
 ما هو اليوم العريب لكفاءة الطاقة؟
رقم  قراره  مبوجب  التاسعة  دورته  يف  للكهرباء  العريب  الوزاري  املجلس  عن  صادرة  عربية  مبادرة  هو  الطاقة  لكفاءة  العريب  اليوم 

التعريف  إىل  االحتفال  ويهدف  الطاقة.  لكفاءة  عريب  كيوم  عام  كل  من  مايو   21 يوم  اعتامد  فيه  قُِرر  والذي  التاسع  اجتامعه  147 يف 

يف  التعاون  وجسور  رشاكات  بناء  يف  تساهم  كام  واجتامعي،  اقتصادي  مردود  من  لها  ملا  العربية  الدول  يف  الطاقة  كفاءة  بأهمية 

ماريوت–  بفندق   2019 مايو   21 الثالثاء  يوم  الطاقة  لكفاءة  العريب  لليوم  السابعة  االحتفالية  ستقام  املناسبة  وبهذه  العربية.  املنطقة 

قاعة Salon Vert- القاهرة، وتتضمن جلسة خاصة لالحتفال  مبسابقة اليوم  العريب لكفاءة الطاقة حول “أفضل منشأة  أُعيد تأهيلها لتصبح خرضاء”

نبذة عن مسابقات اليوم العريب لكفاءة الطاقة
استهالك  “ترشيد  شعار  تحت  الطاقة  لكفاءة  العريب  لليوم  األوىل  املسابقة  العربية  الدول  لجامعة  العامة  باألمانة  الطاقة  إدارة  نظّمت 

حول  كانت  الطاقة  لكفاءة  العريب  لليوم  الثانية  املسابقة   .21/5/2013 املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك  واملستقبل”،  للحارض  الطاقة...استثامر 

وكفاءة  املتجددة  للطاقة  الثاين  العريب  املنتدى  انعقاد  أثناء  بها  اإلحتفال  وتم  استهالكها  وترشيد  الطاقة  كفاءة  عن  مقال صحفي  أفضل 

الطاقة الذي عقد بالجونه بتاريخ )19/6/2014-18(. ثم أجريت املسابقة الثالثة لليوم العريب لكفاءة الطاقة لسنة 2015 تحت شعار “دور 

العربية  املامرسات  الجهود وأفضل  الضوء عىل  بهدف تسليط  العربية”،  املنطقة  الطاقة يف  أنشطة وخطط كفاءة  العريب يف دعم  اإلعالم 

لتحسني كفاءة الطاقة وترشيد استهالكها، حيث كانت مسابقة ذلك العام حول “أفضل مرشوع يف مجال كفاءة الطاقة يف الدول العربية”. 

ويف سنة 2016 تم تنظيم النسخة الرابعة من املسابقة بتاريخ 21 مايو وكانت حول “أفضل عمل مدريس متعلق بكفاءة الطاقة يف الدول 

العربية” لعام 2016 بهدف نرش مفاهيم التعامل مع الطاقة الحديثة عىل مستوى املدارس التعليمية، والتشجيع عىل االبتكارات الخاصة 

برتشيد الطاقة. أما احتفالية اليوم العريب لكفاءة الطاقة لعام 2017 كانت حول “كفاءة الطاقة ودورها يف تعظيم سوق العمل العريب”. 

املتجددة  للطاقة  الرابع  العريب  املنتدى  هامش  عىل  بالكويت  الطاقة  لكفاءة  العريب  باليوم  الخاصة  االحتفالية  عقد  تم   2018 سنة  ويف 

التكييف”. مجال  يف  الطاقة  كفاءة  لتحسني  إجراء  مامرسة/  “أفضل  حول  وكانت   ،2018 أيار/مايو   7 و   6 يومي  وذلك  الطاقة  وكفاءة 

ما هو اليوم العريب لكفاءة الطاقة؟
األساليب  تطبيق  خالل  من  استخدامها  كفاءة  وتحسني  الطاقة  استهالك  تخفيض  أهمية  عىل  الضوء  تسليط  إىل  االحتفالية  هذه  تهدف 

االبتكارات  تحفز  كام  خرضاء.  لتصبح  املنشآت  تأهيل  إعادة  مجال  يف  العربية  املامرسات  أفضل  وإظهار  واملستدامة؛  الذكية  والتقنيات 

الطاقة،  كفاءة  وتحسني  النظيفة  الطاقة  قضايا  بشأن  العريب  املجتمع  وعي  زيادة  إىل  وتؤدي  العربية؛  املجتمعات  يف  للتكرار  القابلة 

عليها. والحفاظ  وتوفريها  املستدامة  بالطاقة  الخاصة  والخدمات  للمنتجات  أسواق  منو  عىل  واملساعدة  والبيئي،  االقتصادي  واملردود 

بتاريخ 28/2/2019 تم االعالن عن الرشوط املرجعية ملسابقة اليوم العريب حول "أفضل منشأة أُعيد تأهيلها لتصبح خرضاء"؛ وُحِدد املوعد 

النهايئ الستالم الرتشيحات يوم 25/4/2019، وعقدت اللجنة الفنية بتاريخ 5/5/2019 اجتامعها لدراسة جميع امللفات املقدمة وبعد 

التشاور تم اختيار الفائز وفق الرشوط املرجعية املعلن عنها.



االحتفالية السابعة باليوم العريب لكفاءة الطاقة
القاهرة- فندق ماريوت

Cairo Marriott Hotel
21 مايو 2019

برنامج العمل

االفتتاح والرتحيب
مدير إدارة الطاقة - جامعة الدول العربية	 
املدير التنفيذي للمركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة	 
رئيس املكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العريب للكهرباء	 

18:45-18:30

اسرتا حة لإلفطار 19:30-18:45

جلسة حوار
آفاق تطوير كفاءة الطاقة يف املباين يف املنطقة العربية 	 
مناقشات	 

20:30-19:30

عرض مريئ حول اليوم العريب لكفاءة الطاقة واملسابقة 20:50-20:30

عرض مريئ للمؤسسة الفائزة بجائزة اليوم العريب 21:10-20:50

الجلسة الختامية 21:10–21:30

Seventh Celebration of the
Arab Energy Efficiency Day

Cairo Marriott Hotel
May 21st 2019

Agenda

18:30 - 18:45 Opening Ceremony

	 LAS General Secretariat, Energy Department 

	 Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency )RCREEE( 

	 Head of the Executive Bureau of the Arab Ministerial Council for Electricity 

18:45 - 19:30 Break for ifttar

19:30 - 20:30 Open Discussion Session 

	 Prospects for developing energy efficiency in buildings in the Arab region

	 Open discussion attended by energy efficiency experts

20:30 - 20:50 Brief on the Arab Energy Efficiency Day and Competition

20:50 - 21:10 Presentation of the Winning Facility

21:10 - 21:30 Closing Session


