يسر سفارة جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة ووزارة البيئة المصرية دعوة حضراتكم
لحضور فعالية منتدى القاهرة للتغير المناخي السادسة والسبعين بعنوان

المتحدثون

تنويع مزيج الطاقة :إمكانات
الهيدروجين األخضر

وذلك في يوم الثالثاء  6يوليو 2021
الساعة  5.30مساًء بتوقيت القاهرة عبر Zoom
رجاء التسجيل لحضور الفعالية من خالل الرابط

يتفضل بإفتتاح الفعالية
ستيفاني زورنسون
سكرتير أول ،نائب رئيس قسم التعاون التنموي األلماني،
سفارة جمهورية ألمانيا االتحادية بالقاهرة
د/.أحالم فاروق
رئيس اإلدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية
والطاقة ،وزارة البيئة بجمهورية مصر العربية

د .كاترين جولدامر
المدير العام
معهد رينر ليموين
آندرياس بيكيرز
المدير التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة التنفيذي
تيسين كروب للحلول الصناعية مصر
مارتن نيوسل
) (JCEEرئيس اللجنة المشتركة لكفاءة الطاقة
) (GIZالهيئة األلمانية للتعاون الدولي
د .نهلة اسماعيل
رئيسة مجموعة الطاقة المتجددة في مركز التمييز
العلمي ،المركز القومي للبحوث

يدير الفعالية :عمر شريف ابراهيم ،زميل أبحاث دكتوراه ،جامعة كورك
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الوطنية في استثمار أكثر من  700مليون ايورو من قبل
لحكومة األلمانية في هذا القطاع ،فضًال عن اهتمام األمم
المتحدة المتزايد باالستثمار في الهيدروجين األخضر من
خالل صندوق المناخ األخضر.

وفًقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ()IPCC
 ،يعد قطاع الطاقة أكبر مساهم في انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون على مستوى العالم ،حيث يعد هذا القطاع مسؤول
عن ثلثي إجمالي االنبعاثات العالمية من هذا الغاز الضار.
وهذا يجعل التركيز على قطاع الطاقة أمًرا حيوًيا لتحقيق
وتتمتع مصر بظروف مثالية لمشاريع الهيدروجين الخضراء
حماية المناخ.
وهي أيًضا موقع بحثي واعد ،نظًرا إلمكاناتها الضخمة وغير
إن عملية تحول الطاقة الشهيرة في ألمانيا والمعروفة في المستغلة إلى حد كبير من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
اللغة اللمانية ب" "Energiewendeحيث تعمل ألمانيا على وتعمل الحكومة المصرية حالًيا على دراسة لتطبيق
تحول قطاع الطاقة في البالد بعيًدا عن الوقود األحفوري إلى الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب ،باإلضافة
مصادر طاقة غير نووية ومستدامة ،وفي هذا اإلطار فقد إلى إدراجه في استراتيجية الطاقة المصرية .2035
وضعت الدولة في ألمانيا معايير عالمية وأفضل الممارسات
التي يمكن أن تستفيد منها العديد من البلدان .ومع ذلك ،ومن في شهر يناير الماضي في محاولة لتشكيل تحالفات
أجل قطع األميال األخيرة وصوال إلى تغطية كاملة باستخدام هيدروجين عالمية ،قادت الحكومة المصرية محاوالت
مصادر الطاقة المتجددة ،تعتمد ألمانيا وبشكل كبيرعلى الشراكة مع القطاع الخاص بما في ذلك الشركات األلمانية
التقنيات الجديدة المبتكرة واستخدام الموارد بطريقة أكثر تيسين كروب وسيمنز .بهدف إطالق مشاريع تجريبية حول
كفاءة .ويتم اإلحتفاء بالهيدروجين كمصدر أنظف للوقود إنتاج الهيدروجين األخضر وإجراء مزيد من البحوث.
والطاقة وبه إمكانات كبيرة للمستقبل في ألمانيا ،حيث أعلن
السيد /بيتر ألتماير ،وزير الشؤون االقتصادية والطاقة باإلضافة إلى ذلك ،فمن المخطط استثمار حوالي نصف
الفيدرالي ،في عام  2019أن ألمانيا تخطط لتصبح "رقم واحد أموال صندوق المناخ األخضر الذي تعهد بها االتحاد
األوروبي في الهيدروجين األخضر وتعمل الحكومتان األلمانية
عالمًيا في تقنيات الهيدروجين".
والمصرية على إدراجه في مزيج الطاقة الوطني لديهما.
هذا وترتبط الفوائد البيئية للهيدروجين ارتباًطا مباشًرا بكيفية
إنتاجه؛ فغالًبا ما تكون طرق اإلنتاج الحالية كثيفة الطاقة وسيناقش منتدى القاهرة للتغير المناخي في حلقته السادسة
واالنبعاثات .ومع ذلك ،يتم إنتاج الهيدروجين األخضر والسبعين إمكانات وتحديات هذا المصدر المبتكر للطاقة
بالطاقة المتجددة وُينظر إليه على أنه حل الستبدال أنواع لمصر وألمانيا والمشاركة بشكل حاسم في إيجاد الحلول
الوقود كثيفة االنبعاثات في القطاعات التي ال يمكن تزويدها الوسط التي يتم تبنيها عند تحول الطاقة واالنتقال من الحلول
بالكهرباء بشكل مباشر ،وخاصة صناعات الصلب الخضراء المتوقعة إلى الحلول األكثر مراعاة للبيئة بهدف
والكيماويات وكذلك قطاعي الشحن والطيران .وتتجلى الوصول إلى تحقيق أهداف معدالت ثاني أكسيد الكربون
إمكانات الهيدروجين األخضر في تحقيق أهداف الحد من الوطنية والعالمية.
إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية وتنويع مزيج الطاقة
tEXT

معلومات عن المنتدى:

منتدى القاهرة للتغير المناخي يطور وينسق بالتعاون بين السفارة األلمانية
ووزارة الدولة المصرية لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهيئة األلمانية
للتبادل العلمي والوكالة األلمانية للتعاون الدولي واللجنة المصرية األلمانية
العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية البيئة.
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