعوب 

القارة وفى الوقت نف�شه تقليل النبعاثات. 
وفيم���ا يتعل���ق بتطوير قط���اع الطاقة فى ال���دول الأفريقية لف���ت الوزير اإلى 
التجرب���ة امل�رشي���ة فى حتويل حتديات قطاع الطاقة على مدار 8 �ش���نوات اإلى 
ق�ش����س جناح تاأ�ش�ش���ت على ما وفرته الدولة من مناخ ال�ش���تثمار املنا�شب 
جلذب ا�ش���تثمارات جديدة وبناء الثقة فى ال�ش���تثمار فى م�رش لدى ال�رشكاء 
الدوليني مم���ا اأدى لقيام �رشاكات متوازنة مع �رشكاء الطاقة الدوليني حققت 

املنفعة امل�شركة ولذلك متكننا من اأن نكون مركزاً اإقليمياً للطاقة.

 وتابع املال اأن ال�رشاكات الدولية فى اأفريقيا �شتتيح نقل التكنولوجيا وربط 
ال����رشكاء املحلي���ني بها ، موؤك���داً اأهمية بن���اء منظومة عم���ل جيدة فى كل 
املجالت مثل الب���رول والغاز والكهرباء والطاقة املتجددة، ولفت اإلى اأهمية 
تق���دمي الدول الأفريقي���ة احلوافز لل�رشكاء لأن بع�س ال�شيا�ش���ات ل تت�ش���من 
احلواف���ز ال�رشوري���ة جلذب ال�ش���تثمارات وعلين���ا جذبها اإلى دولنا وال�ش���ماح 

مب�شاركة القطاع اخلا�س. 
واختت���م املال باأن هناك حتديات كبرة ولكن لدين���ا املميزات فى اأفريقيا لبناء 

م�شتقبلنا من خالل التعاون والت�شارك لتزدهر القارة.

بنك التنمية األفريقى : أفريقيا تمتلك 45% من موارد الطاقة 
المتجددة عالميًا 

وق���ال رئي�س بن���ك التنمي���ة الأفريقى اأكينومى اأدي�ش���ينا اأن البن���ك الإفريقى 
ملت���زم بتوف���ر 5 مليون دولر فى م�رشوعات الطاق���ة اجلديدة واملتجددة حيث  
متتل���ك اأفريقيا 45% م���ن الطاقة املتجددة فى العامل وهو ما يجعلها موؤهلة 

جلسة »دعم مسارات التنمية منخفضة 
الكربون فى أفريقيا« 

البرتول - نوفمرب 2022 - 13



لإقام���ة م�رشوع���ات عمالق���ة للطاقة ال�شم�ش���ية ويح���اول البن���ك اأن يوجه 
ا�ش���تثماراته فى هذا ال�ش���دد كما يوجه امل�ش���تتثمرين اإلى متويل م�رشوعات 
تولي���د الطاق���ة والطاق���ة النظيف���ة ، حي���ث اأن القط���اع اخلا����س يلع���ب دوراً 
رئي�ش���يا فى م�رشوعات التنمية فى جمال توليد الطاقة خا�شة فى اأفريقيا ،   
وا�شت�شهد بتجربة كينيا حيث متكنا من جذب ا�شتثمارات كبرة ت�شل اإلى 
21 مليار دولر  فى جمال الطاقة �شواء برول اأو غاز اأو طاقة جديدة ومتجددة 
ف���ى وق���ت ق�ش���ر ب�ش���بب متهيد الطري���ق والعم���ل عل���ى تغير ال�شيا�ش���ات 
فالطاقة املتجددة متثل 85% من ال�شتثمارات فى جمال الطاقة وعلينا اأي�شاً 

ا�شتخدام الغاز الطبيعى .

اتح��اد الصناع��ات المصري��ة : التركيز على الســوق األفريقى 
لتحقيق أفضل استخدام لموارده الطبيعية

اأك���د املهند����س حمم���د ال�ش���ويدى رئي����س احت���اد ال�ش���ناعات امل�رشية خالل 
اجلل�ش���ة اأن م����رش تعد الركيزة الأ�شا�ش���ية لبناء ق���وة اإقليمية فى املنطقة 

ق���ادرة عل���ى تغي���ر الواق���ع فال�ش���ناعات امل�رشية �ش���ناعات واع���دة اإل اأنها 
حتتاج اإلى زيادة التمويل وت�ش���جيع ال�ش���تثمار ويجب اأن نركز على ال�ش���وق 
الأفريق���ى ف���ى توجيه الأن�ش���طة ال�ش���ناعية بتحقيق اأف�ش���ل ا�ش���تخدام 
للموارد الطبيعية ، وخا�ش���ة العتماد على الطاقة النظيفة فم�رش لديها 
م�ش���تقبل واعد خالل ال� 50 عاماً القادمة وقد نفذت بالفعل م�رشوعات فى 

اأفريقيا فى جمال الطاقة .

سيمنس : دعم الدول األفريقية نحو اقتصاد منخفض الكربون 
وق���ال هلم���ت ف���ون �ش���روف الرئي����س التنفيذى ل�رشك���ة �ش���يمن�س بال�رشق 
الأو�شط اأن املوؤمتر هذا العام اأتاح الفر�شة ملناق�شة التحديات والفر�س نحو 
اإزالة الكربون واإيجاد حلول م�ش���تدامة �ش���ديقة للبيئة موؤكداً اأهمية دعم 
الدول الأفريقية نحو اقت�شاد منخف�س الكربون وتوفر الدعم الفنى الالزم، 
خا�ش���ة للدول النامية م�ش���راً اإلى اأهمية الدور الذى يلعبه القطاع اخلا�س 

لدعم اجلهود ملواجهة تغر املناخ على �شتى الأ�شعدة .

المال : خارطة عمل واضحة لتنفيذ تعهدات خفض الميثان 
ق���ال املهند����س ط���ارق امل���ال خ���الل اجلل�ش���ة ، عندما بداأن���ا ي���وم اإزالة 
الكربون مل نكن نعلم كيف �شي�ش���ر ولكن يزداد �شغفنا وحما�شنا 
للح�ش���ول عل���ى روؤى جدي���دة ، لفت���اً اإل���ى اأن هناك تقدم���اً ودعماً من 
البنك الدولى على �ش���بيل املثال وهناك توافق م�ش���رك ، وهناك دعم 
م���ن عدة ����رشكات والكل ملت���زم بتوف���ر الطاقة، وال���كل يريد حتقيق 
اأم���ن الطاق���ة واإيج���اد حلول جدي���دة ومتج���ددة ، موؤكداً عل���ى �رشورة 
العم���ل حالي���اً خالل ه���ذه الف���رة النتقالية عل���ى م�رشوعات خف�س 
النبعاث���ات الكربونية ، م�ش���راً اإلى اأنه على �ش���بيل املث���ال عندما مت 
اإطالق مبادرة امليثان فى م�رش توقفنا ولكن ب�شكل مبدئى ولكن الآن 
لدينا خارطة عمل وا�شحة وبها اأولويات ولن ننجح بدون حتديد وجود 
اأطراف معني���ة ومهتمني، فلدين���ا موفرى اخلدم���ات والتكنولوجيات 

ولدينا التزام املوؤ�ش�ش���ات املالية ونريد اأن نق���ول اأننا منفتحون وعلى 
ا�ش���تعداد ملناق�ش���ة مواردنا وكيف يتم ا�ش���تغاللها ب�ش���كل �شليم 
فلدين���ا احللول فجزء من امل�ش���كلة كان عدم وجود ح���وار وطاملا كان 
يدعى علينا بالت�شبب فى التلوث فنحن هنا لالإعالن عن  ا�شتعدادنا 

لنكون جزءاً من احلل  .
واأ�ش���اف املال اأن احلديث ل يجب اأن ين�ش���ى اأفريقيا ، ويجب ت�ش���جيع 
الدول الأفريقية الأخرى اأن ت�شع فى اأولوياتها البدء فى التنفيذ لبدء 
جتميع امليثان وما يتطلب من دعم �شواء مالى اأو تكنولوجى فاجلميع 
عل���ى ا�ش���تعداد لتقدمي���ه، قائ���اًل »عليكم اأن تب���داأوا فق���ط فى تبنى 
خارطة الطريق، هذا هو الهدف و�ش���نقود ونكون قدوة وذلك بالأفعال 
ولي�س بالأقوال وذلك ل يحتاج اإلى �ش���نوات طوال ليتحقق وميكن من 

حتقيق وفر كبر فى الوقود«.

جلسـة »المضـى قدمــًا نحو االلتــزام بتعهد الميثـان« 

تح��ت عن��وان »املضى قدمًا نح��و االلتزام بتعهد امليثان« عقدت جلس��ة متخصصة ش��ارك فيه��ا املهندس طارق امل��ال وزير البرتول والث��روة املعدنية 

وضم��ت كل من باتريك بويان الرئيس التنفيذى لش��ركة توتال إينريجى ولورنزو س��يمونيلى الرئيس التنفيذى لش��ركة بيك��رز هيوز وريتا جو 

لوي��ز رئي��س بنك إيكس��يم األمريكى وريكاردو بوليتى نائب رئيس البنك الدوىل للبنية التحتية  ، وتضمنت الجلس��ة عرض��ًا تقديميًا من الينور 

كرامارز رئيس التحول الطاقى فى اس اند بى  جلوبال ومحمود ماهر بوزارة البرتول والثروة املعدنية املصرية.
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توت��ال اينرجي��ز : القضــاء علــى 50% مــن االنبعاثــات فى 
مشروعات الشركة

ومن جانبه اأ�ش���ار باتري���ك بويان الرئي�س التنفيذى ل�رشك���ة توتال اإينرجيز 
اإل���ى اأنه م���ن ال�رشورى دم���ج الطاقة املتج���ددة والغاز الطبيع���ى ، والعمل 
�شوياً على خف�س النبعاثات وحتقيق �شفر ميثان ، لفتاً اإلى اأنه مت الق�شاء 
عل���ى 50% من النبعاثات فى م�رشوع���ات توتال التى متتلك حلول متقدمة، 

وتعد اأول �رشكة برول وغاز حتقق خف�س النبعاثات فى كافة مواقعها.

البنك الدولى : سنســاعد الدول فى تمويل مشروعات خفض 
الميثان 

ووجه ريكاردو بوليتى نائب رئي�س البنك الدولى للبنية التحتية ال�ش���كر 

للحكوم���ة امل�رشية عل���ى خارطة طريق امليث���ان ، قائ���اًل اإن البنك الدولى 
لديه برنامج للح�ش���ول على الغاز ونحن على ا�شتعداد للم�شاعدة واأرى 
بع�س املناق�ش���ات وهناك دول تعتمد على الغاز ونحن هنا لن�شاعد على 
اأن يكون امل�ش���تقبل اأف�شل وميكن اأن نوفر اأدوات �شيا�شية ت�شاعد الدول 

فى متويل خف�س امليثان وتوفر �شمانات .

بيكرهيوز : نثمن خارطة طريق مصر لخفض الميثان 
وق���ال لورن���زو �ش���يمونيلى الرئي�س التنفي���ذى ل�رشكة بيكرز هي���وز ما نراه 
م���ن القيادة امل�رشية فى خارطة الطريق للميثان �ش���ئ جيد ،  ونحن نريد 
تكنولوجيا والأهم وجود متويل وهناك قيم فى التعامل مع امليثان والغاز 
وي�شعدنى اأن اأرى البنك الدولى وبنك اإك�شيم ، ولكن و�شع هذه اخلارطة 

كان هاماً للغاية .

اختت���م املهند�س ط���ارق املال وزي���ر البرول وال���رثوة املعدنية فاعليات ي���وم اإزالة 
الكربون �شمن قمة املناخ COP 27  بكلمة فى اجلل�شة اخلتامية ، عر�س فيها 
ع���دداً من التو�ش���يات الهامة ونتائج ي���وم اإزالة الكربون، حيث اأو�ش���ح اأنه وفر 
فر�ش���ة كبرة لكل �رشكات البرول والغاز و�ش���ناعات اأخرى اأن تقدم خططها 
الفعلي���ة وخط���ط العم���ل ومبادراتها وخطط خف����س النبعاث���ات اأثناء عمل 
ه���ذه ال�ش���ناعات والتكنولوجي���ات واحللول، حي���ث قامت املنظم���ات العاملية 
والأطراف املعنية فى ال�ش���ناعة و�رشكات الطاقة مبناق�ش���ة وتقدمي التزاماتها 
ومبادراتها واأفعالها لتح�شني و�شع املناخ فى العامل، وكان يوم اإزالة الكربون 
ناف���ذة رائعة لعر�س هذا للعامل ، وكما ات�ش���ح فى اجلل�ش���ات اأن كال الجتاهني 
يج���ب اأن ي�ش���را بالتوازى �ش���وياً، وهما اأن يت���م توفر طاقة لليوم وامل�ش���تقبل 
حلل اإ�ش���كالية حتقيق اأمن الطاقة، وفى نف�س الوقت ب�ش���عر معقول ، فتوفر 

الطاقة  �شىء �رشورى ول غنى عنه، لتحقيق طموحات الب�رش.
 وق���ال اإن اأفريقي���ا ت�ش���عى نح���و دخ���ول اأ�ش���واق الطاق���ة لت�ش���دير موارده���ا، 
وبال�رشوط ال�ص���ليمة ميكن لأفريقي���ا اأن تنمى املوارد وحتقق التنمية والرفاهية 
لتحقيق اأه���داف الألفية الإمنائية، لكن اأفريقيا ل���ن تقوم بذلك مبفردها، فهى 
حتتاج ل�رشاكات ميكن اأن ت�ش���اعدها بالتكنولوجيا ونقل التكنولوجيا واآليات 

متويل كو�شائل للنمو وت�شمح بالو�شول لالأ�شواق العاملية. 
واأك���د اإن اإزالة الكربون من ال�ش���ناعات كثيفة النبعاث���ات يجب اأن يكون جزءً 
من احلل، فمن الوا�ش���ح اأنه لتحقيق اأهداف خف����س درجات احلرارة وبالتبعية 
خف����س النبعاث���ات ف���ى كل مراح���ل اإنت���اج الغ���از وف���ى ال�ش���ناعات كثيف���ة 
النبعاثات تدور حول العاملني فى ال�ش���ناعة فهم ميلكون اخلربات الهند�شية 
والتكنولوجي���ات والق���درات الت�ش���غيلية وتنمي���ة عملياتهم بال�ش���كل الذى 

ي�شمح بخف�س النبعاثات.
ولفت اإلى اأن املناق�ش���ات اأ�ش���ارت اإلى اآليات جديدة ميكن اأن ت�ش���مح ل�شناعة 
احلدي���د وال�ش���لب اأن تك���ون منخف�ش���ة الكرب���ون واأن يت���م ت�ش���ويقها اأ�رشع، 
وات�ش���ح لنا خ���الل املناق�ش���ات اأن الطلب على املنتجات منخف�ش���ة الكربون 

ميكن اأن ت�شاعد ال�رشكات املبتكرة على التحرك ب�رشعة.
كما مت التاأكيد اأن التعاون الإقليمى والعاملى جلمع القادة �ش���وياً واأن ي�شطفوا 

�شوياً على اأهداف م�شركة اأمر ملح و�رشورى. 
 وذكر اأن منتدى غاز �رشق املتو�شط قام بتغير الدور الإقليمى ورمبا العاملى لغاز 
�رشق املتو�شط باعتبار الغاز املفتاح ملوارد التحول الطاقى، وبالن�شبة للميثان 
فاإنه يحتاج لهتمام خا�س، وفى هذا ال�ش���اأن ان�ش���مت م�رش للميثاق العاملى 
للميث���ان ف���ى قط���اع البرول والغ���از واليوم اأطلق���ت م�رش خارط���ة طريق �رشم 
ال�ش���يخ ل�ش���ناعة لبرول والغاز فى خف����س امليثان، مدرك���ني اأن العمل بوترة 
�رشيعة لي�س خياراً و لقد اأو�ش���حنا كيف ميكن للحكومة مع القطاع اخلا�س 

العمل معاً �رشيعاً فى الأمور ق�شرة الأمد ذات التاأثر الكبر.
 واأكد اأن املناق�ش���ات كررت عدة مرات اأن كفاءة الطاقة تعد ركيزة هامة اأخرى 
ف���ى اإزال���ة الكربون وخف����س النبعاثات، واأن به���ا عدة منافع تت�ش���من خف�س 
غ���ازات الحتبا����س احل���رارى، وحتقي���ق وف���ر كب���ر ف���ى التكاليف، وحت�ش���ني اأمن 
الطاقة، واأن ا�شراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البرول والغاز امل�رشى و�شعت 

روؤية وا�شحة وطريقاً لتحقيق ال�شتدامة وتطوير كفاءة الطاقة. 
واأ�ش���اف اأن ع���ام 2022 ه���و ع���ام اأدركنا في���ه اأن الطع���ام الذى ناأكل���ه هو نتاج 
الطاق���ة ، وله���ذا فاإن م����رش قامت بتطوي���ر خارطة طري���ق لإزال���ة الكربون من 

�شناعة الأ�شمدة ملواجهة النبعاثات من الإنتاج اإلى التطبيق. 
واختت���م امل���ال » نح���ن هنا ف���ى قم���ة املن���اخ COP 27 نتعهد بالت���زام حقيقى 
للتنفيذ والأفعال ولقد راأينا احلكومة مع ال�شناعات وال�رشكاء فى القطاعني 
العام واخلا�س ميكن اأن يكون لهم تاأثر واأن اإزالة الكربون لها اأثر جتارى بالأخ�س، 
وحتق���ق حلمنا ب�ش���اأن يوم اإزالة الكرب���ون بالقمة ، وعل���ى كل الأطراف املعنية 

جمع جهودها والعمل والتنفيذ«.
ووجه الوزير ال�ش���كر للم�شاركني على املناق�شات املثمرة، وقال » اأحث اجلميع 
األ ننتظ���ر ونب���داأ التنفيذ لنحق���ق اأهدافنا اخلا�ش���ة باملناخ ل�ش���الح الأجيال 

القادمة«. 

التوصيـات الختاميـة ليـوم إزالـة الكربــون 

فرصـة كبيـرة للحـوار والمبـادرات لتقديـم خطط فعليـة لخفـض االنبعاثـات
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دعـم مصـر لـرؤى التـوازن فى تحقيـق االسـتدامة وحـق الـدول فى اسـتغالل مواردهـا

إلى جانب يوم إزالة الكربون شارك المهندس طارق المال فى عدد من الجلسات المتخصصة وحملت كلماته فيها عددًا من الرسائل الهامة 
ح��ول الرؤية المصرية المتوازنة فيما يخص اس��تدامة واس��تثمارات صناعة الطاقة وحق الدول فى اس��تخدام مواردها م��ع االلتزام بجهود 
خفض االنبعاثات ، وتضمنت تلك الجلس��ات ، الجلسات النقاشية والمائدة المس��تديرة التى عقدتها وكالة الطاقة الدولية ، وجلسة المرصد 
المتوسطى للطاقة حول مكافحة المخلفات البالستيكية ،وجلسة » المبادرة األمريكية العالمية للوصول إلى صفر انبعاثات ضارة« وفيما يلى 

عرض لوقائع تلك الجلسات:�

فى مؤتمـر وكالـة الطاقـة الدوليـة بقمـة المنـاخ : 

مصر تؤكد على مطالب أفريقيا فى جلسات وكالة الطاقة الدولية بمؤتمر المناخ

 �ش���ارك وزير الب���رول والرثوة املعدنية فى اجلل�ش���ات النقا�ش���ية واملائدة 
امل�ش���تديرة التى عقدتها وكالة الطاقة الدولية �شمن فعاليات املوؤمتر، 
حي���ث اأكد خاللها عل���ى الروؤية امل�رشية مل�ش���اندة اأفريقيا فى مطالبها 
ب�ش���اأن التح���ول الطاق���ى الع���ادل وحقوقه���ا ف���ى ا�ش���تغالل موارده���ا 
الطبيعي���ة وتوف���ر التموي���ل والتكنولوجي���ا له���ا لدعمها فى م�ش���رة 

التحول الطاقى.
وخ���الل جل�ش���ة » م�ش���هد الطاق���ة العامل���ى : اخلي���ارات الرئي�ش���ية .. 
التحدي���ات .. ف���ى طريق التح���ول للطاق���ة النظيفة » بح�ش���ور الأمني 
الع���ام للوكال���ة الدكت���ور ف���احت ب���رول و�ش���امل ب���ن نا����رش العوف���ى وزير 
الطاقة واملعادن ب�ش���لطنة عمان ال�شيدة وروث نانكابروا وزيرة الطاقة 

والتنمي���ة املعدني���ة فى اأوغندا ، اأكد امل���ال اأهمية احل���وار اإقليمياً ودولياً 
ح���ول مو�ش���وع التح���ول الطاقى والتو�ش���ع ف���ى اإتاح���ة التكنولوجيا 
وتوف���ر التموي���ل لال�ش���تثمارات اخلا�ش���ة بالتح���ول الطاقى ف���ى الدول 
النامي���ة الت���ى ل تزال تعتمد ب�ش���كل رئي�ش���ى ف���ى اقت�ش���اداتها على 
الوق���ود الأحفورى، مع دعمها فنياً ومتويلي���اً فى تنفيذ التحول الطاقى 
حتى ل ميثل ذلك �ش���غطاً على اقت�ش���اداتها ورفاهية �ش���عوبها ، لفتاً 
اإلى اأن التطور التكنولوجى �ش���اهم فى تخفي�س تكلفة اإنتاج الطاقة 
م���ن املوارد املتجددة فى ظل ارتفاع اأ�ش���عار الوق���ود الأحفورى عاملياً فى 

الوقت احلالى. 
واأ�شار املال اإلى اأن م�رش وعدداً من دول اأفريقيا وال�رشق الأو�شط بداأت فى 
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مرحلة التح���ول الطاقى وتنمية الطاقات املتجددة بالتوازى مع تنمية 
م�ش���ادر الوقود الأحف���ورى مثل الغ���از الطبيعى بطرق م�ش���ئولة بيئياً 
وبا�ش���تخدام الو�ش���ائل التكنولوجية خلف�س النبعاثات وذلك من اأجل 

تلبية احتياجات الأجيال القادمة.
واأو�ش���ح املال اأن م����رش لديها م�رشوعات �ش���خمة للطاقة ال�شم�ش���ية 
ووقع���ت م���ع ال�ش���عودية والإم���ارات اتفاقي���ات جدي���دة فى ه���ذا املجال 
با�ش���تثمارات �ش���خمة لإنت���اج حوال���ى 20 جيج���ا وات ، بالإ�ش���افة اإلى 
اتفاقي���ات ف���ى جمال اإنت���اج الهيدروجني ، م�ش���يفاً اأن الغ���از الطبيعى 
الوق���ود الأحف���ورى الأنظ���ف �ش���يظل ج���زءاً مهم���اً م���ن مزي���ج الطاقة 
امل�شتهلكة و�شنظل نحتاج اإلى هذا امل�شدر املهم لعقود مقبلة وفقاً 
مل���ا اأظهرته التوقعات اخلا�ش���ة بوكال���ة الطاقة الدولي���ة، ولفت اإلى اأن 

����رشكات الطاق���ة عاملياً تعمل حالياً على تطوي���ر تكنولوجيات خلف�س 
النبعاثات فى �شناعة الغاز والبرول.

واأك���د امل���ال اعت���زاز م����رش بكونها ممث���ل لق���ارة اأفريقيا فى ه���ذه القمة، 
م�ش���دداً على اأن اأفريقيا تتطلب نظرة خمتلفة اإليها حتى يت�شنى لها 
حتقيق حتول طاقى منا�ش���ب لحتياجات دولها و�شعوبها التنموية فى 
ظل وجود اأكرث من 600 مليون �شخ�س بالقارة الأفريقية ل يتمكنون من 
احل�شول على الكهرباء حتى الآن، واأكد اأي�شاً على �رشورة العمل لتوفر 

التمويل مل�رشوعات التحول الطاقى بالقارة الأفريقية.
وخالل اجلل�ش���ة اأكد امل�ش���اركون على اأهمية مراعاة ظروف وحق الدول 
النامية فى التحول الطاقى ودعمها بالتمويل والتكنولوجيات الالزمة 

لتمكينها من اللحاق بجهود التحول للطاقة اخل�رشاء.

مائـدة مسـتديرة لدعـم التحـول الطـاقى لقـارة أفريقيــا

الم��ال: توفير التمويــل والتكنولوجيا يدعمان فــرص أفريقيا فى 
استغالل مواردها بالشكل

�ش���ارك املهند����س طارق املال ، فى مائدة م�ش���تديرة لدعم التح���ول الطاقى لقارة 
اأفريقي���ا حتت عنوان »املمار�ش���ات اجليدة فى جمال املناخ بق���ارة اأفريقيا« ، حيث 
اأك���د  اأن النبعاث���ات الناجت���ة م���ن القارة الأفريقي���ة متثل نحو 3% م���ن النبعاثات 
العاملية ومن ثم فاإن فر�شها اأكرب فى ا�شتغالل مواردها بال�شكل ال�شحيح حال 
توفر التمويل وال�ش���تثمارات والتكنولوجيا الالزمة لذلك، م�شدداً، على حقها 
فى حتقيق انتقال عادل فى جمال الطاقة وميكنها فى الوقت ذاته من ا�ش���تغالل 

مواردها من البرول والغاز وال�شم�س والرياح لتلبية احتياجات �شعوبها.
واأو�ش���ح املال اأن ال�ش���وؤال الذى نحتاج لالإجابة عنه هو كيفية توفر التمويل 
الالزم مل�شاعدة القارة فى ذلك؟، واأنه قد مت البدء مبكراً قبل ا�شت�شافة موؤمتر 
قم���ة املناخ COP 27 فى اإعداد مب���ادرة بالنيابة عن اأفريقيا، بالتعاون مع دول 
القارة واملفو�شية الأفريقية، متكننا من حتقيق انتقال عادل ومتنحنا الفر�شة 

لال�شتفادة من مواردنا.
واأ�ش���ار امل���ال الى اأن م�رش و�ش���عت ا�ش���راتيجيتها ف���ى عام 2016 م�ش���تهدفة 
الو�ش���ول بالطاقات اجلديدة واملتجددة اإلى ن�شبة م�شاهمة تقدر بحوالى %42 
فى مزيج الطاقة امل�شتخدم ، ومن املتوقع حتقيق ذلك قبل عام 2035 فى ظل 
التق���دم امل�ش���تمر فى التقني���ات احلديثة فى هذا املجال ، م�ش���راً اإلى اأن هناك 
اآمالً كبرة فيما يخ�س اإنتاج الهيدروجني ب�ش���فة عامة والذى اأ�ش���بح �شمن 
مزي���ج الطاقة فى م�رش ، واأن مزيج الطاقة فى ظل التحديات اجليو�شيا�ش���ية 

احلالي���ة يج���ب اأن يت�ش���من كاف���ة م�ش���ادر الطاق���ة خالل ف���رة النتق���ال ، واأن 
الفر�ش���ة �ش���انحة لالتف���اق عل���ى �ش���بل التموي���ل وتوف���ر التقني���ات الالزمة 
لتحقيق هذا الهدف ، فجهود الو�شول اإلى كوكب نظيف حتتاج اإلى التوا�شل 
والتعاون واحلوار امل�ش���تمر والتوافق على التموي���ل والتقنيات والدعم ومراعاة 
ظ���روف ال���دول واحتياجات ال�ش���عوب ، واأكد على اأن اأفريقيا ت�ش���ر فى الطريق 
ال�ش���حيح وحتتاج لإطار ت�رشيعى منا�ش���ب والعمل جنباً اإل���ى جنب والتعاون 
�شوياً فى اأفريقيا بالتوازى مع تطبيق اأف�شل املمار�شات وال�شتعانة باخلربات. 

أمانى أبوزيد :  القــارة تتحـدث بصـوت واحـد وبموقـف واحــد
وخالل فاعليات املائدة، اأكدت الدكتورة اأمانى اأبوزيد مفو�س الطاقة والبنية 
التحتي���ة بالحت���اد الأفريق���ى اأن القارة تتحدث ب�ش���وت واح���د  ومبوقف واحد 
واأن الحت���اد الأفريق���ى كان يتطلع له���ذا الجتماع منذ ع���ام 201٩ ، واأن هدف  
مفو�ش���ية الطاقة اأن تكون هناك من�شة موحدة للدول الأفريقية ت�شتطيع 
من خاللها مناق�ش���ه ق�ش���ايا الطاقة التى توؤثر على م�شتقبلها ، وتركز هذا 
العام على التح���ول الطاقى وكيف ميكن للتمويل اأن يغلق الفجوة فى ذلك 
ومناق�ش���ة �شبل حتقيق العدالة للح�ش���ول على الطاقة والتى اأقرها الحتاد 
الأفريقى فى يوليه املا�شى بهدف حتقيق طموحات اأفريقيا وا�شتغالل كافة 
املوارد التى متلكها ، واأن اأفريقيا فى موقف جيد لتوفر حلول لأ�شعار الطاقة 
العاملية، وعلى الرغم من ذلك فاإن فقر الطاقة فى اأفريقيا �ش���يقل بالإ�رشاع 

بوترة ال�شتثمارات فى جمال الطاقة.

البرتول - نوفمرب 2022 - 17



فاتح بيرول : اســتضافة مصر للقمــة رائعة وعلى العالم فهم ما 
تمر به أفريقيا

وج����ه الدكت����ور فاحت ب����رول املدير الع����ام لوكال����ة الطاقة الدولية، ال�ش����كر 
للمهند�����س طارق املال نياب����ة عن احلكومة امل�رشية، على ه����ذا املوؤمتر الرائع 
وا�شت�ش����افة القم����ة فى هذه املدين����ة الرائعة �رشم ال�ش����يخ ، وحتدث عن 3 
نق����اط ، الأول����ى اأزم����ة الطاقة ف����ى اأفريقيا  فى ظ����ل اأزم����ة حقيقية عاملية 
ف����ى الطاق����ة نواجهها فى جميع اأن����واع الطاقة ، حيث اأن ذل����ك اأدى لأزمة 
غذاء، فاأ�ش����عار الطاقة توؤثر على اأ�ش����عار الأ�شمدة والتى توؤثر بالتالى على 
وف����رة املحا�ش����يل والغ����ذاء، فاجلمي����ع تاأث����ر وبالأخ�����س اأوروبا ، وف����ى اأفريقيا 
هناك بطء فى التنمية لفتاً اإلى اأنه منذ 20 عاماً هناك اأ�ش����خا�س ل زالوا 
ل يح�ش����لون عل����ى الكهرباء وه����ذا الع����ام ازدادت اأعدادهم ب�ش����كل كبر، 
واأن التح����دى كب����ر ف����ى اأفريقي����ا وبالأخ�س ف����ى منطقة جنوب ال�ش����حراء 
الكربى، والنقطة الثانية هى احل�ش����ول على الطاقة فالآلف  ل يح�ش����لون 

عل����ى الطاق����ة ، والطب����خ النظيف م�ش����كلة اأخرى ف����ى اأفريقي����ا ، وهذا مما 
حت�ش����ل عليه الوكال����ة من بيانات ومعلوم����ات يومياً ، وم����ن اأهمها اأنه فى 
اأفريقي����ا يوجد 60% من اإجمالى الإ�ش����عاع ال�شم�ش����ى بالع����امل وهذا رقم 
هائ����ل ، فيما ي�ش����تخدم منهم رق����م �ش����ئيل للغاية الطاقة ال�شم�ش����ية 
فى الكهرباء والطبخ النظيف ، حيث حتتاج ا�ش����تثمارات ت�ش����اوى اإن�ش����اء 
مين����اء غ����از طبيعى فى اأوروب����ا ، والنقطة الثالث����ة اأن اأفريقي����ا مليئة مبوارد 
الغاز الطبيعى ون�ش����بة اأفريقيا فى النبعاثات العاملية حوالى 3%،  وعلى 
اأفريقي����ا اأن تقوم بتنمي����ة مواردها الغازي����ة لتحقيق التنمية امل�ش����تدامة 
والق����درة عل����ى الت�ش����نيع املحلى واأن����ه يجب عل����ى العامل فهم م����ا متر به 
اأفريقي����ا ، واختتم كلمته بتوجيه ال�ش����كر مل�رش والرئي�س ال�شي�ش����ى على 

ال�شعى حلل م�شكلة اأزمة الطاقة.
و�ش���ارك مبناق�ش���ات املائدة امل�ش���تديرة وزراء البرول والطاقة بدول ال�شنغال 
وكينيا واأوغندا وناميبيا وممثل وزارة التعاون القت�شادى والتنمية فى اأملانيا .

�ش���ارك وزير الب���رول وال���رثوة املعدنية فى فاعليات جل�ش���ة التو�ش���يات 
اخلتامية للمر�ش���د املتو�ش���طى للطاق���ة بعنوان »مكافح���ة املخلفات 
البال�ش���تيكية .. اأهداف وابتكارات وحلول الو�ش���ول ل�ش���فر خملفات.. 
نظ���رة متعمق���ة ف���ى منطقت���ى البح���ر واملتو�ش���ط وجنوب �رشق اآ�ش���يا 
ودول اجل���زر ال�ش���غرة النامي���ة« برئا�ش���ة ه���دى ب���ن جن���ات مدي���ر ع���ام 
املر�ش���د املتو�ش���طى للطاقة وم�ش���اركة املهند�س حممد الهامل الأمني 
الع���ام ملنتدى الدول امل�ش���درة للغاز وجويل كولي�ش���يو نائ���ب املدير عام 
التنفي���ذى للوكال���ة الفرن�ش���ية لإدارة البيئ���ة والطاق���ة والي���ز دى ايبنو 
م�ش���ئول العالقات العامة والت�شال الدولى واملتحدث الر�شمى ملنظمة 
�ش���ى كليرنز »منظفى البحار« وفيليب دوبردران���د نائب مدير العمليات 
الدولية فى الأمانة العامة لوزراء تن�شيق التحول البيئى فى جمال حتول 

الطاقة.
وف���ى الكلمة الت���ى األقاها املال ، اأكد اأن هذا املو�ش���وع هام جداً ويحتاج 
حللول تقنية ورفع الوعى ل�شمان ت�رشفات اأف�شل من اجلميع واأن الأ�رشار 
البيئية للنفايات البال�شتيكية ، تت�شمن خماطراً على  البيئة البحرية 
م���ن انقرا����س للحيوان���ات وتدمر �ش���عب مرجانية وزيادة ف���ى الحتبا�س 
احل���رارى ، م�ش���راً اإل���ى اأن قم���ة املن���اخ COP 27 فتحت اآفاقاً ملناق�ش���ات 

جلسـة »المرصـد المتوسـطى للطـاقة« 

مكافحـة المخلفـات البالستيكيـة .. أهـداف وابتكـارات وحلـول الوصـول لصفـر مخلفــات

هام���ة والبح���ث وعر����س احلل���ول مل�ش���كالت حقيقي���ة توؤثر عل���ى املناخ 
كم�شكلة املخلفات البال�شتيكية وما ت�شببه من اأ�رشار بيئية واحلاجة 
للت�ش���ارك بني كل الأطراف املعنية لو�شع ال�شراتيجيات وال�شيا�شات 
والتفاقيات والتمويل والدعم املنا�ش���ب وتوفر التكنولوجيات، واأن هذا 
الجتم���اع يع���زز من قمة هذا العام ، حيث ي�ش���ر اإلى اأن احللول للتغلب 
عل���ى م�ش���اكل التغ���ر املناخ���ى موج���ودة بالفع���ل ، واأو�ش���ح اأن م����رش 
قامت باإطالق ا�ش���راتيجية وطنية خلف�س الآثار ال�ش���لبية لال�ش���تهالك 
الزائ���د للحقائ���ب البال�ش���تيكية عل���ى ال�ش���حة والبيئ���ة والقت�ش���اد 
واملجتمع ككل ، وت�ش���تهدف خف�س ا�شتخدام احلقائب البال�شتيكية 
اأحادية ال�ش���تخدام بحل���ول عام 2050 ، واأن مدينة �رشم ال�ش���يخ قامت 
بالإع���الن ع���ن وق���ف التعامل باحلقائ���ب اأحادي���ة ال�ش���تخدام، وفى هذا 
ال�ش���اأن، لفت اإلى اأن وزارة البرول تقوم كجزء من اخلطة ال�ش���راتيجية 
القومي���ة للبروكيماوي���ات بالعمل على تنفيذ م�رشوع���ني بارزين هامني 
لتحقيق هدف م�رش خلف�س ا�ش���تخدام احلقائب البال�ش���تيكية اأحادية 
ال�ش���تخدام، وهم���ا اإنت���اج البول���ى لكتيك اأ�ش���يد وا�ش���تخدام نفايات 
البال�ش���تك لإنت���اج الزي���ت  وا�ش���تخدامها لإنتاج الإيثيل���ني الأخ�رش ، مما 

يغلق احللقة فى نفايات البال�شتيك التى ل ميكن التخل�س منها .
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اإل���ى املخلف���ات  النظ���ر  اأهمي���ة  ف���ى كلمته���ا  ب���ن جن���ات  واأو�ش���حت 
البال�ش���تيكية والتل���وث الن���اجت عنه���ا ، واحلاج���ة اإل���ى حل���ول ابتكارية 
ملواجه���ة ذلك العبء وخا�ش���ة ف���ى منطقة البح���ر املتو�ش���ط ، فاإعادة 
التدوير مل تعد قادرة على مواكبة ذلك ونحتاج ل�شتخدامه فى �شناعة 
البروكيماويات بدلً من ت�ش���ببه فى الحتبا�س احلرارى، م�ش���رة ملبادرات 
املر�ش���د فى هذا ال�ش���اأن ، وطال���ب جويل بالعمل الف���ورى على مواجهة 
ذلك وخا�ش���ة خملفات البال�ش���تيك اأح���ادى ال�ش���تخدام والتعامل مع 
هذه امل�ش���األة من املنبع ، وا�شتعر�س اليز جتربة اأندوني�شيا فى التخل�س 

من املخلفات البال�ش���تيكية ، مطالباً بتعاون اأكرب من اجلميع للق�ش���اء 
عل���ى ه���ذه الظاه���رة للحف���اظ عل���ى احلي���اة البحري���ة والربية  ، واأ�ش���ار 
فيلي���ب دوبردران���د لأهمية بناء روؤية اأو�ش���ع حلل تلك امل�ش���كلة من خالل 
عمل م�ش���رك ملواجه���ة التلوث البال�ش���تيكى بكافة اأنواعه وخا�ش���ة 
البال�ش���تيك ال�ش���ناعى الذى ي�ش���عب التخل�س منه بعد ذلك ، م�ش���راً 
ملبادرة فرن�صا للق�صاء على امل�صكلة من املنبع من خالل �رشوط وقوانني 
والعمل اجلاد مع امل�ش���نعني ، كما �ش���هدت عر�س بع�س جتارب الدول من 

قبل احلا�رشين.

جلسـة » المبـادرة األمريكيـة العالمية للوصـول إلى صفـر انبعاثـات ضـارة«

خالل امل�ش���اركة فى جل�ش���ة » املبادرة الأمريكية العاملية للو�ش���ول اإلى 
�شفر انبعاثات �شارة )  )Net Zero World Initiative( ، اأكد املهند�س طارق 
امل���ال اأن م�رش تقدمت جداً فيما يخ�س خف�س النبعاثات الكربونية وفى 
برام���ج التح���ول الطاقى بالت���وازى من خالل العمل ب�ش���كل جماعى فى 
احلكومة، ولديها ا�ش���راتيجيتها لالإ�رشاع فى الو�شول بالطاقة اجلديدة 
واملتجددة للم�ش���اهمة بن�ش���بة 42% فى مزيج الطاقة مب�رش بحلول عام 

2030 ، حيث كان املخطط اأن ن�شل لهذه الن�شبة عام 2035 .

واأو�شح اأنه مت خالل القمة توقيع 10 مذكرات تفاهم للهيدروجني الأخ�رش 
بطاقات ت�ش���ل ل�  50 جيجا وات ون�ش���عى لتحقيق حتول طاقى جاد جداً 
ومت الرتيب لإحالل 28 جيجا وات من حمطات الطاقة التى تعمل بالوقود 
الأحف���ورى لتعم���ل بالطاق���ة اجلديدة واملتج���ددة خالل الأع���وام القليلة 
القادم���ة عل���ى مراحل ، واأنه فيم���ا يخ�س مبادرة �ش���فر انبعاثات وميثاق 
خف�س امليثان الذى ان�ش���مت اإليه م�رش ، حينما كان ال�ش���يد جون كرى 
م�شئولً عنه ، فاإنه مت و�شع خطة عمل للتنفيذ ، حيث نعمل على اإزالة 
الكربون فى حوالى 120 م�رشوعاً فى �شناعة البرول والغاز بالإ�شافة اإلى 
ا�ش���رجاع غاز ال�ش���علة ، ووجه الوزير ال�ش���كر للوزيرة جينفر جرانهومل 
وزيرة الطاقة الأمريكية على دعوتها له للح�ش���ور فى هذه املبادرة للمرة 
الثانية بعد ح�شوره اإطالقها العام املا�شى فى قمة جال�شكو وان�شمام 
م�رش لها لال�ش���تفادة مم���ا تقدمه من تقنيات وحلول ومعلومات ت�ش���هم 

فى حتقيق تنمية م�شتدامة.

واأو�ش���حت جرانهومل اأن هذه املبادرة هى نتاج جه���ود ٩ وكالت فيدرالية 
و10 معامل تابعة لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، وبدعم من املجتمع 

الأكادميى واملوؤ�ش�ش���ات اخلرية والقطاع اخلا�س وكذلك الدول التى لديها 
طموح لتعمل فى جمال مكافحة التغر املناخى واأنها تتحرك من جمرد 
طموح���ات لأفع���ال ، حيث بداأت ب� 6 دول فقط ، وخ���الل هذا العام حققت 
نتائج���اً متمي���زة مث���ل التخطي���ط لإزال���ة الكربون من ج���زر اأندوني�ش���يا، 
وم�ش���اركة املعلومات مع ت�ش���يلى ح���ول التحول الطاق���ى العادل ، ودعم 
مبادرة م�رش فى جمال املياه والغذاء والطاقة بدعم من املعامل الأمريكية 
الوطنية، وبدء حتليل لإدارة الكربونات فى نيجريا، كما �ش���تطلق املبادرة 
اأول تقري���ر حول منوذج العمل ف���ى نظم الطاقة لتقدمي العون للحكومات 
والقطاع اخلا�س وذلك ف�ش���اًل عن اإطالق برنامج للمراأة فى ظل املبادرة مما 

ي�شمح بوظائف لل�شيدات فى كافة الدول امل�شاركة .

واأعلن���ت جينف���ر ع���ن ان�ش���مام �ش���نغافورة وتايالن���د للمب���ادرة، وعم���ل 
احلكوم���ة الأمريكي���ة على ا�ش���تثمار حوالى تريليون دولر فى م�ش���تقبل 

الطاقة النظيفة.

وق���دم وزراء وممثل���وا دول تايالند واأندوني�ش���يا وت�ش���يلى واأوكرانيا ونيجريا 
و�ش���نغافورة جتاربه���م ف���ى خف����س النبعاث���ات وروؤيتهم لال�ش���تفادة من 

املبادرة وجهودهم للم�شاركة فى عملية التحول الطاقى.

وجتدر الإ�ش���ارة اإلى اأن املبادرة العاملية للو�ش���ول اإلى �ش���فر من النبعاثات 
ال�ش���ارة  )  )Net Zero World Initiative ( ، اأطلقته���ا الولي���ات املتح���دة 
الأمريكي���ة كمب���ادرة دولية تق���وم على ال�رشاكة م���ع دول العامل فى اإطار 
جه���ود الإ����رشاع بالتح���ول اإلى اأنظم���ة الطاق���ة اخلالية م���ن النبعاثات 
الكربوني���ة ، وقد مت اإطالقه���ا فى 4 نوفمرب 2021 باملرك���ز الأمريكى بقمة 

جال�شكو.
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اأعلنت م�رص خالل COP27 عن اإطار ا�سرتاتيجيتها 
الوطني���ة للهيدروجني منخف����ض الكربون ، واأكد 
املهند����ض طارق امل���ال وزير البرتول وال���روة املعدنية 
فى كلمته بهذه املنا�سبة اأن جماالت الهيدروجني 
منخف����ض الكرب���ون  تع���د و�سيل���ة م�ستدام���ة لتنوي���ع خي���ارات الطاقة 
واإيج���اد نظام طاقة مرن ، واأن م�رص متتلك مقومات مهمة فى هذا املجال 
ت�سم���ح بامل�ساهمة فى تلبية الطلب املتزايد لتحقيق اأمن الطاقة باأقل 

اآثار على البيئة.  
واأ�ساف املال اأن اإعالن م�رص عن اإطار ا�سرتاتيجية للهيدروجني منخف�ض 
الكرب���ون خط���وة رئي�سية فى حتقي���ق روؤية م�رص لت�سبح له���ا دور فاعل 
على امل�ست���وى العاملى فى اقت�ساد الهيدروج���ني منخف�ض الكربون من 
خالل اال�ستفادة من اأ�سول م�رص ومواردها من الطاقة اجلديدة واملتجددة 
واملوقع اال�سرتاتيجى ، والكوادر الب�رصية امل�رصية ، واأن ذلك ميهد الطريق 
مل�رص لتحقق ا�س���رتاتيجيتها الوطنية للهيدروجني منخف�ض الكربون، 
وه���ذا ما اأك���ده الرئي�ض عبد الفتاح ال�سي�س���ى خالل املائدة امل�س���تديرة 
الت���ى عقدت بعنوان »اال�س���تثمار فى م�س���تقبل الطاق���ة.. الهيدروجني 
االأخ����رص« ب���اأن الهيدروجني االأخ�رص اأح���د اأهم احلل���ول الواعدة للتحول 

نحو االقت�س���اد االأخ�رص فى االأعوام القادمة وفر�س���ة حقيقية لتحقيق 
التنمي���ة االقت�س���ادية املتوافق���ة م���ع جه���ود مواجهه التغ���ر املناخى 

واأهداف اتفاقية باري�ض.
واأو�س���ح املهند����ض ط���ارق امل���ال، اأن تطوير اإط���ار اال�س���رتاتيجية الوطنية 
للهيدروج���ني منخف�ض الكربون ميثل منوذج���اً متميزاً للتعاون املثمر مع 
وزارت���ى الكهرب���اء والطاقة اجلدي���دة واملتجددة والتع���اون الدولى والبنك 

االأوروبى لالإن�ساء والتنمية.
واأ�س���ار اإل���ى اأن قمة املناخ ب�رصم ال�س���يخ هى املكان املنا�س���ب لي�س���هد 
ه���ذه اخلطوة الهام���ة والفارقة ، خا�س���ة واأنها متثل دليالً وا�س���حاً على 
الت���زام م����رص نحو م�س���تقبل م�س���تدام واأخ����رص ومتوافق م���ع قمة هذا 
الع���ام لتحويل التعهدات وااللتزامات اإلى اأفعال وتنفيذ ، واأن م�س���اركة 
كل االأط���راف املعنية مبا فى ذلك احلكوم���ات، القطاع اخلا�ض، املنظمات 
الدولي���ة وموؤ�س�س���ات التمويل لتعزيز العمل املناخ���ى االإيجابى ال ميكن 

اإغفالها  .
وعق���ب اإعالن اإطار اال�س���رتاتيجية �س���هد املهند�ض طارق امل���ال وعدد من 
ال���وزراء املعني���ني توقيع عددٍ م���ن االتفاقيات االإطاري���ة مل�رصوعات تتعلق 

باإنتاج الهيدروجني االأخ�رص .

إعــالن إطــار اسـتراتيجيـة مصـر الوطنيــة للهيدروجيــن منخفـض الكربــون
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ش��هدت فعالي����ات قم��ة COP 27 ، نش��اطًا مكثفًا 
للمهندس طارق المال وزي��ر البترول والثروة المعدنية، 

حيث عقد سلس��لة م��ن اللق��اءات والمباحثات م��ع عدد من 
الوزراء وكبار المس��ئولين فى الحكومات الدولية ورؤساء عدد من 

كبريات الشركات والمؤسسات العالمية المشاركة فى القمة ، استخدم 
فيه��ا الوزير دبلوماس��ية وحضور القط��اع البترولى اإلقليم��ى والعالمى فى 

العمل عل��ى زيادة قاعدة التأييد ل��رؤى عدالة التحول الطاق��ى المتوازن وتحقيق 
االستدامة ، كما تم بحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك ، واستعراض الفرص 

االس��تثمارية التى يتمتع بها قطاع البترول المصرى فى كافة أنشطة صناعة 
البت��رول والغاز والتعدي��ن ومجاالت كفاءة الطاقة ومش��روعات خفض 

االنبعاث��ات الكربونية وإنت��اج الهيدروجين وغيرها من 
المجاالت، نتع��رف عليها أكثر ف��ى التقرير 

التالى : 
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المللا : دول أفريقي��ا والش��رق األوس��ط محظوظة 
بوفرة مصادر إنتاج الطاقة 

واأكد املال اأن الدول االأفريقية ودول ال�رصق االأو�سط حمظوظة 
بامتالكها م�سادراً متنوعة لتوليد الطاقة �سواء من الوقود 
االأحفورى اأو من الطاقات اجلديدة واملتجددة ونحتاج لالإ�رصاع 
بتنمية تلك املوارد ، وبالفعل بداأنا فى م�رص العمل على ذلك 
ونتعاون اإقليمياً فى هذا ال�ساأن ولدينا تقارب وتعاون م�رصى 
�س���عودى لتحقيق ذلك، ولفت املال اإلى التجربة امل�رصية فى 
خف����ض االنبعاثات والت���ى بداأت منذ ثالث �س���نوات فى كافة 
قطاعات ال�س���ناعة البرتولية وهى حتقق لنا مكا�سب كبرة 
فى دعم ال�سناعة ون�ستفيد منها اقت�سادياً وحتقق لنا وفراً 

فى تكاليف الت�سغيل.

عبد العزيز بن سلمان : ي�وم إزال�ة الكرب�ون نج�ح 
فى إبراز جهود صن�اعة البترول للتنمي�ة المس�تدامة 
وهن���اأ االأم���ر عبدالعزي���ز م����رص على جن���اح ا�ست�س���افة قمة 
تنفي���ذ التعه���دات وجناحها فى ت�س���مني يوم اإزال���ة الكربون 
�س���من فاعلي���ات القمة فى �س���ابقة هى االأولى م���ن نوعها ، 
والر�س���الة الت���ى يتبناها هذا اليوم املتخ�س����ض ف���ى اأهمية 
العم���ل اجلماع���ى ودع���م وتنفي���ذ تعه���دات احلف���اظ عل���ى 
الكوك���ب، م���ع احلفاظ على تاأم���ني اإم���دادات الطاقة لتلبية 
احتياج���ات التنمية امل�س���تدامة والنمو ال�س���كانى ، وتوفر 
الطاقة للمحرومني منها حتى يتمكنوا من حتقيق التنمية 
اخلا�س���ة بهم وفق احتياجات �سعوبهم ، م�سراً اإلى اأن هذا 
اليوم فر�س���ة كربى لعر�ض جهود  ال�س���ناعات املختلفة فى 
خف����ض االنبعاثات وتنمية م�س���احات خ�رصاء ت�س���اعد على 
امت�س���ا�ض تل���ك االنبعاث���ات ، ولفت اإل���ى جترب���ة اأرامكو فى 

التعاون مع �رصكات متخ�س�سة لتحقيق ذلك.

  ملتزم�ون بالحف�اظ على البيئ�ة من خ�الل مش�روعات فعلي�ة بكاف�ة مج�االت صن�اعة البت��رول 

مصـر والسـعوديــة ...

وزيرا البترول والخارجية
يتفق�دان جن��اح مبادرة
الس�عودي��ة الخض���راء

بمؤت�م�ر المن��اخ

  Cop27 زار املهند�ض طارق املال وال�س���يد �س���امح �س���كرى وزير اخلارجية ورئي�ض موؤمتر املناخ
جن���اح مبادرة ال�س���عودية اخل�رصاء ب�س���حبة االأمر عبدالعزيز بن �س���لمان اآل �س���عود وزير 
الطاق���ة ال�س���عودى وال���ذى ياأتى فى اإطار امل�س���اركة الفاعل���ة للمملكة ف���ى املوؤمتر حيث 
ي�سهد اجلناح فعاليات الن�سخة الثانية من منتدى املبادرة والذى مت عقده هذا العام على 
اأر����ض م�رص بالتزامن مع موؤمتر املناخ  متخذاً �س���عار )م���ن الطموح اإلى العمل ( مبا يعك�ض 

حر�ض البلدين على تعزيز العمل امل�سرتك ملواجهة التحديات البيئية واملناخية .
وحر�ض الوزراء على تفقد اأق�س���ام اجلناح ومتابع���ة �رصح عن تطورات العمل باملبادرة التى 
�ساركت م�رص وَمّثلها املهند�ض طارق املال فى االحتفال باإطالقها العام املا�سى بالريا�ض.

وجدي���ر بالذك���ر اأن مبادرة ال�س���عودية اخل�رصاء التى ق���ام باإطالقها �س���مو االأمر حممد بن 
�س���لمان ولى العه���د ال�س���عودى ورئي�ض جمل�ض ال���وزراء ورئي����ض اللجنة العلي���ا للمبادرة 
تاأت���ى ف���ى اإطار اتخاذ اململك���ة العربية ال�س���عودية خطوات حثيثة لبناء م�س���تقبل اأكر 
ا�س���تدامة، حي���ث جمعت مبادرة ال�س���عودية اخل�رصاء ، منذ انطالقها ف���ى عام 2021، بني 
حماية البيئة وحتول الطاقة وبرامج اال�س���تدامة فى اململكة لتحقيق اأهدافها ال�ساملة 
فى تعوي�ض وتقليل االنبعاثات الكربونية، وزيادة ا�ستخدام الطاقة النظيفة ، ومكافحة 

تغر املناخ.

عق���د املهند�ض طارق امل���ال وزير البرتول والروة املعدني���ة واالأمر عبد العزيز بن 
�سلمان اآل �سعود وزير الطاقة ال�سعودى ، جل�سة نقا�سية ، اأو�سحا خاللها 
م���دى التن�س���يق والتعاون املمت���د بني الدولتني ف���ى ظل القيادة ال�سيا�س���ية 
بالبلدين ودعمها  للمبادرات اخل�رصاء التى ي�س���تحقها كوكب االأر�ض ، واأكد 

الوزي���ران على التزام الدولتني بتنفيذ تعه���دات اتفاقية املناخ بباري�ض وزيادة 
العم���ل على خف����ض االنبعاثات الكربونية م���ن الوقود االأحف���ورى الذى يتم 
العم���ل حالياً على تطوير اآلي���ات اإنتاجه وخف�ض انبعاثات���ه بالتزام ذاتى من 

�سناعة البرتول والغاز .
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عق���د املهند�ض ط���ارق املال وزير البرتول والروة املعدنية جل�س���ة مباحثات 
م���ع وزيرة الطاقة االأمريكية جينفر جرانهومل ، والوفد املرافق لها والذى 
�س���م الدكتور اأندرو اليت، م�ساعد الوزيرة لل�سوؤون الدولية، وبراد كرابرتى 

م�ساعد الوزيرة مبكتب اإدارة الطاقة االأحفورية والكربون.
وخ���الل اللقاء مت ا�س���تعرا�ض موقف تنمية وزيادة اإنت���اج الغاز مبنطقة �رصق 
املتو�سط وتقدم اأعمال منتدى غاز �رصق املتو�سط واأهميته فى تبنى حقوق 
عادل���ة للجميع باملنطقة لال�س���تفادة من الروات الطبيعي���ة بها، وكذلك 
ع���دد م���ن مو�س���وعات التعاون امل�س���رتك ف���ى �س���ناعة البرتول والغ���از التى 
اأ�سحت جزء من احلل، كما مت مناق�سة التحديات العاملية احلالية واحلاجة 
للتكات���ف والتع���اون وعق���د جتمع���ات عاملي���ة واإقليمية تتكام���ل جهودها 
لتحقي���ق ال�س���الح الع���ام لكوكب االأر�ض م���ن احلفاظ عل���ى البيئة وتلبية 
احتياجات التنمية وا�ستيعاب الطلب املتزايد فى �سوء الزيادة ال�سكانية.
واأ�سادت جرانهومل بالدور الذى تقوم به م�رص فى منطقة ال�رصق االأو�سط 
واأفريقيا وتبنيها لدعوات عادلة ومتوازنة فى خمتلف الق�س���ايا والتقدم 
امللمو����ض الذى حققته فى �س���ناعة الغ���از الطبيع���ى واالحتماالت التى 
لديه���ا لزيادة اإنتاج الغ���از ومن ثم زيادة الفائ�ض للت�س���دير ، كما طرحت 
اإمكاني���ة اأن يتبن���ى منت���دى غ���از �رصق املتو�س���ط ت�س���مني تنمي���ة اإنتاج 
الهيدروج���ني حت���ت مظلته ، واأنها واثق���ة من قدرة املنت���دى على النجاح 
ف���ى ذلك ، ولفت���ت جينفر اإلى التع���اون املثمر بني الوزارت���ني وفر�ض زيادته 
وبخا�س���ة فى جم���ال الغاز امل�س���ال ، واأن اأمريكا تنف���ذ م�رصوعات جديدة 

لبناء خزانات عائمة للغاز ولديها عقود اإمداد حتى عام 2026 .

واأ�س���ار امل���ال الإمكاني���ة عق���د ور����ض عم���ل لفري���ق م���ن اجلانب���ني واإر�س���ال 
متخ�س�س���ني م���ن قط���اع الب���رتول فى �س���ناعة الغ���از امل�س���ال لالطالع 
ودرا�س���ة التقنيات اجلديدة لوزارة الطاقة االأمريكية فيما يخ�ض اخلزانات 
العائمة للغاز امل�سال ، كما اأو�سح موقف م�رصوعات وزارة البرتول والروة 

املعدنية خلف�ض االنبعاثات وحت�سني كفاءة ا�ستهالك الطاقة.

واس��تعراض العالقات المصرية األمريكية فى مجاالت البترول 
وسبل دعمها 

هذا وقد عقد املهند�ض طارق املال جل�س���ة مباحثات م�سرتكة مع ال�سيد 
جيف���رى بيات م�س���اعد وزي���ر اخلارجي���ة االأمريكى مل���وارد الطاق���ة والوفد 
املراف���ق له ، حي���ث مت بحث عدد من املو�س���وعات الهامة املرتبطة بكافة 
جم���االت الطاق���ة والتى اأ�س���بحت ت�س���تحوذ على اهتمام كث���ر من دول 
الع���امل ، كم���ا مت ا�س���تعرا�ض العالقات امل�رصي���ة االأمريكي���ة فى جماالت 
البرتول و�س���بل دعمها والعمل على فتح اآفاق جديدة للتعاون فى �س���وء 
احلوار اال�سرتاتيجى الذى مت اإطالقه بني م�رص والواليات املتحدة االأمريكية 
فى جمال الطاقة فى عام 2019 بح�س���ور وزير الطاقة االأمريكى ، كما مت 
ا�س���تعرا�ض موقف عمل ال�رصكات االأمريكية التى تعمل فى م�رص حالياً 
ف���ى خمتلف جماالت اأ�س���طة �س���ناعة البرتول والغ���از ، و الفر�ض الواعدة 
لزيادة ا�س���تثماراتها خا�س���ة فى جم���ال البحث واال�ستك�س���اف واالإنتاج 

باالإ�سافة اإلى جماالت حت�سني كفاءة الطاقة. 

مباحثـات مع وزيـرة الطاقة األمريكيـة 
لزيـادة التعـاون بيـن البلديـن

مباحثـات مصريـة أردنية للتعـاون
فى مجـال الغاز الطبيعـى 

عقد املهند�ض طارق املال جل�س���ة مباحثات مع الدكتور �سالح اخلراب�سة 
وزي���ر الطاقة االأردنى ، حيث مت ا�س���تعرا�ض اأوجه العالقات امل�س���رتكة بني 
م�رص واالأردن فى قطاع الغاز الطبيعى ، كما �سملت املباحثات مناق�سة 
جه���ود االنتق���ال الطاقى وما ت�س���هده من تط���ورات ف���ى كال البلدين فى 

�سوء الفر�ض املتاحة لتنمية موارد الغاز الطبيعى والهيدروجني .
وا�ستعر�ض وزير الطاقة االأردنى اجلهود احلالية فى االأردن ملواكبة م�ساعى 
تنمي���ة الطاق���ة اخل�رصاء وف���ى مقدمتها درا�س���ة فر�ض م�رصوع���ات اإنتاج 
الهيدروج���ني وفر����ض ال�رصاك���ة م���ع م�رص فى ه���ذا املج���ال وتقييم كافة 
اجلوانب املتعلقة باإقامة م�رصوعات الهيدروجني ، خا�س���ة اأنه ميثل وقود 
امل�س���تقبل ، ولف���ت اإل���ى اأنه مت خالل املوؤمتر مناق�س���ة امل�س���اعى االأوروبية 
الإن�س���اء منتدى الهيدروجني الذى مت اإعالن املبادرة اخلا�سة باإطالقه خالل 

القمة كمن�سة عاملية لدعم العمليات فى هذا املجال.
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مباحثـات مصريـة أستراليـة لزيـادة التعـاون 
فى مجـال التعدين وخفض االنبعاثـات وإنتـاج 

الهيـدروجين األخضـر 

التق���ى املهند����ض طارق املال مع ال�س���يد ري����ض ويتبى وزي���ر البيئة والعمل 
املناخ���ى االأ�س���رتالى ، لبح���ث �س���بل زي���ادة التعاون امل�س���رتك ف���ى جمال 
واإنت���اج  االنبعاث���ات  الطاق���ى وخف����ض  التح���ول  التعدي���ن وم�رصوع���ات 

الهيدروجني االأخ�رص .
وخ���الل اللق���اء، اأك���د املال عل���ى ����رصورة االإ�رصاع ف���ى م�رصوع���ات التحول 
الطاق���ى وخف����ض االنبعاث���ات الكربونية واإنت���اج الهيدروج���ني االأخ�رص، 
واالعتم���اد عل���ى التكنولوجي���ا والتقني���ة احلديث���ة ف���ى جم���ال التعدين 
للحف���اظ على البيئة ، م�س���راً اإلى اأن هناك فر�س���اً واع���دة فى م�رص فى 
جمال التعدين بعد االإ�س���الحات الت�رصيعية الت���ى متت ، وحتويله لقطاع 
جاذب لال�س���تثمار ، الفتاً اإلى اأن هناك بالفعل �رصكات  تعدين اأ�س���رتالية 

تعم���ل فى م����رص ، وتطلعه ليك���ون هناك تع���اون مماثل مع ا�س���رتاليا فى 
اإنتاج الهيدروجني االأخ�رص فى م�رص .

ومن جانبه قال وزير البيئة اال�س���رتالى اأن هناك جهود كبرة فى ا�سرتاليا 
لتحقيق �س���فر انبعاثات فى �سناعة البرتول والغاز بحلول2050 ، موؤكداً 
على ����رصورة االعتماد على الطاقة املتجددة مع اال�س���تمرار فى االعتماد 
على الغاز فى التحول الطاقى ، الفتاً اإلى اأن م�رصوعات اإنتاج الهيدروجني 
االأخ�رص وخف�ض االنبعاثات �س���توؤدى اإلى االعتماد على الغاز لفرتة اأكرب ، 
واأ�س���اف اأن ا�سرتاليا حتتل املركز الثانى فى �سناعة الغاز امل�سال وت�سعى 
اإل���ى حتقي���ق نف�ض املركز ف���ى اإنتاج الهيدروج���ني ، واأن �س���ناعة التعدين 
متقدمة فى ا�سرتاليا وهناك �رصكات رائدة فى هذا املجال ومنها �رصكات 

تعمل فى م�رص .

مصــر ومالطـا يبحثـان فـرص التعـاون فى 
مجـال تجـارة وتـداول الغـاز الطبيـعى

التق���ى املهند����ض ط���ارق املال م���ع الدكت���ورة مريام دال���ى وزيرة 
الطاق���ة والبيئة ف���ى دولة مالط���ا والوفد املراف���ق لها  ، حيث 
مت بح���ث فر����ض التعاون وتعزيز ال�رصاكة بني اجلانبني فى �س���ناعة البرتول 
والغاز الطبيعى وامل�سال واال�ستفادة من االإمكانيات املتاحة فى البلدين 

فى هذه االأن�سطة مبا يحقق املنفعة ل�سعوب البلدين .
وخ���الل اللق���اء اأكد املال على اإمكانية التعاون امل�س���رتك ب���ني البلدين فى 
جمال جت���ارة وتداول الغاز من خ���الل الربط بني الت�س���هيالت املوجودة فى 
م����رص ومالطا خالل الفرتة القادمة لتلبي���ة احتياجاتها من الغاز  ومنها 
اإل���ى دول اأوروبا ، خا�س���ة واأن الغاز امل�س���ال اأ�س���بح االأكر طلب���اً عليه فى 
الوق���ت الراهن ، واالأ�س���عار احلالية ت�س���جع على العمل واال�س���تفادة من 

االإمكانيات املتاحة فى البلدين .
ومت االتفاق على زيارة وفد م�رصى اإلى مالطا لتفقد الت�سهيالت املوجودة 
بها فى اأن�س���طة �س���ناعة الغاز امل�سال والتن�س���يق وبحث فر�ض التعاون 

امل�سرتك فى هذا املجال خالل الفرتة القادمة .
ومن جانبها رحبت وزيرة الطاقة والبيئة بدولة مالطا بالتعاون مع م�رص، 
خا�س���ة واأنها تع���د مركزاً للطاق���ة باملنطق���ة ولديه���ا االإمكانيات التى 
توؤهله���ا لتنفيذ ه���ذا الدور بكفاءة ، واأ�س���افت اأن مالطا بها ت�س���هيالت 
ال�س���تقبال وتغييز الغاز امل�ستورد وت�س���عى للتو�سع فى م�رصوعات الغاز 
امل�سال والطاقة املتجددة ، وهناك فر�ض ال�ستراد الغاز امل�سال من م�رص،  
الفت���ه اإلى اأنه �س���يتم توفر كاف���ة املعلومات للوفد امل����رصى عند زيارته 

ملالطا .   
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تطـورات أسـواق الطـاقة علـى
مائـدة مباحثـات المهنـدس طــارق

المـال واميـن عـام منظمـة أوبـك

بح���ث وزي���ر البرتول وال���روة املعدنية مع هيث���م الغي�ض االأم���ني العام ملنظمة 
ال���دول امل�س���درة للب���رتول ) اأوب���ك ( تط���ورات اأ�س���واق الطاق���ة ف���ى ظ���ل تعدد 
التحديات العاملية احلالية ،  كما ا�ستعر�ض الوزير مع اأمني عام منظمة اأوبك 
نتائج يوم اإزالة الكربون الذى اأقيم فى فعاليات COP 27 و�ساركت من خالله 

�سناعة البرتول والغاز الأول مرة فى فعاليات قمم وموؤمترات املناخ .
وتناول اللقاء التاأكيد على اأن ل�س���ناعة البرتول والغاز دور مهم وم�س���تمر فى 

تاأم���ني اإمدادات الطاق���ة عاملياً بالتوازى مع تنمية م�س���ادر الطاقات املتجددة 
وخا�سة مع توافر حلول ا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية خلف�ض االنبعاثات 

واإزالة الكربون من كافة مراحل ال�سناعة البرتولية . 
ووجه املال الأمني عام منظمة اأوبك التهنئة على توليه املن�س���ب موؤخراً ووجه 
له الدعوة للم�س���اركة فى موؤمتر م�رص الدولى للبرتول اإيجب�ض 2023 فى فرباير 

املقبل ورحب االأمني العام بالدعوة  .

دعم مصرى لمنظمة منتجى 
البترول األفارقة

ا�س���تقبل املهند�ض طارق امل���ال الدكتور عمر الف���اروق ابراهيم االأمني 
الع���ام ملنظم���ة منتجى الب���رتول االأفارق���ة Appo ، وحر����ض اأمني عام 
املنظم���ة االأفريقية فى بداية اللقاء عل���ى تهنئة الوزير على تنظيم 
م����رص الرائع للموؤمتر ب�س���ورة تدع���و اأفريقيا للفخر موجهاً ال�س���كر 
والتقدي���ر مل����رص عل���ى م���ا قام���ت ب���ه لك���ى يك���ون COP 27 من�س���ة 
لت�س���ليط ال�س���وء على اأو�س���اع اأفريقيا فيما يخ�ض ق�س���ية التغر 
املناخ���ى واالنتقال الطاقى العادل والتى ينبغى اأن ينظر العامل لها، 
وا�س���فاً م�س���اركة �س���ناعة البرتول والغ���از الأول مرة ف���ى موؤمتر املناخ 
باأنها خطوة رائعة من م�رص مل حتدث فى املوؤمترات ال�سابقة للمناخ 

وتخدم اأفريقيا .
ووج���ه االأمني الع���ام للمنظمة االأفريقية ال�س���كر للوزي���ر فى نهاية 
اللقاء على دعم م�رص امل�ستمر لعمل املنظمة موؤكدا اأن م�رص داعم 

قوى لروؤى ومتطلبات قارة اأفريقيا  .

التق���ى املهند����ض ط���ارق املال وزير الب���رتول وال���روة املعدنية، 
�س���تيفان ونزي���ل نائ���ب وزير ال�س���ئون االقت�س���ادية والعمل 
املناخ���ى لل�س���ئون النيابي���ة بجمهورية اأملاني���ا والوفد املرافق ل���ه ، حيث مت 
بحث �س���بل زيادة اال�س���تثمارات االأملانية فى جمال البح���ث واالإنتاج وتنمية 
االكت�س���افات البرتولي���ة والغازي���ة ف���ى ظ���ل الفر����ض املتاح���ة مل����رص لزي���ادة 
االإنت���اج من الغاز وت�س���دير الفائ�ض وبخا�س���ة الأوروبا ل�س���د جانب مهم من 

احتياجاتها من الغاز.

واأو�س���ح ونزي���ل اأن اأملاني���ا التى تتلقى الغ���از من بولندا وغره���ا ، ولديها 
جتارب متميزة فى جمال الطاقات اجلديدة واملتجددة ولديها القدرة على 
اإنت���اج االأموني���ا ومنفتحة على مزيد من التع���اون البناء مع م�رص ، واأنها 
تعمل على مناق�س���ة م�رصوعات م�س���تقبلية لتنويع م�س���ادر اإمداداتها 
من الغاز  على املدى الطويل، ووجه الدعوة للوزير  للم�ساركة فى الدورة 
التا�س���عة من موؤمتر )حوار التح���ول الطاقى فى برلني(، الذى يعقد خالل 

�سهر مار�ض املقبل.

دع�وة للمش�اركة فى ح�وار برلي�ن للتح�ول الطاق�ى م�ارس المقب��ل 
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بحـث آفـاق تطويـر عالقـات الشـراكة مع مفوضـة الطاقـة باالتحـاد األوروبـى

التقى املهند�ض طارق املال مع ال�س���يدة كادرى �سيم�س���ون مفو�س���ة الطاقة 
واملن���اخ باالحتاد االأوروبى، حيث تناول اللقاء عالقات ال�رصاكة اال�س���رتاتيجية 
ب���ني م����رص واالحتاد االأوروبى ف���ى جمال الطاق���ة ، والتى يحر����ض اجلانبان على 
تطويره���ا با�س���تمرار لتحقيق امل�س���الح امل�س���رتكة ، وخا�س���ة م���ع دور م�رص  
املتنام���ى كمرك���ز اإقليمى حمورى لت���داول وجتارة الطاقة ، وتط���رق اللقاء اإلى 
تطورات ال�رصاكة امل�رصية االأوروبية فى الهيدروجني منخف�ض الكربون والتى 
يتم تعظيم اآفاق التعاون ب�س���اأنها ، خا�سة اأن االإعالن عن اإطار ا�سرتاتيجية 
العم���ل الوطني���ة للهيدروج���ني فى م����رص ياأتى متزامن���اً مع تعزي���ز ال�رصاكة 

امل�رصية االأوروبية .

مرحلة جديدة من التعاون مع شل 
العالمية فى أنشطة البحث والتنقيب 

عن البترول والغاز

عق���د وزير الب���رتول والروة املعدنية جل�س���ة مباحثات م�س���رتكة مع وائل 
�سوان الرئي�ض التنفيذى اجلديد ل�رصكة �سل العاملية اعتباراً من االأول من 
يناير 2023 ، والذى ي�س���غل حالياً من�س���ب مدير عمليات الغاز املتكاملة 
والطاقة املتجددة بال�رصكة ، وذلك بح�سور املهند�ض خالد قا�سم رئي�ض 
�رصكة �س���ل م�رص وعالء ال�سبع مدير عام ال�س���وؤون اخلارجية واحلكومية 

بال�رصكة .
وا�ستعر�س���ت املباحث���ات خط���ط عم���ل �رصكة �س���ل امل�س���تهدفة خالل 
الفرتة املقبلة فى مناطق امتيازها بالبحرين االأحمر واملتو�س���ط ، وبرامج 
عمل ال�رصكة فى تنمية املرحلة العا�رصة �سمن م�رصوع غرب دلتا النيل 

العميق بالتعاون مع �رصكة برتونا�ض املاليزية ، وكذلك التعاون امل�س���رتك 
فى برامج تدريب القيادات الو�سطى �سمن برنامج تطوير وحتديث قطاع 

البرتول.
ومن جانبه اأ�سار �سوان اإلى اأن �سل ملتزمة بالعمل فى م�رص و�سخ املزيد 
من اال�س���تثمارات لتحقيق اكت�س���افات جديدة فى ظ���ل الفر�ض الواعدة 
التى تتمتع بها م�رص ووجود م�س���انع الإ�س���الة الغاز ، مو�س���حاً اأن هناك 
خط���ة عمل لب���دء اأعمال احلفر فى الربع االأول م���ن العام القادم باملناطق 
اجلدي���دة التى ح�س���لت عليها ال�رصكة وذلك با�س���تخدام احلفار البحرى 

الذى تعمل به ال�رصكة فى قرب�ض .

التق���ى وزير البرتول والروة املعدنية مع ال�س���يد �س���تيفانو كانتى وزير 
االأر�ض والبيئة بجمهورية �سان مارينو ، حيث اأعرب عن �سكر وتقدير 
ب���الده  مل�رص على  اال�ست�س���افة والتنظيم املتمي���ز لقمة املناخ بهذه 

ال�سورة الرائعة  .
وعر����ض الوزي���ر كانتى عل���ى املهند����ض طارق امل���ال اإعالن �س���ان مارينو 
ال�س���ادر م���ن االأمم املتحدة  والذى ميثل خارطة مب���ادىء للبناء االأخ�رص 
وامل�ستدام للمدن اجلديدة واملناطق احل�رصية لكى ينتهجها العاملون 
بقطاعات الت�سييد والهند�سة املعمارية فى تلك امل�رصوعات ملواكبة 

اهداف التنمية امل�ستدامة واحلفاظ على البيئة .

وزيـر البيئـة بجمهوريـة سـان مارينـو 
يشـيد بالتنظيـم  المصـرى الرائع لقمـة 

شـرم الشيـخ
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عق���د املهند�ض طارق املال جل�س���ة مباحثات مع تنجك���و حممد توفيق 
الرئي�ض التنفيذى ملجموعة برتونا�ض املاليزية والوفد املرافق له ، ناق�سا 
خالله���ا ا�س���تثمارات املجموع���ة احلالي���ة ف���ى م�رص وخططها ل�س���خ 
اال�ستثمارات خالل الفرتة املقبلة فى �سوء ال�رصاكة التاريخية واملثمرة 

بني قطاع البرتول امل�رصى واملجموعة املاليزية.
ومت خالل اللقاء ا�س���تعرا�ض ا�س���تثمارات برتونا�ض احلالية فى م�رصوعات 
ت�سدير الغاز الطبيعى امل�سال فى م�رص من خالل �رصاكتها احلالية فى 
جممع اإدكو الإ�س���الة الغاز على �س���احل البحر املتو�سط، ، كما مت بحث 
موق���ف م�رصوع املرحل���ة )العا����رصة اأ( لتنمي���ة واإنتاج الغ���از الطبيعى 
بحقول غرب الدلتا العميق بالبحر املتو�سط الذى ت�سارك فيه برتونا�ض 
م���ع �رصك���ة �س���ل العاملية املُ�س���غل الرئي�س���ى، حي���ث اك���دت التزامها 

بالعمل لتنفيذ امل�رصوع واإجناز اأعمال هذه املرحلة.
واأ�س���ار الرئي����ض التنفي���ذى ملجموع���ة برتونا�ض اإل���ى الت���زام برتونا�ض مبا 
توافقت عليه مع وزارة البرتول خالل �س���هر يونيو املا�س���ى ، حول تنمية 
املرحلة )العا�رصة اأ( بال�رصاكة مع �رصكة �سل العاملية ، والبحث عن دور 
اأك���رب لبرتونا�ض فى م�رص من خالل درا�س���ة عدة فر����ض فى جمال البحث 
واال�ستك�ساف فى ظل اال�ستقرار الذى ت�سهده م�رص ، م�سيفاً اأن م�رص 
تُعد واحدة من الدول القليلة التى جتمع بني كافة املقومات التناف�سية 
مثل وفرة موارد الغاز الطبيعى واملوقع الفريد والبنية التحتية الهائلة 
واأنها ا�س���تطاعت موؤخراً حتقيق اال�س���تفادة من ذلك والتحول اإلى دولة 
حموري���ة اإقليمياً فى جت���ارة ونقل اإم���دادات الغاز الطبيعى امل�س���ال من 

منطقة �رصق املتو�سط لالأ�سواق العاملية. 

مباحثات مع بتروناس الماليزية لزيادة 
استثماراتها البترولية بمصر

خطط جديـدة لتوتـال إينرجـى العالميـة لإلسـراع فى تنفيـذ 
مشـروعات البتـرول والغـاز فى مصـر 

عقد املهند�ض طارق املال جل�س����ة مباحثات م����ع باتريك بويان رئي�ض �رصكة 
توت����ال اإيرنج����ى العاملية والوفد املرافق له ، والذى �س����م جان فيليب توري�ض 
مدي����ر منطقة اأفريقيا للت�س����ويق واخلدمات وتوما�ض �س����رتاو�ض املدير العام 

والرئي�ض االإقليمى وجندى عابد نائب الرئي�ض للعالقات الدولية .
وخ����الل املباحث����ات مت ا�س����تعرا�ض موقف تق����دم االأعمال وخط����ط ال�رصكة 
اال�س����تثمارية امل�س����تهدفة خ����الل الف����رتة املقبل����ة ف����ى اأن�س����طة البح����ث 
والتنقيب واإنتاج البرتول والغاز مبناطق امتيازها ب�س����مال مارينا وب�رصو�ض، 
كم����ا تط����رق اللق����اء اإل����ى ا�س����تعرا�ض اأن�س����طة ال�رصك����ة فى جم����ال اإنتاج 
وت�س����ويق الزيوت املعدنية ، حيث تعترب م�رص مركزاً هاماً ل�س����ادرات �رصكة 

توتال من الزيوت املعدنية.
واأو�س����ح رئي�����ض �رصك����ة توت����ال اأن م�رص دول����ة لديها خطط كب����رة فى عدة 
جم����االت وحتقق جناح����ات كبرة رغم التحدي����ات ، واأن الرب����ط معها كونها 
مرك����ز اإقليم����ى للطاقة مك�س����ب كبر للطرفني، م�س����راً اإل����ى اأن ال�رصكة 
لديها خطة طموح لالإ�رصاع فى تنفيذ م�رصوعات تنمية اكت�سافات الغاز 
اجلديدة فى �س����وء اأ�س����عار الغاز العاملية املرتفعة والطل����ب املتزايد عليه ، 
واأ�ساف اأنه مت االنتهاء من كافة الدرا�سات املبدئية مبنطقة �سمال مارينا ، 
وهناك ا�ستعدادات لبدء احلفر باملنطقة اأوائل العام القادم، كما مت االتفاق 

مع ال�رصكاء فى منطقة ب�رصو�ض حلفر بئر ثانى فى اأ�رصع وقت.
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مباحثـات مشـتركة مع رئيـس شـركة 
بيكرهيـوز العالمـية

عق���د وزير الب���رتول والروة املعدنية  لقاءً مع ال�س���يد لورينزو �س���يمونيلى 
الرئي����ض التنفيذى ل�رصك���ة بيكرهيوز العاملية والوف���د املرافق له ، حيث 
بحث���ا خالل���ه فر����ض تطوي���ر التع���اون امل�س���رتك  واال�س���تفادة م���ن البنية 
التحتي���ة فى ظل دور م�رص كمركز حمورى لت���داول وجتارة الغاز الطبيعى 

اإلى جانب التعاون فى جمال خف�ض االنبعاثات الكربونية.
كم���ا �س���هد اللقاء ا�س���تعرا�ض دور م�رص املح���ورى كمركز لت���داول وجتارة 

الغ���از الطبيعى والفر�ض والنماذج املقرتحة التى ميكن درا�س���تها لتعزيز 
اال�ستفادة من البنية التحتية لزيادة �سادرات الغاز الطبيعى امل�سال فى 
م�رص ، حيث اأكد رئي�ض �رصكة بيكرهيوز اأن م�رص اأ�سبحت بالفعل مركزاً 
اإقليمياً لتداول وت�س���دير الغاز واأن لديها اأف�س���لية ن�س���بية وبنية حتتية 
متكنها من اال�س���تفادة م���ن كل موارد الغاز التى تزخ���ر بها منطقة �رصق 

املتو�سط .

فرص واعـدة للتعـاون البتـرولى مع أسـبن تـك العالميـة

التقى املهند�ض طارق املال مع ال�س���يد اأنطونيو بييرتى رئي�ض �رصكة اأ�سنب 
تك العاملية والوفد املرافق له ، حيث مت بحث �سبل ودعم التعاون امل�سرتك، 
وا�س���تعرا�ض الفر�ض اال�س���تثمارية التى يتمتع بها قطاع البرتول امل�رصى 
فى جم���االت التكري���ر والبرتوكيماوي���ات وكف���اءة الطاق���ة وتكنولوجيات 
خف�ض االنبعاثات وقطاع التعدين وتدريب ورفع كفاءة الكوادر الب�رصية .   
وم���ن جانبه اأك���د بيي���رتى اأن التكنولوجي���ات تطورت كثراً خ���الل الفرتة 

املا�س���ية ، معلن���اً ع���ن رغب���ة ال�رصك���ة التى متتل���ك حل���ول تكنولوجية 
متط���ورة للعم���ل فى اأن�س���طة �س���ناعة الب���رتول والغ���از وكذلك جماالت 
التعدي���ن وكفاءة الطاقة وخف����ض االنبعاثات والهيدروجني ، باالإ�س���افة 
اإلى تطوير مهارات العاملني ، م�س���يداً بربنامج التحديث والتطوير الذى 
ينف���ذه قطاع البرتول امل�رصى والربامج ال� 7 املختلفة التى ي�س���ملها فى 

كافة االأن�سطة البرتولية . 

ويبحـث فـرص التعـاون مع وفـد 
بلجيـكى من هيئـة  مينـاء انتويـرب 

وشـركتى ديمى وجرين فيـل

عق���د املهند�ض طارق املال لقاءً م���ع وفد بلجيكى من هيئة  ميناء اأنتويرب 
و�رصكتى دميى  وجرين فيل ، حيث ا�ستعر�ض اللقاء االأن�سطة امل�ستقبلية 
املقرتحة للتعاون بني اجلانبني فى اال�س���تفادة من الوقود النظيف متمثالً 

فى الغاز الطبيعى والهيدروجني االأخ�رص .
وخ���الل اللق���اء عر����ض الوف���د البلجيكى االإمكان���ات واخل���ربات التى ميكن 
تقدميها مل�رص فى جمال اال�س���تفادة من م�سادر الوقود النظيف ، موؤكدين 
اهتمامهم بال�س���وق امل�رصى واأن م�رص من اأن�س���ب الدول لال�ستثمار فيها 

باأن�س���طة وم�رصوع���ات الطاقة النظيف والتو�س���ع فى اأعم���ال ال�رصكات 
البلجيكية لتنفيذ هذا النوع من امل�رصوعات ، خا�سة واأن الغاز الطبيعى 
هو وقود املرحلة االنتقالية نحو التحول الطاقى وفى ظل تطور التقنيات 

التى تتيح اال�ستفادة منه م�ساالً فى العديد من االأن�سطة .
واأ�س���اد ممثل���و �رصكة دمي���ى البلجيكية مبا تقدمه م�رص م���ن جهود خلف�ض 
االنبعاث���ات  ، الفت���ني اإلى اأن ق�س����ض النج���اح التى حتققه���ا ال�رصكة فى  

م�رصوعات الطاقة فى ميناء اأنتويرب ميكن تطبيق مثيلتها فى م�رص.
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مباحثـات مشتركة مع وفد شـركة IBM فـى 
مجـاالت تطبيقـات الذكـاء االصطنـاعى وتقديم 

الحلول التكنولوجيـة
التق���ى املهند�ض طارق املال وزير البرتول وال���روة املعدنية وفد �رصكة 
IBM ، لبح���ث التع���اون امل�س���رتك ب���ني اجلانب���ني ف���ى ظ���ل اهتم���ام 

قط���اع الب���رتول بتطبيق���ات ال���ذكاء اال�س���طناعى وتق���دمي احلل���ول 
التكنولوجي���ة، وتعد IBM اأحد مقدمى اخلدمات املوثوقني فى هذا 

االإطار .
وخالل اللقاء اأ�س���ارت م���روة عبا�ض مدير عام ال�رصك���ة اإلى اأن هناك 
تن�س���يقاً كام���اًل م���ع فريق عم���ل ال���وزارة وكيانات قط���اع البرتول  ، 
واأن ال�رصك���ة ملتزم���ة بتق���دمي حلول متمي���زة فى حتلي���ل البيانات ، 
وا�س���تخدام اأنظم���ة متط���ورة من ال���ذكاء اال�س���طناعى فى حتليل 
العين���ات اجليولوجية ، ودعم جه���ود اإزالة الكربون، وخطط حتقيق 
اال�س���تدامة ، وجهود حت�س���ني كفاءة ا�س���تهالك الطاق���ة ، وحتديث 
منظومة ال�سالمة وال�سحة املهنية، وتطوير قدرات العاملني ، واأن 
ال�رصك���ة لديها املرونة للتعامل م���ع اأولويات وخطط قطاع البرتول 

للفرتة املقبلة.

هنـى ويـل العالميـة تتطلـع لزيـادة اسـتثماراتها فى قطـاع البتـرول المصـرى 

التق����ى املهند�ض طارق املال مع رئي�ض  �رصكة هنى ويل العاملية 
بنيام����ني دريج����ز والوف����د املرافق له والذى �س����م خالد ها�س����م 
رئي�����ض ال�رصك����ة ملنطقة �س����مال اأفريقيا وحممد حمي�س����ن رئي�ض ال�رصكة 
ملنطق����ة ال�����رصق االأو�س����ط وحمم����د ر�س����تم مدير تنمي����ة االأعم����ال ، لبحث 
التع����اون امل�س����رتك ف����ى جم����االت خف�����ض االنبعاث����ات واإنت����اج الهيدروجني 

وحت�سني كفاءة الطاقة .
واأ�س����اد وف����د هن����ى وي����ل بالتع����اون البن����اء مع قط����اع الب����رتول واأك����دوا على 
اعتزازهم بهذه ال�رصاكة املتميزة، معربني عن تطلعهم لزيادة ا�ستثمارات 
ال�رصك����ة مب�رص وخا�س����ة فى جم����االت خف�ض االنبعاث����ات والتحول الرقمى 
واإنتاج الهيدروجني وحت�سني كفاءة ا�ستهالك الطاقة وغرها من املجاالت 

التى ميكن لهنى ويل تقدمي خدمات هند�سية بها . 

دعـم وزيـادة التعـاون مع شـركة 
جنـرال اليكتريـك العالميـة فى مجـاالت 
االسـتدامة وخفـض االنبعاثـات وإنتـاج 

الهيدروجيـن

عقد وزير البرتول والروة املعدنية جل�سة مباحثات مع وفد من �رصكة 
ج���رنال اليكرتي���ك العاملية والذى �س���م ال�س���يد روج���ر مارتيال رئي�ض 
قطاع اال�ستدامة بال�رصكة و�ساندرا هاليل مدير ال�سئون احلكومية 
وال�سيا�س���ات مبنطق���ة اخللي���ج وجوزيف اني����ض الرئي����ض التنفيذى 
لل�سئون الغاز فى اأوروبا وال�رصق االأو�سط واأفريقيا و�سكوت �سرتازيك 

الرئي�ض التنفيذى ل�رصكة جرنال اليكرتيك للطاقة.
وتناول اللقاء بحث �س���بل دعم وزيادة التعاون امل�س���رتك فى جماالت 
اال�س���تدامة وخف����ض االنبعاثات واإنت���اج الهيدروج���ني ، كما تناولت 
املباحثات التن�س���يق والتعاون امل�س���رتك فى �س���وء مذك���رة التفاهم 
الت���ى وقعت �س���من فعالي���ات القمة ب���ني �رصكة اإيجا����ض و�رصكتى 
جرنال الكرتيك العاملية و�سي�س���بليت تكنولوجي���ز ، الإزالة الكربون 
ف���ى منطق���ة خلي���ج ال�س���وي�ض ، وف���ى ه���ذا ال�س���دد اأكد امل���ال على 
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����رصورة االإ�رصاع فى تنفيذ امل�رصوع عل���ى اأر�ض الواقع ، و�رصورة توطني 
تكنولوجي���ا خف����ض االنبعاث���ات واإنت���اج الهيدروجني فى م����رص ، واأن 
يك���ون هن���اك مكون حملى خا����ض بهذه املجاالت ، خا�س���ة واأن موقع 
م�رص اجلغرافى ميكنها من الو�س���ول لكافة االأ�سواق خا�سة االأوروبية 
وكذل���ك اأفريقيا، الفتاً اأن هناك فر�س���اً عديدة ف���ى م�رص والتى متتلك 
بنية حتتية متكاملة باالإ�سافة اإلى اخلربات واملهارات واالأيدى العاملة 
ولديها عالقات اإقليمية متعددة مع كثر من الدول ،  وهناك اإمكانية 
للح�س���ول على دعم الواليات املتحدة فى احل�س���ول على كافة اأنواع 
التكنولوجي���ات والتطبيق���ات الالزم���ة جلم���ع والتق���اط وا�س���تخدام 

الكربون .
وم���ن جانبه���م اأعلن م�س���ئولو �رصكة ج���رنال اليكرتي���ك العاملية عن 
رغبته���م فى اال�س���تثمار والعم���ل  مب�رص فى جمال اإنت���اج الهيدرجني 
ومنها االإنطالق فى اأفريقيا ، خا�سة واأن م�رص لديها اإمكانيات كبرة 
وب���داأت تنت���ج املزيد من الكهرب���اء والغ���از ، وهناك فر�ض ا�س���تثمارية 

هائلة فى حتقيق �سفر كربون وجمع والتقاط الكربون ، ويوجد حتالف 
مكون من 6 �رصكات اأمريكية فى هذه املجاالت والمانع من ان�س���مام 

اأى �رصكة حملية.

التق���ى وزير الب���رتول وال���روة املعدنية مع املهند�ض هانى �س���امل �س���نبل، 
الرئي����ض التنفي���ذى للموؤ�س�س���ة الدولي���ة االإ�س���المية لتموي���ل التجارة، 
لبح���ث �س���بل دعم وزي���ادة التع���اون امل�س���رتك فى ظ���ل التحدي���ات التى 

مص��ر من ال�دول العربية التى حقق�ت
نم�وًا إيجابي��ًا فى جائح�ة كورون��ا

مسـئولوا البنيـة التحتيـة بالبنـك الدولـى :

ندعم مشروعات خفض االنبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة وإنتاج الهيدروجين والتحول الطاقى فى مصر

عقد املهند�ض طارق امل���ال وزير البرتول والروة املعدنية لقاءين ، اللقاء 
االأول م���ع ريكاردو بوليتى نائب رئي����ض البنك الدولى للبنية التحتية، 
واللقاء الثانى مع بول نومبا اأوم املدير االإقليمى الإدارة البنية التحتية 
فى ال�رصق االأو�سط و�سمال اأفريقيا بالبنك الدولى، ومت خالل اللقاءين 
تن���اول ع���دد م���ن مو�س���وعات التع���اون امل�س���رتك كامل����رصوع القومى 

لتو�س���يل الغ���از الطبيع���ى للمن���ازل وم�رصوعات خف����ض االنبعاثات 
وحت�سني كفاءة ا�ستهالك الطاقة وغرها من جماالت التعاون احلالية 
وامل�س���تقبلية ، واأكد امل�سئوالن على ا�س���تمرار دعم البنك الأن�سطته 
الت���ى يتع���اون فيه���ا م���ع وزارة البرتول وال���روة املعدنية مل���ا حتققه من 

نتائج اإيجابية .

تفر�س���ها االأح���داث العاملية املتالحق���ة والتى اأثرت ب�س���كل مبا�رص على 
اقت�ساديات دول العامل . 

واأو�سح املال اأن هناك تن�سيقا م�ستمراً مع املوؤ�س�سة الدولية االإ�سالمية 
لتموي���ل التج���ارة كاأحد ����رصكاء التنمية من خالل امل�س���اهمة فى توفر 
التموي���ل ال���الزم للقطاع���ات احليوية فى م�رص ، م�س���راً اإل���ى اأنه مت بحث 
برامج التعاون امل�س���رتك امل�س���تهدفة فى االأن�س���طة البرتولية املختلفة 

خالل العام القادم 2023. 
وم���ن جانبه قال املهند�ض هانى �س���نبل، اأن املوؤ�س�س���ة �ستوا�س���ل تقدمي 
احلل���ول التجاري���ة املتكاملة لتلبي���ة احتياجات قطاع الب���رتول امل�رصى ، 
واأن املوؤ�س�س���ة على ا�س���تعداد لتوفر التمويل ال���الزم لتنفيذ امل�رصوعات 
اجلديدة فى جماالت �سناعة البرتول والغاز ، م�سراً اإلى اأن م�رص من الدول 
العربي���ة التى حققت من���واً اإيجابياً بني الدول العربي���ة فى ظل حدة اأزمة 
فرو�ض كورونا ، وذلك يرجع اإلى االإ�س���الحات االقت�س���ادية التى اتخذتها 

احلكومة امل�رصية.

المؤسسة الدوليـة اإلسـالمية:
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على هامش المشاركة فى قمة COP 27 تم توقيع عددًا 
من مذكرات التفاهم بين مصر واألتحاد األوروبى للشراكة 

االستراتيجية مع االتحاد األوروبى في مجال الهيدروجين األخضر، 
كما تم توقيع عددًا من االتفاقيات بين قطاع البترول والغاز وعدد من 

الش��ركات العالمية فى مجال االستدامة وخفض االنبعاثات، امتدادًا لجهود 
وزارة البت��رول والثروة المعدني��ة لتعزيز قدرات صناعة البت��رول والغاز المصرية 

وإمكانياتها فى مجال خفض الكربون واالس��تدامة البيئية للمشروعات واالستفادة من 
أفض��ل الخبرات والممارس��ات التى تقدمها الش��ركات العالمية فى هذا المج��ال ،  وفيما يلى 

تفاصيل مذكرات التفاهم :
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توقيـع مذكـرة تفاهــم للشــراكة االســتراتيجية مع االتحــاد األوروبـى
فى مجـال الهيدروجيـن األخضــر

�س���ارك املهند�س طارق املال وزي���ر البرتول والرثوة املعدنية فى مرا�س���م التوقيع 
عل���ى مذكرة تفاهم بني م�رش واالحتاد االأوروب���ى ب�ساأن ال�رشاكة اال�سرتاتيجية 
ب���ني اجلانبني فى جمال الهيدروجني االأخ�رش ، كما �سارك فى مرا�سم التوقيع 
م���ن ال���وزراء وامل�سئول���ني مب����رش واالحت���اد االأوروبى الدكت���ور حممد �ساك���ر وزير 
الكهرب���اء والطاقة املتج���ددة والدكتورة راني���ا امل�شاط وزيرة التع���اون الدولى  
وال�شف���ر عم���ر اأبوعي����س رئي�س املكت���ب الوطن���ى لتنفيذ اتفاقي���ة ال�رشاكة 
امل�رشي���ة الأوروبي���ة ب���وزارة اخلارجي���ة ، وال�شيد فران����س تيمرمان���ز نائب رئي�س 
املفو�شي���ة الأوروبية لل�شفقة اخل�رشاء وال�شي���دة كادرى �شيم�شون مفو�شة 
الطاق���ة بالحتاد الأوروبى وال�شفر كري�شتي���ان برجر رئي�س وفد الحتاد الأوروبى 

بالقاهرة .
وت�سم���ل مذكرة التفاهم ع���دداً من جماالت التعاون ذات االهتمام امل�سرتك فى 
جم���ال اإنتاج الهيدروجني الأخ�رش وم�شتقات���ه وا�شتهالك وجتارة الهيدروجني، 
ويع���د اأحد اأه���م اأهدافها ت�شجيع تدف���ق ال�شتثم���ارات وتعزيزها فى جمالت 
البنية التحتية لتوزيع وتخزين وت�شدير الهيدروجني وتوليد الطاقة املتجددة 
مبا ي�شهم فى دعم تنفيذ هدف م�رش للو�شول مب�شاهمة الطاقة املتجددة فى 
توليد الكهرباء اإلى 42% بحلول عام 2030 ودعم م�شار م�رش خلف�س النبعاثات 
واإيج���اد بدائل م���ن الطاقة اخل����رشاء لالإ����رشاع باإزالة الكرب���ون وامل�شاهمة فى 

خطط الحتاد الأوروبى امل�شتقبلية ل�شتراد الهيدروجني وم�شتقاته . 
كم���ا مت التوقي���ع اأي�شاً على اإع���الن م�شرتك ب�شاأن املياه والغ���ذاء والطاقة فى 
اإط���ار امل�رشوع امل�رشى » نَُوًف���ى » والذى يت�شمن م�شاهم���ة الحتاد الأوروبى مبا 
ي�شل اإلى 35 مليون يورو لدعم حمور املياه والغذاء والطاقة فى هذا امل�رشوع.
واأو�ش���ح املهند����س طارق امل���ال فى كلمته عق���ب  انتهاء املرا�ش���م  اأن التوقيع 
عل���ى �رشاك���ة ا�سرتاتيجية بني م����رش واالحتاد االأوروبى فى جم���ال الهيدروجني 
الأخ�رش وم�شتقاته ياأت���ى فى اإطار تطوير حلول لتاأمني م�شادر طاقة نظيفة 
خالي���ة من الكرب���ون فى ظل التح���ولت الكبرة فى م�شه���د الطاقة العاملى 
وحتديات العر�س والطلب على الطاقة والجتاه العاملى لتوفر طاقة م�شتدامة 
باأ�شع���ار مقبولة ملواجهة التغر املناخى  ، واأ�ش���اف اأن الهيدروجني النظيف 
وم�شتقات���ه ه���و اأحد اأبرز احلل���ول للتغلب على هذه املع�شل���ة  مبا ي�شهم فى 
حتقي���ق اأهداف اإزالة الكرب���ون وخلق فر�س لتنمية التع���اون ال�شناعى والنمو 

القت�شادى وتوفر فر�س العمل.
واأك���د الوزير اأن توقيع هذه املذكرة يعك�س م�ش���ى م�رش والحتاد الأوروبى قدماً 
فى حتقيق الروؤية ال�شرتاتيجية امل�شرتكة للتعاون فى جمال الطاقة والإ�رشاع 
باإج���راءات حتقيق اأهداف اتفاقية باري�س، م�شيداً بالتعاون املمتد بينهما منذ 

�شن���وات ، واأ�شار اإل���ى اأن  مذكرة التفاه���م �شتتيح تعزيز التع���اون وامل�شاركة 
ب���ني اجلانبني وت�شافر اجله���ود وتوفر اخلربات وامل���وارد والتكنولوجيات الالزمة 

لتطوير حلول الهيدروجني الأخ�رش.
وا�شتعر����س الوزي���ر جهود م����رش بالتعاون م���ع �رشكائها الدولي���ني ل�شتثمار 
اإقليمي���اً  مرك���زاً  لت�شب���ح  روؤيته���ا  ودع���م  لديه���ا  الهيدروج���ني   اإمكان���ات 
للهيدروج���ني منخف�س الكربون فى امل�شتقب���ل القريب ، م�شراً اإلى قيامها 
باتخ���اذ خطوات رئي�شي���ة لتطوير �شناعة  الهيدروج���ني منخف�س الكربون  
حي���ث اأعل���ن الرئي����س عب���د الفت���اح ال�شي�ش���ى ف���ى القم���ة اإط���الق منت���دى 
الهيدروج���ني الأخ����رش العامل���ى بال�رشاك���ة مع بلجي���كا وعدد م���ن ال�رشكاء 
الدولي���ني عالوة عل���ى اإطالق اإط���ار ا�شرتاتيجية م�رش الوطني���ة للهيدروجني 
منخف�س الكربون وتوقيع اتفاقيات اإطارية مع كربى �رشكات القطاع اخلا�س 

العاملية مل�رشوعات الهيدروجني االأخ�رش .
وقال���ت كادرى �شيم�شون مفو�شة الطاقة بالحت���اد الأوروبى اأن م�رش لديها 
اإمكان���ات كبرة فى جم���ال الهيدروجني واأ�شادت بالإع���الن عن هذه اخلطوة 
�شم���ن موؤمتر COP 27  مب���ا يوؤكد ال�رشاكة الناجحة مع م�رش التى تعد اأحد 
اأه���م ����رشكاء الحت���اد الأوروبى ف���ى الطاقة ، حي���ث ن�شعى لتعزي���ز �شناعة 
واإنت���اج وت�شويق وتوزيع الهيدروجني ودمج اجله���ود امل�شرتكة لتحقيق اأمن 

الطاقة وال�شتدامة.
وق���ال ال�سيد فران����س تيمرمانز نائ���ب رئي����س املفو�شية الأوروبي���ة لل�شفقة 
اخل����رشاء  » علين���ا التح���ول لإزالة الكرب���ون من جمتمعاتن���ا واإعطاء الطاقة 
زخ���م جدي���د ولذل���ك فنح���ن نحت���اج الهيدروج���ني النظي���ف ، ونعم���ل على 
زي���ادة الأ�ش���واق للهيدروج���ني الأخ����رش حيث تعد م����رش بلداً مثالي���اً ك�شوق 
للهيدروج���ني االأخ�رش ومورد حمتم���ل لل�سوق االأوروبى فه���ى تتو�سع ولديها 
الإمكان���ات ف���ى جم���ال الهيدروج���ني الأخ�رش ف���ى اإفريقي���ا مما يعن���ى اأنه من 
املمك���ن اأن يكون هن���اك �شوق كب���ر للهيدروجني وحتقيق املناف���ع امل�شرتكة 
ف���ى ظل تو�شع ال�شوق الأوروبى وحاجته ملوردين للهيدروجني من خارج اأوروبا 

وتعد م�رش اأقرب االأ�سواق« .
 واأع���رب تيمرمانز عن �شكره وتقديره للرئي����س ال�شي�شى على روؤيته الواعية 
واهتمام���ه بدعم تنمي���ة �شناعة الهيدروجني  فى م����رش ، كما وجه ال�شكر 
ل���وزراء احلكوم���ة امل�رشية املعنيني على  روؤيته���م وجهودهم الواعية فى هذا 
املجال م�شيداً بالنظرة ال�شاملة التى تتبناها م�رش فى مثل هذه امل�رشوعات 
مم���ا ي�شاعده���ا على تبوء مكان���ة اأعلى  معرباً ع���ن �شعادته بتعزي���ز التعاون 

امل�شرتك  بني م�رش والحتاد الأوروبى لتحقيق الأهداف امل�شرتكة .
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مذكـرات تفاهـم بيـن قطـاع البتـرول وشـركات عالميـة لخفـض االنبعاثـات الكربونيـة

شللهد المهندس طارق المللا توقيع ٧ 
مذكللرات تفاهم واتفاقيللات بين قطاع 
البتللرول والغللاز وعللدد من الشللركات 
العالميللة فى مجال االسللتدامة وخفض 

االنبعاثات وهى :

مذكـرة تفاهـم إلنشـاء إطـار عمـل للحـد
من غـازات االحتبـاس الحــرارى 

 

وقعت ال�رشكة امل�رشية القاب�شة للغ���ازات الطبيعية »اإيجا�س« مذكرة 
تفاه���م مع �رشكة �ش���ل م�رش بهدف التعاون فى اإن�ش���اء اإطار عمل لإدارة 
انبعاث���ات غازات الدفيئ���ة ،  وتقليل انبعاثات الغ���ازات امل�شببة لظاهرة 

الحتبا�س احلرارى من عمليات جميع �رشكاء �رشكة »اإيجا�س«. 
وق���ع املذك���رة الدكتور جم���دى جالل الع�س���و املنتدب التنفي���ذى ل�رشكة 

اإيجا�س مع املهند�س خالد قا�شم  رئي�س �رشكة �شل م�رش .

وقع���ت ال�رشك���ة امل�رشي���ة القاب�ش���ة للغ���ازات الطبيعي���ة )اإيجا�س( 
مذك���رة تفاه���م م���ع �رشكت���ى »�شي�شبلي���ت تكنولوجي���ز« و »جرنال 

اإلكرتيك« لإزالة الكربون ال�شناعى من خليج ال�شوي�س.

وقع مذك���رة التفاهم كل من الدكتور جمدى ج���الل، الع�سو املنتدب 
التنفي���ذى ل�رشك���ة »اإيجا����س« واملهند����س ح�ش���ني م�رشف���ة الرئي�س 
التنفي���ذى ل�رشك���ة »�شي�شبلي���ت تكنولوجي���ز«؛ وجوزي���ف اأني����س، 
الرئي�س واملدير التنفيذى ل�رشك���ة »جرنال اإلكرتيك لطاقة الغاز« فى 

اأوروبا وال�رشق الأو�شط واأفريقيا.

 ومبوج���ب مذكرة التفاهم، تخط���ط ال�رشكات الثالث لتقييم اجلدوى 
الفنية والقت�شادية لتطوير 5ر١ جيجاوات من طاقة الرياح البحرية 
فى خلي���ج ال�شوي�س، وتعتزم بحث م�شاركة ����رشكات قطاع البرتول 
امل����رشى ف���ى تنفي���ذ امل�رشوع، وال���ذى يع���د م�رشوعاً غ���ر م�شبوق فى 
اأفريقي���ا وال����رشق الأو�ش���ط،  ومن املتوق���ع اأن تعمل الكهرب���اء املولّدة 
عل���ى ت�شغيل من�شاآت البرتول والغاز البحرية، كما ميكن اأي�شاً تزويد 

ال�شبكة بالطاقة الفائ�شة.

مذكــرة تفاهم إلزالـة الكربــون الصنـاعى 
بمنطقـة خليـج السـويــس 
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توقيـع اتفــاق دراسـة الجـدوى لمشـروع 
اسـترجاع غــازات الشــعلة بالتسـهيالت 

المصريـة إلسـالة الغــاز 

وقع���ت ال�رشك���ة امل�رشي���ة للغ���از الطبيع���ى امل�ش���ال وحتال���ف �رشك���ة بكتل 
العاملي���ة لإزال���ة الكرب���ون ال���ذى ي�شم ����رشكات اإنب���ى وبرتوج���ت وبيكرهيوز 
اتفاق درا�شة اجلدوى مل�رشوع ا�شرتج���اع غازات ال�شعلة بت�شهيالت ال�رشكة 
امل�رشي���ة لإ�شالة الغاز وت�شديره  ، وقد قع التفاق املهند�س حممد البهن�شى 
رئي����س ال�رشك���ة امل�رشية للغ���از الطبيعى امل�شال واملهند�س ك���رمي الد�شوقى 

نائب الرئي�س واملدير العام لبكتل م�رش .

مذكـرة تفاهـم للتعـاون فى تقييـم الجـدوى لحلـول 
إزالـة الكربـون بقطـاع البتــرول

وقع���ت الهيئة امل�رشي���ة العامة البرتول وال�رشك���ة امل�رشية القاب�شة 
للغ���ازات الطبيعي���ة )اإيجا����س( و�رشك���ة توت���ال اإنرجي���ز الفرن�شي���ة 
للت�شوي���ق ف���ى م�رش مذكرة تفاه���م للتعاون فيما بينه���ا فى تقييم 

اجلدوى الفنية والقت�شادية حللول اإزالة الكربون بقطاع البرتول .
وق���ع مذك���رة التفاه���م اجليولوجى ع���الء البط���ل الرئي����س التنفيذى 

لهيئ���ة الب���رتول والدكت���ور جمدى ج���الل الع�س���و املنت���دب التنفيذى 
لل�رشك���ة امل�رشي���ة القاب�شة للغ���ازات الطبيعية وتوما����س �شرتاو�س 

مدير عام توتال اإنرجيز م�رش للت�شويق

مذكرة تفاهم لتطوير خارطة طريق
 إيجاس لالستدامة

وقعت ال�رشكة امل�رشي���ة القاب�شة للغازات الطبيعية ) اإيجا�س ( مذكرة 
تفاهم مع �رشك���ة مايكرو�شوفت م�رش للتعاون فى تطوير خارطة طريق 

ال�شتدامة ب�رشكة اإيجا�س  
وق���ع مذكرة التفاه���م الدكتور جمدى ج���الل الع�سو املنت���دب التنفيذى 

ل�رشكة اإيجا�س ومرنا عارف مدير عام مايكرو�شوفت م�رش

توقيــع اتفـاق  لدراسـة الجـدوى لمشــروع 
األمونيـا الزرقـاء كطاقـة نظيـفة 

وقع���ت كل م���ن ال�رشك���ة امل�رشي���ة القاب�ش���ة للغ���ازات الطبيعي���ة 
اتف���اق  للبرتوكيماوي���ات  القاب�ش���ة  امل�رشي���ة  وال�رشك���ة  )اإيجا����س( 
مبدئى مع �رشكة تويوتا ت�شو�شو اليابانية للتعاون فى و�شع درا�شة 

اجلدوى مل�رشوع اإنتاج الأمونيا الزرقاء كطاقة نظيفة فى م�رش .
وق���ع االتف���اق الدكت���ور جم���دى ج���الل الع�س���و املنت���دب التنفي���ذى 
ل�رشكة اإيجا����س والكيميائى �شعد هالل رئي����س ال�رشكة القاب�شة 
للبرتوكيماويات وتوكوج���ى كويام���ا املدير العام مل�رشوع���ات البنية 

التحتية للطاقة ب�رشكة تويوتا  .

34 - البرتول - نوفمرب 2022



وقع���ت ال�رشك���ة امل�رشي���ة القاب�شة للغ���ازات الطبيعية ) اإيجا����س ( مذكرة 
تفاه���م مع �رشك���ة Hiiroc الربيطانية ، وتتعلق بالتعاون فى احلد من انبعاث 
غ���ازات ال�شعلة ، وم����رشوع الهيدروجني عدمي النبعاث���ات با�شتخدام تقنية 

ال�رشكة الربيطانية للتحليل الكهربى للبالزما احلرارية .
وق���ع على املذكرة الدكتور جم���دى جالل الع�سو املنت���دب التنفيذى ل�رشكة 

اإيجا�س وتيم ديفي�س الرئي�س التنفيذى لل�رشكه الربيطانية.

مذكـرة تفاهـم فى مجــال الحـد من انبعـاث غـازات 
الشـعلة  وإنتـاج الهيدروجيـن عديـم االنبعاثـات

أعلن البيان الختامى لقمة المناخ COP 27 عن خطة شللرم الشلليخ للتكيف، وتعزيز 
المرونة لألشخاص الذين يعيشون فى المجتمعات األكثر عرضة لتغير المناخ بحلول عام 

2030، وُطلب من اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل التابعة لألمم المتحدة المعنية بتغير المناخ إلعداد تقرير 
حللول مضاعفللة تمويل التكيللف للنظر فيه خال قمة COP 28 التى تسللتضيفها دولة اإلمارات ، ويسلللط القرار 

المعروف باسللم خطة شرم الشلليخ التنفيذية، الضوء على أن التحول العالمى إلى اقتصاد منخفض الكربون من المتوقع 
أن يتطلب اسللتثمارات ال تقل عن 4-6 تريليونات دوالر سللنويًا ، وسلليتطلب تقديم مثل هذا التمويل تحواًل سللريعًا وشللامًا 

للنظام المالى وهياكله وعملياته، وإشللراك الحكومات والبنوك المركزية والبنوك التجارية والمسللتثمرين المؤسسلليين والجهات 
المالية الفاعلة األخرى.

وتضمن البيان الختامى للمؤتمر أنه على خلفية جيوسياسية صعبة، نتج عن مؤتمر COP 27 أن تقدم البلدان مجموعة من القرارات التى 
أكدت التزامها بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وتعزيز حزمة اإلجراءات التى تتخذها 

البلللدان لخفللض انبعاثات غازات االحتباس الحرارى والتكيف مع اآلثار الحتمية لتغير المناخ، فضًا عللن تعزيز دعم التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، 
الذى تحتاجه البلدان النامية.

وقد شللكل إنشللاء صندوق محدد للخسائر واألضرار نقطة مهمة للتقدم، مع إضافة القضية إلى جدول األعمال الرسمى واعتمادها ألول مرة فى COP 27 ، حيث 
اتخذت الحكومات القرار الرائد بوضع ترتيبات تمويل جديدة ، فضًا عن صندوق مخصص لمساعدة البلدان النامية فى االستجابة للخسائر واألضرار ، ووافقت الحكومات 

أيضللًا على إنشللاء »لجنة انتقالية« لتقديم توصيات حول كيفيللة تفعيل كل من ترتيبات التمويل الجديدة والصندوق فى COP 28 العللام المقبل ، ومن المتوقع أن يعقد 
االجتماع األول للجنة االنتقالية قبل نهاية مارس 2023 ، كما اتفقت األطراف على الترتيبات المؤسسللية لتفعيل شللبكة سللانتياغو للخسللائر واألضرار ، لتحفيز المساعدة التقنية 

للبلدان النامية المعرضة بشكل خاص لآلثار الضارة لتغير المناخ.
شللهد COP 27 تقدمللًا كبيرًا فى التكيللف، حيث اتفقت الحكومات على طريقة المضى قدمًا فى الهدف العالمى الخاص بالتكيف، والذى سللينتهى فى COP 28 وسلليعلم التقييم 

 ،COP 27 العالمى األول، مما يحسن المرونة بين الفئات األكثر ضعفًا، وتم تقديم تعهدات جديدة، بلغ مجموعها أكثر من 230 مليون دوالر أمريكى ، لصندوق التكيف فى
ستساعد هذه التعهدات العديد من المجتمعات الضعيفة على التكيف مع تغير المناخ من خال حلول تكيف ملموسة.

فى COP 27 ، استمرت المداوالت حول تحديد »هدف جماعى جديد محدد كميًا بشأن تمويل المناخ« فى عام 2024 ، مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان 
النامية ، وفى هذا النص تم تلقى تطمينات بأنه ال مجال للتراجع.

عقدت قمة قادة العالم على مدى يومين خال األسللبوع األول من المؤتمر ، وعقد بعدها سللت مناقشات مائدة مستديرة رفيعة المستوى، وقد 
سلللطت المناقشللات الضوء على الحلول المتعلقة بمواضيع تشللمل األمن الغذائى والمجتمعات الضعيفة واالنتقال العادل ،لرسم مسار 

للتغلب على تحديات المناخ وكيفية توفير التمويل والموارد واألدوات الازمة للتنفيذ الفعال للعمل المناخى على نطاق واسع.
جمللع COP 27 أكثللر من 45000 مشللارك لتبادل األفللكار والحلول وبناء الشللراكات واالئتافات، وعرضت الشللعوب 

والمجتمعات المحلية والمدن والمجتمع المدنى ، بما فى ذلك الشللباب واألطفال ، كيفية التعامل مع تغير المناخ 
وشاركوا برؤيتهم حول التأثير على حياتهم.

القللرارات المتخللذة فللى المؤتمر تعيللد التأكيد على األهمية الحاسللمة لتمكيللن جميع أصحاب 
المصلحة من االنخراط فى العمل المناخى وتدفع لتحقيق المزيد والمزيد.
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 In his speech, President Abdel Fattah El-Sisi, addresses the world  
at the opening session of  COP27, Sharm El-Sheikh Climate Summit to 

implement commitments, he presented clear messages about promoting the 
values of cooperation and joint action in various fields, particularly in dealing with 

climate change through the activities of the Twenty-Seventh Edition of The United Na-
tions Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – COP27 during (6-18 November 

2022), which attracted the attention and minds of millions around the world to follow up its results that 
contribute to changing the destinies of millions of people for the better, along with creating a clean and 
sustainable environment, and  a climate that suits with  the peoples’ demands as well as favorable conditions 
for life, work and growth, without damaging the existing  resources, but rather to develop, invest and be more 

sustainable. These messages are presented, very clearly in H.E’s words, as follows :
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We are all here today to discuss one of the most important and 
pressing global issues that is combating climate change through 
the work of the 27th session of the Conference of the Parties to 
the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(COP27), in Sharm El-Sheikh, the city of peace, and the first of 
Egyptian cities to know its path towards green transformation. 
Millions around the world are following our conference and the 
resulting outcome, which will contribute to the transformation 
of millions of people’s destinies for the better and the creation 
of a clean and sustainable environment. A climate that is more 
responsive to the peoples’ needs and conditions, without dam-
aging our world’s resources, which must be further developed 
and invested, and made more sustainable.
People from all over our planet share a common destiny and 
goal. They are asking us difficult, but necessary questions, 
questions that we should ask ourselves .
Are we closer today to achieving our goals than we were a 
year ago? Have we been able to assume our responsibilities as 
world leaders in dealing with the most serious and influential 
issues of the century? And the most important, is it possible? 
Undoubtedly, it is not impossible if there is a genuine will and 

sincere intention to promote joint climate action and trans-
form the outcome of our meetings to a tangible reality.

I have confidence that you are here to answer those 
questions, and to respond to the concerns of the 

millions around the globe.
At the present time, what our world needs 

to overcome the current climate crisis, 
surpasses slogans and words. Our 

people expect from us rapid, ef-
fective and equitable imple-

mentation, to take real and 
concrete steps towards 

reducing emissions, 

enhancing adaptation with the consequences of climate 
change, and providing the necessary financing for developing 
countries that suffer the most from the current climate crisis. 
Therefore, we have been keen to call this Conference: “Imple-
mentation Summit” .
We have set Egypt’s National Strategy to Address Climate 
Change. We are working to accelerate green transformation by 
expanding reliance on renewable energy and clean transport. 
We have taken concrete steps towards the structural transfor-
mation of bills, legislation and government working mecha-
nisms, to contribute to the promotion of green investments.
The national programs for investing in water, energy and food 
projects (NWFE) that Egypt has, recently, launched is an em-
bodiment of this ambition and trend. Egypt’s transition towards 
a low-emission green economy in all areas, is a practical dem-
onstration for effective implementation on the ground.
We truly want to walk into a future where we ensure that tem-
peratures remain below 2 °C but there are a few concerns that 
we should not overlook. Our ability as an international com-
munity to move ahead in a unified and coordinated manner to 
implement our commitments and pledges, in accordance with 
the Paris Agreement is contingent on the level of trust we are 
able to build among us.
It is, therefore, necessary for developing countries, especially 
in our African continent, to feel that their priorities are ad-
dressed and taken into consideration. 
Many of our countries have been able, over the past year, to 
provide bright examples of advancing forward with the imple-
mentation of their commitments, despite all difficulties. 
Time is pressing, and the end of this decade is a few years away. 
We have to make the best of these years to win this battle.  
Now, is the time for action and implementation. Missing the 
opportunity means squandering the legacy of future genera-
tions. Let us now move together towards implementation.
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The Summit, headed by H.E Sameh Shoukry, Minister of Foreign Affairs, representing Egypt, witnessed the honorary 
attendance of President Abdel Fattah El Sisi and Prince Mohammed bin Salman, Crown Prince and Prime Minister 
of Saudi Arabia, in the second edition of  the “Middle East Green Initiative (MGI)”, which was held in line with COP27 
activities, as well as the Eastern Mediterranean and Middle East (EMME) Climate Change Initiative, with the presence 
of H.E Nicos Anastasiades, President of Cyprus. During the Summit, an MoU for developing a 10 GW onshore wind 
energy project was signed, with the presence of HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, 
as well as a roundtable on “Investing in the Future of Energy: Green Hydrogen” with the presence of Mr. Olaf Scholz, 
Chancellor of Germany.

The Summit, also, experienced the inauguration Phase 1 of Green Hydrogen Production Project, with the presence of 
H.E Jonas Gahr Støre, Prime Minister of Norway. Furthermore, President Abdel Fatah El Sisi held meetings with sev-
eral leaderships and high-level attendees, where as  he met with H.E Joe Biden, President of the United States, H.E 
Emmanuel Macron, President of France, H.E Samia Hassan, President of Tanzania, General Évariste Ndayishimiye, 
President of Burundi, and H.E Giorgia Meloni, Prime Minister of Italy, Mr. Rishi Sunak, Next UK Prime Minister of Eng-
land, Ms. Nancy Pelosi, Speaker of the United States House of Representatives, and H.E John Kerry, Special Presi-
dential Envoy for Climate. Additionally, several international and regional initiatives for cooperation, investment, inno-
vation, as well as providing financing, and asserting the African right for development and financing, were launched. 

Moreover, the Summit held “A Decarbonization Day” for the first time, in which the Industrial Sector, led by the Petro-
leum and Mineral Resources industry, presented its efforts and visions for emissions’ reduction and improving energy 
efficiency, paving the way for a fair and balanced dialogue that attracted all industry parties.

Remarkable International Presence

6 - Petroleum - Nov. 2022



 In a historic participation of the oil and gas 
industry, at the UN COP27 Climate Summit 

in Sharm El-Sheikh, Eng. Tarek El-Molla, Minis-
ter of Petroleum and Mineral Resources and John 

Kerry, US Presidential Climate Envoy, inaugurated the 
activities of the Decarbonization Day, early, on November 

11, 2022, which was held, for the first time, to shed light on the 
role played by the oil and gas industry in such field. 

Currently, the oil and gas industry provides energy supplies in an 
environmentally manner and reduce carbon emissions resulting 
from its activities using, up to date, methods and technologies. 

The day’s successful activities witnessed the following discussion 
sessions :
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Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Min-
eral resources asserted, in his opening speech, that cli-
mate change is an undeniable reality, coupled with eco-
nomic challenges and geopolitical tensions that caused 

further global pressure bigger than one government, country, industry 
or entity to handle alone. Reiterating that joint efforts and alignment 
of different stakeholders, including developing and developed coun-
tries, industries and consumers, public and private sectors, and even 
citizens, are necessary to effectively counter the challenge of climate 
change, while the challenge is definitely complex, it is not impossible 
to overcome.
He confirmed that the world will continue to need energy for sur-
vival, enhancement of living conditions, development and economic 
growth. What is important now is to provide this required energy in 
ways that are more responsible, environmentally friendly and with 
reduced impacts on the climate.
He added that the oil and gas industry has a vital role to play in this 
energy transition, since it is part of the problem then it should be part 
of the solution. Oil and Gas companies have already altered their port-
folios and took solid steps and actions towards decarbonisation, and 
navigate this journey towards a just energy transition.
He highlighted that the day will be an opportunity to discuss the proj-
ects that have been implemented in the decarbonization domain, and 
reducing emissions, in addition to announcing Egypt’s Oil and Gas 
Sector strategy for energy efficiency.
Discussions on regional cooperation and partnerships including Af-
rica and the East Mediterranean will also take place. We will start 
with the issuance of our National Strategy for Climate Change 2050, 
that contributes to improving the quality of life for Egyptians, achiev-
ing sustainable development and economic growth while preserving 
natural resources and the ecosystem.
The Egyptian Government has also successfully implemented a com-
prehensive subsidy reform program to rationalize energy consump-
tion thus significantly reducing emissions.

Furthermore, Egypt’s energy sector is working diligently to decarbon-
ize and shift to cleaner fuels in line with the government’s vision for 
clean and sustainable transport.
El Molla highlighted the announcement of the low carbon hydrogen 
strategic framework during COP27, thus paving way to issue Egypt’s 
national low carbon hydrogen strategy as we are also working to up-
date Egypt’s Energy Strategy to 2040 to include increased ambition 
for low carbon energy sources.
The Minister mentioned that we are all agree that time is not on our 
side anymore. We need to surpass slogans and arguments and focus 
more on effective implementation and actionable results. And here I 
would like to echo what H.E. President Abdel Fattah El Sisi urged us: 
“Now is the time for action and implementation. There is no room to 
retreat or use challenges as pretexts to justify that. Let us now move 
together towards implementation and nothing but implementation.”
El Molla declared that all stakeholders have an effective and different 
role to play. By aligning all our expertise together, we will generate 
the desired results. This was emphasized in H.E. UN Secretary Gen-
eral’s speech, where H.E. said “Developed countries must take the 
lead. But emerging economies are also critical to bending the global 
emissions curve.” Actions have to be collective. Governments should 
ensure that the right policies and regulations are in place to help this 
energy transition process. 
Whilst, energy companies make use of their R&D, deploy new tech-
nologies and innovation. And developed countries provide the fund-
ing and technical assistance to demonstrate our rigorous commitment 
to climate action across all levels for the benefit of the coming genera-
tions of the entire world.
The Minister asserted that our main objective is to provide a meaning-
ful dialogue between all stakeholders, as we consider this COP to be an 
inclusive one. Thanking the efforts of COP27 Presidency and the UN-
FCCC Secretariat and the Egyptian government who worked hard ap-
proving the energy industry to discuss and present its views concern-
ing climate and to be included in the global sustainability equation.
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In his speech, Eng. Ahmed Samir, Minister of 
Trade and Industry, asserted on the importance of 
gathering all industry stakeholders in this interna-

tional gathering, as all countries suffer from the climate change 
effects that the world witnessed recently. He noted that the COP, 
held under the slogan “Together for Implementation”, targets im-
plementing a bundle of procedures that rallies efforts of govern-
ments, international and private companies, academics and civil 
societies towards better solutions for next generations. He added 
that, each one of them has a role to play in the implementation 
process of changing the climate reality and achieving a bright 
future. He added that Egypt came a long way towards reducing 
carbon emissions in the local industry through the ministry’s ef-
forts to transform the industrial sector to use green technologies 
and ensuring the establishment of low carbon infrastructure proj-
ects in industrial areas. He also pointed out that Egypt supports 
transition to green economy and has worked for more than 20 
years on promoting sustainability in the industrial sector through 

During his speech, Gerd Müller, Director General of the 
United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO), asserted that protecting the climate requires 

more investments and recent technical solutions. He added that we 
need to answer a question about how to achieve economic develop-
ment during the energy transition period, How to provide energy for 

about 800 million people around the world, already deprived from it? 
And what will we do to fulfill the expected 30% increase in global 
demand for energy by the year 2050?  He stated that, the major indus-
trial countries that produce more emissions have to provide support, 
finance and technical solutions for developing countries to achieve 
their development plans and fulfill their people’s needs.

emission abatement, increasing resources efficiency and expand-
ing sustainable energy usage through continuous cooperation 
with partners from international organizations and financiers to 
reduce carbon emissions in the Egyptian industrial sector.
Furthermore, he asserted on the importance of strengthening joint 
international efforts to achieve climate goals by finding new solu-
tions and expanding industry’s low carbon technologies usage, 
especially that the industrial sector account for about one third of 
the greenhouse emissions, particularly steel, cement, aluminum, 
fertilizers, building materials and chemicals sectors. He men-
tioned that the industrial sector in Egypt is considered one of the 
most important productive sectors for the national economy and 
contributes to GDP growth.
Moreover, he said that the Egyptian industry is a vibrant Sector 
for the Egyptian economy and important for GDP. The Egyptian 
industry exerts efforts to activate green economy and achieve 
sustainability in the manufacturing fields as well as preserving 
natural resources and raising energy efficiency.

In his opening speech, John Kerry, us special climate 
envoy highlighted that Sharm El Sheikh COP27 is the 
beginning of implementation that we all have to abate 

this challenge together working jointly to mitigate the effects of fossil 
fuel burning. He pointed out that energy transition requires collabora-
tion between countries and collective efforts, which is strongly rec-
ommended by scientists after years of studies. He mentioned that, if 
we do not get rid of emissions, humanity will suffer the consequences, 
as there are 15 million people yearly die globally from reasons such 
as global warming.
He added that it is necessary to believe in our ability to change as 
the crisis we cannot avoid anymore but its consequences could be 
avoided through decision-making, asserting that the 20 largest coun-
tries in the world are responsible for 80% of global emissions and can 
change that. “In Sharm El Sheikh COP, we have to make decisions to 

face climate change and temperature rising, we have to use modern 
technologies to deploy enough renewable energy sources, countries 
can focus on decarbonization and increase renewable energy percent-
age in the energy mix” he added.
He asserted on the necessity of working on moving forward energy 
transition, methane reduction through joining the methane pledge 
charter, that the solutions it offers are reasonable as according to IEA, 
if every country committed to the charter, Methane would be zero by 
the year 2030.
Kerry concluded his speech by asserting on the importance of Egypt’s 
COP, as Egypt is taking the lead by the theme together for implement-
ing energy transition, pointing out that this needs huge investments and 
generates many job opportunities as it is considered a major invest-
ment that we should tie ourselves to, to avoid its negative effects on the 
climate and the world. He thanked Egypt for hosting the conference.
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Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resources, 
concluded the Decarbonization Day; one of COP27 thematic day, 
with a speech in the closing session, reviewing summary of the main 
declarations and outcomes.
He highlighted that the day provided an opportunity for all the oil and 
gas companies and the other heavy industries to present their actual 
plans for positive climate action and emissions reduction across these 
industries activities by using the latest technologies and solutions.  
Throughout the days, sessions, governments, international organiza-
tions, industry players, and energy companies discussed & presented 
their commitments, initiatives, and actions to improve the climate 
change situation across the globe. 
The Decarbonization Day was an opportune window to present these 
initiatives to the world. As it was reiterated in the discussions, both 
tracks should go in parallel to maintain the affordability of energy 
today and in the future. Solving this trilemma of security, transition 
and affordability must be our mandate. 
He declared that to meet the aspirations of its people, Africa seeks to 
expand its accessibility to energy and markets to export its resources, 
with the right conditions to grow and accelerate prosperity and devel-
opment to achieve the SDG’s goals. But Africa is not doing it alone, 
it needs partnership that would assist in technology transfer, creative, 
and affordable financing mechanism as main instruments for growth 
and allow to further access to international markets.
Asserting that decarbonizing heavy industries must be part of the so-
lution, it is evident that to meet the temperature goals and radically 
reduce the emissions in oil and gas production or heavy industries, we 
need to involve industry players, they maintain the engineering skills, 
technology and capacity to operate at scale and develop their opera-
tions towards less emissions.
Today’s discussions highlighted that new mechanisms can enable in-
novative technologies in low carbon steel production to commercial-
ize faster. First movers’ coalition showed us that the demand for low 

carbon products can help innovative companies move faster.
Operating regionally and globally to bring leaders aligned with the 
common objectives is imperative. He noted that the East Mediterra-
nean Gas Forum (EMGF) has transformed the regional and perhaps 
the global role of Mediterranean Gas as a Key Transitional energy 
source. 
As for methane, it requires special attention as a quick win-win for 
emission reduction. In this vein, Egypt joined the Global Methane 
Pledge in the oil and gas sector. Moreover, today Egypt launched 
Sharm El Sheikh Road Map on Methane Reduction, recognizing that 
acting swiftly is not an option. Demonstrating how government and 
the private sector can accelerate near term actions with meaningful 
impacts. The Minister asserted that discussions reiterated that energy 
efficiency is another critical pillar of decarbonization, that leads to a 
multitude of benefits including reducing greenhouse gas emissions, 
cost effectiveness, and improving energy security. The energy effi-
ciency strategy of the Egyptian Petroleum Sector set a clear vision 
and pathway to achieve sustainability for energy efficiency improve-
ments.
He added that year 2022 is the year that we realized the food that we 
eat is inextricably linked to the energy we use. For that reason, Egypt 
has developed the first fertilizer roadmap to address emissions from 
production to application.
He concluded “We are here at the COP27 with a genuine commitment 
implantation and action. We have seen that industry and government 
with public and private partners can have an impact. We have dem-
onstrated that Decarbonization has commercial value especially in the 
near term. Our dream for a Decarbonization Day came true today at 
Sharm El Sheikh. All stakeholders should join forces and act now.”
El Molla thanked all participants for their presence in the fruitful dis-
cussions that took place, and urged every one of you to not wait and 
start implementing right away the actions that will bring us closer to 
the climate goals for the sake of our planet and the next generation.

Decarbonization Day Final Declarations

Huge Opportunity for Dialogue & Intiatives offer real Plans to Reduce Emissions
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 COP27 witnessed extensive activities to 
Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum 

and Mineral Resources, as he held a series of 
meetings with number of ministers and senior of-

ficials in governments, along with CEO’s of the lead-
ing international companies and institutions participating 

in the COP.

El Molla benefited from the Petroleum Sector’s diplomacy, as well 
as its regional and international weight, to increase the support of a 

balanced fair energy transition vision and active sustainability. The Minis-
ter discussed means of bolstering and maximizing joint cooperation, as well 

as reviewing investment opportunities in the Egyptian Petroleum Sector at 
the oil, gas and mining domains. He also highlighted energy efficiency, 

carbon emissions reduction projects, hydrogen production 
projects...etc. We’ll shed more light in 

the following report: -
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We are committed to preserve the environment through real 
projects in all petroleum industries 

Egypt & KSA :

Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resources, 
conducted a discussion session with Prince Abdul Aziz bin Salman, 
Saudi Arabia’s Minister of Energy. Both ministers explained the 
extent of coordination and extended cooperation between both 
countries under their political leadership and their support for green 
initiatives that the planet deserves. The two Ministers stressed the 
commitment of both countries to implement the pledges of “The 
Paris Agreement” and increase work to reduce carbon emissions 
from fossil fuels, as they work currently to develop their production 
techniques and reduce their emissions through a self-commitment 
from the oil and gas industry.
El Molla affirmed that African and Middle Eastern countries are 

fortunate to have diverse sources of energy, whether from fossil 
fuels or from new and renewable energies, pointing to the need 
of accelerating the development of these resources. Egypt started 
already and cooperated, regionally, in this regard and “we have 
an Egyptian-Saudi approach and cooperating to achieve this”. El 
Molla highlighted the Egyptian experience in reducing emissions, 
started 3 years ago in all petroleum value chain, that achieves new 
gains that supports the industry, economic benefits and savings in 
the operation costs.
Prince Abdel Aziz congratulated Egypt for the success in hosting 
the COP27 “Together For Implementation” and putting Decarbon-
ization day among thematic days of COP for the first time.

Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Re-
sources, held a discussion panel with Jennifer Granholm, US 
Secretary of Energy and her accompanying delegation, review-
ing topics of mutual cooperation in oil and gas domain and the 
possibility of EMGF adopting hydrogen development produc-
tion projects under its umbrella.
Jennifer elaborted the fruitful cooperation between the two min-
istries and the opportunities to increase it, especially in the field 

of liquefied natural gas (LNG), and that the US is implementing 
new projects to build floating gas tanks and has supply contracts 
until 2026.
El Molla pointed out the possibility of holding workshops for 
a team from both sides, as well as sending specialists from the 
petroleum sector in the LNG industry to learn and study the new 
technologies of the US Department of Energy regarding floating 
liquefied gas tanks

Talks with the US Secretary of 
Energy on Increasing Cooperation 
in Energy Domain
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Egyptian - Jordanian Talks on Mutual 
Cooperation in Natural Gas and Energy 
Transition

Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resourc-
es, held talks with Saleh Al-Kharabsheh, the Jordanian Minister of 
Energy, in the Egyptian pavilion at the COP27, reviewing aspects 
of the joint relations between Egypt and Jordan in the natural gas 
Sector. The talks also included a discussion of the energy transition 
efforts and the developments, witnessed in both countries, in light 
of the available opportunities for the development of natural gas 
and hydrogen resources.

Egyptian - Australian Discussions 
for Increasing Cooperation in Minning, 
Emissions Reduction, and Green Hydrogen 
Production.

Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resourc-
es, met Reece Whitby, Australian Minister of Environment and 
Climate Action, to discuss ways for increasing joint cooperation 
in the mining domain, energy transition projects, emissions’ reduc-
tion and green hydrogen production.

Egypt and Malta Discuss Cooperation 
Opportunities in Natural Gas Trading
Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resourc-
es, met Dr. Miriam Dalli, Minister of Energy and Environment of 
Malta, and her accompanying delegation. They discussed opportu-
nities for cooperation and strengthening the partnership between 
both sides in oil, gas and LNG industries and benefiting from the 
available capabilities in both countries in these activities for the 

benefit of the people of both countries.
They agreed that an Egyptian delegation would visit Malta to in-
spect the existing facilities in the LNG industry activities and to 
coordinate and discuss opportunities for joint cooperation in this 
field during the coming period.

An Invitation to Participate in “Berlin 
Energy Transition Dialogue” March 2023
Eng. Tarek El Molla, met Stefan Wenzel, German Parliamentary 
State Secretary for Economic Affairs and Climate Action, and his 
accompanying delegation, as they discussed means of increasing 
German investments in Egypt in the oil and gas exploration, pro-
duction and developing discoveries domains in light of Egypt’s po-
tentials to increase gas production and export the surplus especially 
to Europe to meet part of its gas needs.
Wenzel highlighted that Germany receives natural gas from Po-
land..etc. and has unique experience in renewables, as well as the 
ability to produce ammonia, and open to increase fruitful coopera-
tion with Egypt, in addition to studying future projects to diverse 
her natural gas sources on the long run. He invited El Molla to 
participate in Berlin Energy Transition Dialogue (9th Edition) on 
March 2023.

Energy Market Developments on the 
discussion Table of Eng. Tarek El Molla and 
OPEC Secretary General

Eng. Tarek El Molla, discussed with OPEC Secretary General, 
Haitham Al Ghais the developments in energy markets in light of 
the current international challenges.
The Minister reviewed with the Secretary General the outcome of 
Decarbonization Day, which the oil and gas industry participated 
in for the first time as part of the thematic days of climate summits 
and conferences (COP).

 Petroleum - Nov. 2022 - 13 



Supporting Africa and its Development 
on the Roundtable between Minister of 
Petroleum and APPO Secretary General.

Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resourc-
es, received Dr. Omar Farouk, Secretary General of the African 
Petroleum Producers Organization (APPO).
At the beginning, Secretary General of APPO congratulated the 
Minister for Egypt’s amazing organization of the conference that 
made Africa really proud. He also applauded the role of Egypt in 
shedding the light on African circumstances in terms of climate 
change and fair energy transition in COP27.

El Molla Discussions with EU Energy 
Commissioner Prospects on Developing 
Mutual Partnership 
Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Re-
sources, met Kadri Simson, EU Commissioner for Energy. They 
discussed strategic partnership between Egypt and the EU in en-
ergy domain, as both sides are keen to develop continuously to 
achieve joint benefits. The meeting also reviewed the latest de-
velopments of the partnership between Egypt and the EU in low 
carbon hydrogen projects to increase prospects of partnership, 
especially as Egypt announced its hydrogen national strategic 
framework, that coincide with boosting the Egyptian-European 
partnership.

New Phase of Cooperation with Shell in 
Petroleum Upstream

Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resourc-
es, held a panel discussion with Wael Sawan, who will be Shell’s 
new CEO on 1st January 2023, and currently holds the position of 

Director Integrated Gas, Renewables and Energy Solutions, with 
the presence of Khaled Kacem, President of Shell Egypt, and Alaa 
El Dabaa, Shell Egypt’s General Manager of Foreign and Govern-
ment Affairs. 
The meeting reviewed Shell’s targeted work plans during the com-
ing period in its concession areas in the Red and Mediterranean 
Seas, as well as the company’s work plan to start drilling in the new 
concession areas it obtained.

New plans for International Total Energies 
to Expedite Implementing Oil and Gas 
Upstream & Production Projects in Egypt

Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Re-
sources, held panel discussion with Patrick Pouyanné, CEO of 
Total Energies, and his accompanying delegation, Jean-Philippe 
Torres, Director of the Africa Region for Marketing and Services, 
Thomas Strauss, General Director and Regional President, and 
Najdi Abed, Vice President for International Relations.
The discussions reviewed the company’s business progress and 
the targeted investment plans during the coming period in the oil 
and gas upstream activities in its concession areas at North Ma-
rina and Beshrush. They also discussed the company’s production 
and marketing of mineral oils activities.

International Islamic Trade Finance 
Corporation’s (ITFC): Egypt is One of the 
Arab Countries that Achieved Positive 
Growth during Covid Pandemic
Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resourc-
es, received Hani Sonbol, CEO of International Islamic Trade Fi-
nance Corporation’s (ITFC), to discuss means of bolstering and 
maximizing joint cooperation in light of the international chal-
lenges imposed by the global events, as well as tackled the tar-
geted joint cooperation programs in various petroleum activities 
during year 2023. 
Eng. Hany Sonbol stated that the Corporation will continue to 
provide comprehensive business solutions to meet the Egyptian 
petroleum sector’s needs, as well as its readiness to avail the re-
quired funding for new oil and gas projects, noting that Egypt is 
one of the Arab Countries that achieved positive growth during 
Covid panademic due to the economic reforms adopted by the 
Egyptian government
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 On the sidelines of COP27, many MoUs 
were signed between Egypt and the EU 

on a strategic partnership with the EU in the 
renewable hydrogen domain, in addition to many 

agreements between the oil & gas sector and various 
IOCs in the  fields of sustainability and emission reduc-

tion, in line with the Ministry of Petroleum and Mineral Re-
sources’ efforts for enhancing the capabilities of the Egyptian oil 

and gas industry, its potential in decarbonization, and the project’s 
environmental sustainability, as well as benefiting from the distinct ex-

pertise and practices provided by the IOCs in  such domain. The details of 
the MoUs are as follows:
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The MoU includes a number of cooperation domains of common in-
terest in the domains of renewable hydrogen production and its deriv-
atives, as well as hydrogen consumption and trade, aiming at pump-
ing investments for enhancing hydrogen distribution, storage and 
exporting, along with generating renewable energy which contribute 
to bolster Egypt’s vision 2030, aiming at increasing the electricity 
generated by renewable energy to reach 42% and supporting Egypt’s 
path to reduce emissions and find alternatives from green energy, for 
accelerating decarbonization and contributing to the EU’s future plans 
for importing hydrogen and its derivatives.
Within the framework of the Egyptian NWFE Program, a joint dec-
laration on the “Neuxs of Water, Food and Energy” was also signed, 
including EU’s contribution of about 35 million euros to support wa-
ter, food and energy pillars of this program. 
During his speech after the ceremony, Eng. Tarek El Molla clarified 
that signing a strategic partnership between Egypt and the EU on re-
newable hydrogen and its derivatives, comes within the framework 
of developing solutions to secure zero-carbon energy sources in light 
of; the major shifts in the World Energy Scenarios , the energy supply 
and demand challenges, and the global trend for providing sustainable 
energy with reasonable prices, to mitigate climate change. He added 
that clean hydrogen and its derivatives are one of the most prominent 
solutions for overcoming this trilemma, which contributes to achiev-
ing decarbonzation, for promoting industrial cooperation opportuni-
ties and economic growth, as well as providing job vacancies.
The Minister asserted that signing this MoU reflects the progress 
made by Egypt and the EU, in achieving the joint strategic coopera-
tion vision in the energy domain, as well as accelerating procedures 
for achieving the Paris Agreement’s Goals, praising the mutual coop-
eration extended for years. He pointed out that the MoU will enhance 
mutual cooperation and partnership, joining efforts as well as provid-
ing expertise, resources and technologies needed to develop renew-
able hydrogen solutions.

Signing an MoU on a Strategic Partnership
on Renewable Hydrogen between Egypt & the EU

The Minister reviewed Egypt›s efforts, in cooperation with its inter-
national partners, for investing its hydrogen potentials and supporting 
its vision to become a Regional low- carbon Renewable Hydrogen 
Hub in the near future, pointing out the key paths taken for developing 
low-carbon hydrogen industry. 
During COP27 Summit, President Abdel Fattah El Sisi, announced 
the launch of the “Global Renewable Hydrogen Forum”, in partner-
ship with Belgium and a number of international companies, in ad-
dition to launching Egypt’s “National low- carbon Green Hydrogen 
Strategy”, and signing an International Framework Agreements with 
the international major Private Sector companies, for renewable hy-
drogen projects.
Ms. Kadri Simson, Commissioner for Energy in the European Com-
mission, pointed that Egypt has high potentials in hydrogen domain, 
praising the announcement of this pathway, within COP27 Summit 
that confirm the partnership success with Egypt, which is considered 
one of the most significant EU energy partners, for enhancing the 
hydrogen industry, production, marketing and distribution, in ad-
dition to integrating joint efforts for achieving energy security and 
sustainability.
Mr. Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European 
Green Deal in the European Commission said, “We have to decarbon-
ize our societies, we want to give our industry new momentum so we 
will need green hydrogen to make that happen. Within context, in 
which we work, there will be a rapidly increasing market for green 
hydrogen and I believe Egypt is ideally placed. If you also look at 
the natural circumstances, Egypt is blessed with unlimited potential 
for solar and wind energy, that potential can be used to make green 
hydrogen. I am, really, excited that the European Union is part of this 
development. We will see many benefits for Egypt but for both of 
us coming out of this. In Europe we will be increasing our need of 
renewable and because of the proximity of Egypt to Europe; Egypt 
again is ideally placed for that.”

Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resources, participated in the signing ceremony of an MoU on 
the strategic partnership on Renewable Hydrogen domain between the Arab Republic of Egypt and the European Union. 

The signing ceremony was attended by Ministers and Officials of Egypt and the EU; Dr. Mohamed Shaker, Minister of Electricity 
and Renewable Energy, Dr. Rania Al Mashat, Minister of International Cooperation, Ambassador Omar Abu Eish, Head of the 
National Bureau for the Implementation of the EU –Egypt Association, at the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Frans Timmermans, 
Executive Vice-President of the European Green Deal in the European Commission, Ms. Kadri Simson, Commissioner for Energy 
in the European Commission, and Ambassador Christian Berger, Head of the European Union Delegation.
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The closing statement of the COP27 Climate Summit announced “Sharm 
El-Sheikh Adaptation Plan”, enhancing resilience for people living in com-

munities most vulnerable to climate change by 2030, and asking the United 
Nations Standing Committee on Finance on Climate Change to prepare a report 

on doubling adaptation finance for consideration during the COP28 Summit, hosted 
by the UAE.

The decision, known as the “Sharm El-Sheikh Implementation Plan,” highlights the global 
transition to a low-carbon economy, which is expected to require investments of at least $ 4-6 tril-

lion, annually. However, providing such fund will require a rapid and comprehensive transformation 
of the financial system and its structures, operations, along with involving governments, central banks, 

commercial banks, institutional investors and other financial parties.

The final statement of the conference included that; due a difficult geopolitical background, the COP27 resulted 
in, countries presenting a set of decisions that affirmed their commitment to limit global temperature rise to 1.5 

degrees Celsius above pre-industrial levels, and strengthening the package of measures taken by countries to cut 
greenhouse gas emissions and adapt to the inevitable impacts of climate change, as well as strengthening the financing, 

technology and capacity-building needed by developing countries.

The establishment of a specific loss and damage fund marked an important point of progress, with the issue added to the official 
agenda and adopted for the first time at COP27. Governments, also, took the pioneering decision to put in place new funding ar-
rangements, as well as a dedicated fund to assist developing countries in responding to loss and damage. In addition, they, also, 
approved the establishment of a «transition committee» to make recommendations on how to activate each of the new funding 
arrangements and the Fund in COP28 next year, and the first meeting of the transition committee is expected to be held by the end 
of March 2023. The parties also agreed on institutional arrangements to activate the “Santiago Network for Loss and Damage”, 
to stimulate technical assistance to developing countries that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change.

COP27 experienced significant progress on adaptation, as governments agreed on going forward to achieve the world target 
on adaptation, which will end in COP28 and inform the first world assessment, improving resilience among the most vulnerable. 
Further, new pledges were made, totaling more than $230 million, to the Adaptation Fund at COP27, to help many vulnerable 
communities adapt to climate change through concrete adaptation solutions.

At COP27, deliberations continued on setting a “new collective quantified goal on climate finance” in 2024, taking into account 
the needs and priorities of developing countries and in this text, reassurances were received that there was no room for 

backsliding.

The World Leaders Summit was held, over two days during the first week of the conference, after which six high-
level round-table discussions were held. The discussions highlighted solutions related to topics including food 

security, vulnerable communities and a just transition, to chart a path to overcome climate challenges and 
how to provide the necessary finance, resources and tools to, effectively, implement climate action on 

a large scale.

COP27 brought together more than 45 thousand participants to share ideas, solutions and build 
partnerships & coalitions. People, communities, cities and civil society, including youth and 

children, showcased how to deal with climate change and shared their visions on the 
impact on their lives.

The Decisions taken at the conference reaffirm the critical importance of empower-
ing all stakeholders to engage in climate action and drive further achievement.
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امل�سمى الوظيفى : 
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