خبر صحفي

أول مدينة عربية تستضيف المؤتمر منذ انطالقه عام 1924

هيئة كهرباء ومياه دبي الراعي المضيف لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين  2019في
أبوظبي
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 1 ،يوليو  :2018وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية تعاون مع اللجنة
الوطنية اإلماراتية لمجلس الطاقة العالمي ،تقدم بموجبها الهيئة الرعاية للدورة الرابعة والعشرين من
مؤتمر الطاقة العالمي بصفتها الراعي المضيف للمؤتمر الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الفترة من
 9إلى  12سبتمبر  2019وينظم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة حفظه هللا ،تحت شعار" الطاقة من أجل االزدهار".
وقع االتفاقية كل من سعادة /سعيد محمد الطاير ،العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه
دبي ،وسعادة الدكتور مطر النيادي ،وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة
العالمي الرابع والعشرين ،بحضور سعادة المهندسة فاطمة الفورة الشامسي ،وكيل الوزارة المساعد
لشؤون الكهرباء وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والصناعة ،ومن جانب الهيئة كل من المهندس وليد
سلمان ،النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير األعمال والتميز ،والدكتور يوسف األكرف ،النائب التنفيذي
للرئيس لقطاع دعم األعمال والموارد البشرية ،وخولة المهيري ،النائب التنفيذي للرئيس لقطاع
االستراتيجية واالتصال الحكومي.
ُي َعد "مؤتمر الطاقة العالمي" الذي ينظمه المجلس العالمي للطاقة منذ عام  1924في إحدى العواصم
أو المدن الكبرى حول العالم كل ثالث سنوات ،أ كبر تجمع عالمي لمواجهة تحديات الطاقة ورسم مالمح
مستقبل صناعة الطاقة في العالم ،ويشارك فيه رؤساء دول وقادة قطاع الطاقة وأبرز الخبراء من مختلف
أنحاء العالم لمناقشة قضايا الطاقة العالمية .وتعد هذه الدورة األولى التي يتم فيها استضافة المؤتمر في
مدينة عربية ،كما ستكون دولة اإلمارات العربية المتحدة أول دولة من أعضاء منظمة الدول المصدرة
للنفط (أوبك) التي تستضيف هذا المؤتمر العالمي.
وقال سعادة الطاير" :يسعدنا أن تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها الراعي المضيف لمؤتمر الطاقة
العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي والذي يؤكد المكانة المرموقة لدولة اإلمارات
كمنصة مثالية الستضافة المؤتمر األكبر واألقدم واألكثر تأثيرا ً في العالم في مجال الطاقة .ونحن على ثقة
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أن المؤتمر سيحقق نجاحا ً كبيرا ً نظرا ً للمكانة العالمية الرائدة لدولة اإلمارات على خارطة الطاقة العالمية
بفضل دعم القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة حفظه
هللا ،وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي رعاه هللا ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة .وسيكون المؤتمر منصة مهمة تجمع الخبراء والمختصين وصناع القرار من جميع أنحاء
العالم لتبادل أفضل الخبرات والتجارب والتعرف إلى أحدث التقنيات والممارسات وفرص االستثمار في
قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وتقييم تنافسية خيارات الطاقة المتاحة عالميا ً".
وأضاف سعادة الطاير" :تنسجم رعاية الهيئة لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين مع جهودنا لتعزيز
دور دولة اإلمارات التي تقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خالل استراتيجياتها
واستثماراتها في هذا المجال والمشاريع النوعية والمبتكرة لتنويع مصادر الطاقة وال سيما في مجال الطاقة
الشمسية في إطار مئوية اإلمارات  2071ورؤية اإلمارات  2021لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل
لألجيال القادمة .وسنسلط الضوء خالل المؤتمر على جهودنا وتجاربنا في مجال استشراف مستقبل
الطاقة وصناعته من خالل ابتكار نموذج مستقبلي للمؤسسات الخدماتية يعتمد على التقنيات اإلحاللية
المبتكرة في توفير خدمات وحلول ذكية ورقمية في مجال انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه باإلضافة إلى
انتاج الطاقة النظيفة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة  2050التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز
عالمي للطاقة النظيفة واالقتصاد األخضر وإنتاج  %75من إجمالي طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة
بحلول عام  ،2050عبر مشروعات كبرى للطاقة المتجددة أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة
الشمسية الذي يعد أ كبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم ،باستثمارات تصل
إلى  50مليار درهم وقدرة إنتاجية تصل إلى  5000ميجاوات بحلول عام ."2030
من جهته ،قال سعادة الدكتور النيادي ،وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر
الطاقة العالمي الرابع والعشرين" :يسعدنا انضمام هيئة كهرباء ومياه دبي لقائمة رعاة مؤتمر الطاقة
العالمي الرابع والعشرين ،بما يؤكد تضافر كافة الجهود الوطنية في دعم هذا الحدث الهام الذي سيجمع
كبار المعنيين في مجال الطاقة من جميع أنحاء العالم ويسهم في ترسيخ مكانة دولة اإلمارات والعاصمة
أبو ظبي كمركز عالمي لمستقبل قطاع الطاقة .وستمكننا هذه الرعاية من تسليط الضوء على أحدث
مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة للهيئة ،انطالقا ً من نهجها المبتكر في تنويع مصادر الطاقة من خالل
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تطوير مزيج مستدام للطاقة لخلق مستقبل أ كثر ازدهاراً ،والحفاظ على استدامة مسيرة التنمية والتطور،
وبما يتماشى مع غايات رؤية اإلمارات  ،2021واستراتيجية اإلمارات للطاقة ."2050
وأضاف الدكتور النيادي" :يشكل مؤتمر الطاقة العالمي منصة مثالية لعرض منجزات هيئة كهرباء ومياه
دبي للعالم ،فضال ً عن استعراض جهود دولة اإلمارات في تحفيز االبتكار واستشراف المستقبل ،وإبراز
دورها المتزايد في مواجهة التحديات التي تواجه مستقبل قطاع الطاقة ،وقيادتها الجهود العالمية للطاقة
المتجددة وبحوث االقتصاد األخضر والطاقة المستدامة ،كما ستسهم رعاية هيئة كهرباء ومياه دبي
لفعاليات المؤتمر في إثراء نقاشات قادة قطاع الطاقة العالميين والخبراء والمستثمرين حول كيفية وضع
أطر عمل مثالية لتعزيز مرونة البنية التحتية لضمان مستقبل أ كثر استدامة للطاقة ،ويبرز ضرورة تركيز
كافة الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة على االبتكار ورسم مالمح مستقبل صناعة الطاقة في العالم".
يشار إلى أن العاصمة أبوظبي فازت بأكبر عدد من أصوات أعضاء مجلس الطاقة العالمي بعد أن تنافست
الستضافة الحدث مع مدينتي سان بطرسبرغ الروسية ،وريو دي جانيرو البرازيلية في أ كتوبر من العام
 .2014وقد تم تنظيم الدورة األولى من المؤتمر عام  1924في العاصمة البريطانية لندن ،بينما تم تنظيم
النسخة الثالثة والعشرين في مدينة اسطنبول التركية عام  .2016وسيمثل مؤتمر الطاقة العالمي ،2019
فرصة لتعزيز الشرا كات العالمية واستكشاف الفرص االستثمارية والمتطلبات التقنية الالزمة لتلبية
الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل باالعتماد على الموارد التقليدية والمستدامة.
انتهى-للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
رئبال دايخ  /إيمان سعيد

بلقيس فوزي  /ايمان حسين

هيئة كهرباء ومياه دبي

هتالن ميديا

هاتف+971 4 307 2006 or +971 4 515 0512 :

هاتف+971 050 7146677 / +971 0557366990 :

فاكس+971 4 324 8111 :

فاكس+971 4 4340211 :

بريد إلكترونيiman.saeed@dewa.gov.ae/ribal.dayekh@dewa.gov.ae :

بريد إلكترونيEman@hattlan.com / Belkiz@hattlan.com :

Page 3 of 3

