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 احلادي عشراالجتماع 
 يف الدول العربية للجنة خبــراء الكهرباء

 (18/9/2019-17: العامة األمانة مقر)
 

 التقرير والتوصيـات
 ــــــــــــ

 

 :أولا 
بدعوة من أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء، عقدت لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية  -

  .2019 سبتمبر 17و  16 يومي بمقر األمانة العامة بالقاهرة الحادي عشراجتماعها 

ية العرب اإلماراتدولة ، المملكة األردنية الهاشميةشارك في االجتماع خبراء من الدول العربية وهي ) -
دولة قطر، دولة  السعودية،المملكة العربية ، ية الديمقراطية الشعبيةالجزائر الجمهورية ، المتحدة

(. كما حضره بصفة مراقب كل من: المنظمة العربية للتنمية العربية مصرجمهورية الكويت، 
األمانة العامة لمشروع الربط   الصناعية والتعدين، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،

إلى جانب أمانة المجلس  المنتدى العربي لمنظمي قطاع الكهرباء البنك الدولي،الكهربائي الثماني، 
  " قائمة بأسماء المشاركين(.1)مرفق "

جابر سعادة المهندس/ افتتح االجتماع رئيس وفـد جمهورية مصر العربيـة )رئاسة المكتب التنفيذي(  -
 ورئيس لجنة خبراء الكهرباء رئيس مجلس اإلدارة بالشركة القابضة لكهرباء مصر –ىدسوقي مصطف

 بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وتمنى لالجتماع التوفيق في أعماله.

مدير إدارة الطاقة حيث رحبت بالحضور وتمنت لهم طيب  –ثم تناولت الكلمة المهندسة/ جميلة مطر  -
 .أعمال لجنة الخبراءة على جدول استعرضت البنود المعروضو اإلقامة، 

 :ـاا ثاني
 

 عمال على النحو التالي:األأقر االجتماع البنود المعروضة على جدول 
 
 
 

 
 القطاع االقتصادي

 الطـاقةإدارة 
 أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء
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 السوق العربية المشتركة للكهرباء: ــــد األول:ــالبنــــ
 .تطورات وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء -1

 .العامة واتفاقية السوق(. موقف االتفاقيتين )االتفاقية 1.1

  .  . قواعد تشغيل الشبكات العربية2.1     
 اإلطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء. -2

 . دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز اإلقليمي التنسيقي.1.2

 . أمانة السوق، وتشكيل لجان السوق.2.2     
   التعاون مع البنك الدولي.  -3
 قليمي إلنشاء منةة لتسريع تجارة الطاقة يي المنطقة العربية.المؤتمر اإل -4
 مستجدات مشاريع الربط الكهربائي العربي الشامل. -5
 .دعم قطاع الكهرباء يي جمهورية الةومال الفيدراليةـــاني: ـــــالبند الثـــــ

 .بالجمهورية اليمنيةخطة أولويات إعادة اإلعمار والتعايي القتةادي : الثـــــــــــــالثالبند 
 الستخدامات السلمية للطاقة النووية.: الـــــــــــــــرابعالبند 
ــد  ــاء  :الخــامسالبن ــل وتوزيــع الكهرب ــدات الكهربائيــة إلنتــاز ونق فييا اليي و  دعــم ةــناعة المع

 .العربية

 .يي الدول العربية المبادرة اإلقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء: الســـادسالبند 
 .التعاون مع الدول والمنظمات اإلقليمية والدولية يي مجال الطاقة: الســـــــابعالبند 

 التعاون العربي الةيني. -أولا       
 التعاون العربي اإليريقي.  -ثانياا       

 

 للجنة خبراء الكهرباء يي الدول العربية. الثاني عشرموعد ومكان عقد الجتماع : الثـــــــامنالبند 
 
 

 ثالثــاا:
 جدول األعمال وأصدر التوصيات التالية:المعروضة على ناقش االجتماع البنود 
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 السوق العربية املشرتكة للكهرباء::   األولالبند 
 وثائق الحوكمة والمستندات المساندة.تطورات   -1
 موقف التفاقيتين )التفاقية العامة واتفاقية السوق(.  -1.1   

 :على اللجنة تاطلع
 مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع،  -

 . (12/9/2018-9المغرب:)( للجنة التوجيهية 21)االجتماع تقرير وتوصيات  -
 . (21/11/2018مقر األمانة العامة:)( للجنة التوجيهية 22)االجتماع تقرير وتوصيات  -
 (. 9/1/2019التقرير النهائي لمجموعة العمل المصغرة الخاصة بمراجعة االتفاقيتين ) -
محضــــر اجتمــــاع بــــين أمانــــة المجلــــس ورئاســــة اللجنــــة التوجيهيــــة )مقــــر األمانــــة العامــــة:  -

11/2/2019.) 
ــــــــث والعشــــــــرون للجنــــــــة التوجيهيــــــــة )مقــــــــر األمانــــــــة  - تقريــــــــر وتوصــــــــيات االجتمــــــــاع الثال

 (.16/9/2019العامة:
 

 بـ: علماا  توأحيط
مـــن المملكـــة األردنيـــة  9/7/2019الموافقـــة الخطيـــة التـــي اســـتلمتها أمانـــة المجلـــس بتـــاري   -

 الهاشمية على االتفاقيتين. 

المالحظـــات األخيـــرة علـــى المســـودة النهائيـــة لالتفـــاقيتين والـــواردة مـــن: ) االمـــارات العربيـــة  -
المملكـــــة المغربيـــــة( باإلضـــــافة إلـــــى  -دولـــــة ليبيـــــا -المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية -المتحـــــدة

مالحظات هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لـدول الخلـيا العربيـة، ويتعلـق معظـم 
 . ت بالشكل، والبعض اآلخر بالمضمونتلك المالحظا

ة للــدول ( علــى المالحظــات األخيــر قطــر -ليبيــا -ردود أعضــاء اللجنــة التوجيهيــة )الســعودية -
  العربية على االتفاقيتين، والبنك الدولي. 

 

ــة الهاشــميةإلــى  تاســتمعو  عــدم الممانعــة مــن مراجعــة  حــول مداخلــة ويــد المملكــة األردني
 .، رغم إرسال الموايقة الخطية مسبقاا لالتفاقيتين النهائيةالمسودة 
العربية علـى المسـودة مالحظات الدول بشأن  ممثل البنك الدولي إيضاحاتإلى  تكما استمع

رئـيس يريـق و  رئيس اللحنـة التوجيهيـة كل من إيضاحاتإلى  باإلضاية، النهائية لالتفاقيتين
 بشأن التفاقية العامة واتفاقية السوق.  الدراسة
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الــذي قدمتــا أمانــة المجلــس حــول الموقــف الحــالي لوثــائق الحوكمــة الشــر  إلــى  تاســتمعو 
 .لالتفاقيتين النهائيةبالمسودة وعلى األخص ما يتعلق منها 

 

 وبعد املداولة،
 
 

 وصـــي بـت

 

الترحيــب برغبــة البنــك الــدولي مواةــلة جهــوده يــي التعــاون مــع األمانــة العامــة والــدول  .1
تسليم النسخ النهائية  ، وأن يتمالعربية لالنتهاء من المالحظات الواردة على التفاقيتين

قبــل اجتمــاع يريــق الدراســة واللجنــة التوجيهيــة  مــن التفــاقيتين مــن قبــل البنــك الــدولي
 الـدولي اعتماد أسلوب الجتماعات الثنائية بين يريـق البنـك من خالل، (2019أكتوبر )

 ويريق الدولة ةاحبة المالحظات.

 

جنـة التوجيهيـة القـادم إلـى المجلـس الـوزاري العربـي للكهربـاء يـي لريع نتائج اجتمـاع ال .2
 .ةدورتا الثالثة عشر 
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 السوق العربية املشرتكة للكهرباء::   األولالبند 

 وثائق الحوكمة والمستندات المساندة.تطورات   -1
 قواعد تشغيل الشبكات العربية.   -2.1   

 على: اللجنة تاطلع
 مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع، -

التوجيهية  الشروط المرجعية للخدمات االستشارية متضمنة تعديالت كل من رئيس اللجنة -
  .ورئيس فريق عمل الدراسة وأمانة المجلس بطريقة تتبع التغيرات

( المكلـــف باعـــداد دراســـة قواعـــد CESIالعـــرض المرئـــي المقـــدم مـــن المكتـــب االستشـــاري ) -
 تشغيل الشبكات العربية.

 
 بـ: علماا  توأحيط

 .25/7/2019محضر االجتماع التشاوري )عن طريق الهاتف( بتاري   -
المكتـــــب و  الـــــذي تـــــم بـــــين الصـــــندوق العربـــــي لإلنمـــــاء االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي تفـــــاقالا -

 .( إلعداد قواعد تشغيل الشبكات العربيةCESIاالستشاري )

ــــادي واالجتمـــاعيرســـالة  - ــــي لإلنمـــاء االقتصـ  هـــامرفقو  12/9/2019بتـــاري   الصـــندوق العربـ
(Inception report - Gap analysis مسودة التقرير )الفجوةتحليل  -االستهاللي. 

 
 

 

حــول رخــر  الةــندوق العربــي لءنمــاء القتةــادي والجتمــاعيالــذي قدمــا  الشــر إلــى  تاســتمعو 
، والبرنــامج الزمنــي ســيتبعها الستشــاريطــاق األعمــال، والمنهجيــة التــي نالمســتجدات المتعلقــة ب

 .للمرحلة القادمة

 

 الموضوع؛حول  ،مداخالت ممثلي الدول العربيةإلى  تاستمعكما 

 
 
 

 وبعد املداولة،
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 وصـــي بـت

 
أمانة المجلس بالتنسيق مـع الةـندوق اإلحاطة علماا بما تم من إجراءات، وتكليف  .1

 المحـرزتقريـر مرحلـي حـول التقـدم  لتقـديمالعربي لءنمـاء القتةـادي والجتمـاعي 
العربيـة وعرضـا  قواعـد تشـغيل الشـبكاتالخاةـة بععـداد يي الخدمات الستشـارية 

 على الجتماع القادم للمكتب التنفيذي.

 النظــر يــي إمكانيــة الةــندوق العربــي لءنمــاء القتةــادي والجتمــاعي الطلــب مــن .2
تمديد يترة الستشـاري لمـدة ثالثـة شـهور أخـرت، لتـتمكن الـدول العربيـة مـن إبـداء 

ويقـاا للبرنـامج مالحظاتها على قواعد تشغيل الشبكات العربية بعد مراجعتهـا، وذلـك 
 الزمني المريق.  

ــاء .3 ــس بموايــاة التحــاد العربــي للكهرب  لجنــة تنســيق تشــغيل ( تكليــف أمانــة المجل
بنسخة من كاية الوثائق الخاةة بقواعد تشغيل الشـبكات شبكات الربط الكهربائي( 

 . البرنامج الزمنيب اللتزاممع  ،لطلب منا إبداء المالحظات بشأنهاوا
 

العربيـــة لءســـراع يـــي إبـــداء مالحظاتهـــا علـــى التقـــارير الـــواردة مـــن دعـــوة الـــدول  .4
ـــاعي ـــاء القتةـــادي والجتم ـــي لءنم ـــزام الةـــندوق العرب ـــي ب واللت ـــامج الزمن البرن

  المقتر .
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 السوق العربية املشرتكة للكهرباء::  األولالبند 
 .اإلطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء  -2
  .جدوت بدائل إنشاء المركز اإلقليمي التنسيقيدراسة  -1.2   

 على: اللجنة تاطلع
 مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع، -

إنشــاء  بــدائل( للشــروط المرجعيــة لدراســة جــدوى 2019النســخة المحدثــة والنهائيــة )مــايو  -
 العربية المشتركة للكهرباء.   للسوقالتنسيقي المركز اإلقليمي 

 

 بـ: علماا  توأحيط

العربــــــي لإلنمــــــاء االقتصــــــادي  والصــــــندوق المتبادلــــــة بــــــين أمانــــــة المجلــــــسالمراســــــالت  -
 واالجتماعي.

 

حول  الةندوق العربي لءنماء القتةادي والجتماعي ممثل مداخلة واستمعت إلى
إللغاء الدعوة للدراسة، ومن أهمها أن تكاليف  األسباب التي دعت الةندوق العربي

الخدمات الستشارية ياقت كثيراا الميزانية المخةةة للدراسة، ويقاا للتحليل الفني والمالي 
 للعرض الوحيد من المكتب الستشاري الذي تسلما الةندوق العربي.

 

 وبعد املداولة،
 

 وصـــي بـت

ــة بدراســة أســباب إحجــ ــة التوجيهي ــام اللجن ام المكاتــب الستشــارية عــن تقــديم عروضــها قي
لدراسة جدوت بدائل إنشـاء المركـز اإلقليمـي التنسـيقي للسـوق العربيـة المشـتركة للكهربـاء، 

بمراجعـة الشـروط المرجعيـة ومـن  عرض وحيد مرتفـع التكلفـة، وتكليـف اللجنـةوسبب وجود 
 من جديد وذلك بالتنسيقثم الرجوع إلى لجنة خبراء الكهرباء للنظر يي توقيت إعادة الطر  

 مع الةندوق العربي لءنماء القتةادي والجتماعي.   
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 البند األول :  السوق العربية املشرتكة للكهرباء:

 .للكهرباءاإلطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة   -2
 أمانة السوق، وتشكيل لجان السوق.   -2.2   

 على: اللجنة تاطلع

 مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع، -

 بـ: علماا  توأحيط

 وهي:  14/2/2019بتاري   البنك الدولي والتي أعدهاالوثائق المرسلة  -

 (.TSOالنظام األساسي للجنة مشغلي أنظمة النقل العربية )  -1
 (.ARCالنظام األساسي للجنة العربية االستشارية والتنظيمية )  -2
 النظام األساسي ألمانة السوق العربية المشتركة للكهرباء.     -3
تفعيل أمانة السوق العربية المشتركة للكهرباء ) والتـي تـم مراجعتهـا لـتعكس المالحظـات  -4

 ادي واالجتماعي(.    التي تم استالمها من الصندوق العربي لإلنماء االقتص

حـــول  الدراســـةرئــيس يريـــق و  رئـــيس اللحنـــة التوجيهيـــة كـــل مــن إيضـــاحاتإلـــى  تاســتمعو 
   . الموضوع

  .مداخالت ممثلي الدول العربيةإلى  تاستمعكما 

 وبعد املداولة،
 

 وصـــي بـت
 

تأجيل مراجعة المستندات الخاةة بأمانـة السـوق إلـى حـين النتهـاء مـن دراسـة بـدائل 
ــز اإلقليمــي التنســيقي للســوق،  ــوائخ الخاةــة ل وكــذلك بالنســبةإنشــاء المرك ــة الل مراجع

للجنـــة العربيـــة الستشـــارية وا( TSOلجنـــة مشـــغلي أنظمـــة النقــل العربيـــة ) [ باللجــان
 .](ARCوالتنظيمية )
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 السوق العربية املشرتكة للكهرباء::   األولالبند 
 التعاون مع البنك الدولي.  -3

 على: اللجنة تاطلع

 مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع، -

العرض المرئي للبنك الدولي حول المبادرة الجديدة للبنك الدولي الخاصة بتسيير التنفيذ  -
(RET-IF AMCE REV112218 2018( في اجتماع المكتب التنفيذي )نوفمبر .) 

 . 5/3/2019رسالة رئيس فريق الدراسة حول مبادرة البنك الدولي بتاري   -

 . 5/4/2019رسالة الجزائر حول مبادرة البنك الدولي بتاري   -

 

 بـ: علماا  توأحيط

 .العمل والتدريب حول ورشة الذي أعدته أمانة المجلس تقريرال -

  . العمل والتدريب عن ورشة باللغة اإلنجليزية أعده البنك الدوليالملخص الذي  -
 

حـــول  الدراســـةاللحنـــة التوجيهيـــة ورئــيس يريـــق  كـــل مــن رئـــيس إيضـــاحاتإلـــى  تاســتمعو 
    ؛الموضوع

المشـروع التجريبـي يليـة التسـعير  حـول عت إلـى الشـر  الـذي قدمـا البنـك الـدوليمكما اسـت
ــز ت ــة لتعزي ــاء اإلقليمي ــةجــارة الكهرب ــين الــدول العربي ــدو ؛ب ــة رئــيس وي ــة  مداخل ــة العربي المملك

 ؛السعودية بشأن المشروع
 

 

 وبعد املداولة،
 

 وصـــي بـت

السـوق العربيـة  توجيا الشكر للبنك الدولي علـى الجهـد المبـذول لتطـوير وثـائق حوكمـة .1
المشـــتركة للكهربـــاء، وتكليـــف أمانـــة المجلـــس بالمتابعـــة مـــع البنـــك لســـتكمال اإلطـــار 

 المؤسسي للسوق.  

مانـة العامـة بـدون وضـع شـروط دولي السـتمرار يـي التعـاون مـع األالطلب من البنك الـ .2
 تتعلق بتوقيع التفاقيتين وذلك تحقيقاا لمةلحة الطريين. 
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التنسيق مع البنك الدولي لمتابعة مخرجـات ورشـة عمـل الجزائـر تكليف أمانة المجلس ب .3
التحليـــل القتةـــادي  -تخطـــيط الطاقـــة الكهربائيـــة) التاليـــة: بالموضـــوعاتييمـــا يتعلـــق 

مكانية تقديم المزيد من تلك الورش العملية، وذلـك  -والمالي رلية التسعير اإلقليمية(، وا 
استضـاية مثـل هـذه  لتـي تبـدي رغبتهـا يـيبالتنسيق بين البنك الـدولي والـدول العربيـة ا

   الورش.

بمبـادرة البنـك الـدولي بشـأن المشـروع التجريبـي يليـة التسـعير اإلقليميـة علمـاا اإلحاطة  .4
المملكـــة العربيـــة الـــذي تـــم مـــع تواةـــل واللتعزيـــز تجـــارة الكهربـــاء بـــين الـــدول العربيـــة 

ةـدد انتظـار ةـدور ، وهـي ببـذلكترحيـب المملكـة و  السعودية لستضـاية هـذا المشـروع
 الموايقات الرسمية. 

خبــراء مــن خــالل  لمشــاركة الفعالــة يــي البرنــامجتكثيــف ادعــوة كايــة الــدول العربيــة ل .5
 مختةين.
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 السوق العربية املشرتكة للكهرباء::   األولالبند 
 المؤتمر اإلقليمي إلنشاء منةة لتسريع تجارة الطاقة يي المنطقة العربية.  -4

 على: اللجنة تاطلع
 مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع، -

 .المؤتمر األول إلنشاء منصة لتسريع تجارة الطاقة في المنطقة العربيةبرناما  -

 بـ: علماا  توأحيط
الــدعوات التــي وجههــا الصــندوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتمــاعي دعــوات بتــاري   -

المـــؤتمر األول لمعـــالي الـــوزراء العربـــي المعنيـــين بشـــؤون الكهربـــاء لحضـــور  7/8/2019
 .2019نوفمبر  7و  6يومي  إلنشاء منصة لتسريع تجارة الطاقة في المنطقة العربية

إلى كل من )لجنـة خبـراء الكهربـاء  8/8/2019قة بتاري  الدعوات التي وجهتها إدارة الطا -
أمانــات وهيئــات الــربط الكهربــائي(  -فريــق الدراســة -اللجنــة التوجيهيــة -فــي الــدول العربيــة

   لحضور المؤتمر.   

 والبنـك الـدولي الةندوق العربي لءنماء القتةـادي والجتمـاعيا إلى الشر  الذي قدم تواستمع
أو أمانة  الةندوق العربي ، ومداخلتا بشأن مواياةرخر المستجدات المتعلقة بعقامة المؤتمر حول

 بقائمة بأسماء كبار المسؤولين أو الخبراء الراغبين بدعوتهم لحضور المؤتمر؛ المجلس

 وبعد املداولة،
 وصـــي بـت

منةــة تســريع اإلقليمــي إلنشــاء  الحاطــة علمــاا بــتخر التطــورات المتعلقــة بعقــد المــؤتمر .1
 . 2019نويمبر  7و 6تجارة الطاقة يي المنطقة العربية، والمزمع عقده بالقاهرة يومي 

اســتمرارية  تعبيــراا عــنالــدول العربيــة، يــي إحــدت المــؤتمر مــرة كــل عــامين،  تنظــيمالنظــر يــي  .2
 ملتقـىا كونـا و لتعاون مـع الةـندوق العربـي لءنمـاء القتةـادي والجتمـاعي والبنـك الـدولي، ا

 .للخبراء والمسئولين والمعنيين بالكهرباء والطاقة يي المنطقة العربية اا دوري

تةـادي والجتمـاعي تكليف أمانة المجلس بالتنسـيق مـع الةـندوق العربـي لءنمـاء الق .3
 . المؤتمر على الدول العربية مخرجاتتعميم لوالبنك الدولي 

ـ .4 لتعـديل الجلسـة األخيـرة مـن اليـوم ة للمـؤتمر للتنسـيق ييمـا بينهـا دعوة الجهـات المنظم 
 الثاني، ويقاا لمالحظات لجنة خبراء الكهرباء.
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 السوق العربية املشرتكة للكهرباء::   األولالبند 
 مستجدات مشاريع الربط الكهربائي العربي الشامل.  -5

 على: اللجنة تاطلع

 مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع، -

 

 بـ: علماا  توأحيط

تطـــوير الشـــبكات الكهربائيـــة والنمـــو المتســـارع للطاقـــات المتجـــددة فـــي مـــزيا تقريـــر حـــول  -
 من الجهات المختصة بالجمهورية االسالمية الموريتانية. الطاقة

 

  حول الموضوع؛ أمانة المجلسا تإلى الشر  الذي قدم تواستمع
 

 وبعد املداولة،
 

 وصـــي بـت

 

الكهربـــائي الثمـــاني والمغـــاربي وهيئـــة الـــربط  التأكيـــد علـــى ضـــرورة قيـــام أمانـــات الـــربط .1
 .نة المجلس بالمستجدات أولا بأولالخليجي والدول األعضاء بمواياة أما

 

ــة يــي .2 ــة المجلــس بتحــديث المســتجدات الجاري ــائي  تكليــف أمان ــربط الكهرب مشــروعات ال
 .، وبشكل دوري، وعرض تقرير بذلك على المجلسالعربي
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 :الكهرباء يف مجهورية الصومال الفيدراليةقطاع دعم : الثانيالبند 
    على: اللجنة تاطلع

 مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع،  -

 بـ: علماا  توأحيط

( الصـــادر عـــن االجتمـــاع الثالثـــين للمكتـــب التنفيـــذي )األمانـــة العامـــة: 233قـــرار رقـــم ) -
16/9/2014.) 

األمانــــة ) 11الصــــادر عــــن الــــدورة  192رقــــم  المجلــــس الــــوزاري العربــــي للكهربــــاء قــــرار -
 .(9/6/2015العامة: 

 .15/4/2018( بتاري  29( د.ع )718قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم ) -

توصيات االجتماع الفني األول لدعم خطة التنمية الصومالية ومعالجة الديون الخارجية  -
 (.18/12/2018الصومالية )األمانة العامة: 

ـــــة الرابعـــــة قـــــرار القمـــــة  - ـــــه العادي ـــــة فـــــي دورت ـــــة: االقتصـــــادية واالجتماعي ـــــة التنموي العربي
 (.20/1/2019 – 3ج  –( 4د.ع) 58( )ق.ق: 20/1/2019)بيروت:

 

 ، حول الموضوعرئيس ويد جمهورية مةر العربية إلى الشر  الذي قدما  تواستمع

 ، حول الموضوعأمانة المجلس ا تإلى الشر  الذي قدم تواستمع

 داولة،وبعد امل
 وصـــي بـت

باستضاية جمهورية مةر العربية لمجموعة من الخبراء الةـوماليين  الترحيب .1
الكهربـــاء يـــي قطـــاع تقيـــيم وضـــع ب للقيـــام برنـــامج تـــدريبي لتـــأهيلهموتنظـــيم 
 . ، وتعبئة الستبيانالةومال

لتنســيق والتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة الةــومالية باتكليــف أمانــة المجلــس  .2
الســتبيان الخــاص بالحتياجــات الماليــة والفنيــة، المعنيــة لســتكمال إجــراءات 

عـداد تقريـر والةعوبات والتحديات التي تواجا قطاع الكهرباء يي الةومال ، وا 
  ا. شامل عن احتياجات
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االقتصادي باجلمهورية خطة أولويات إعادة اإلعمار والتعايف : الثالثالبند 
 : اليمنية

    على: اللجنة تاطلع
 مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع،  -

 بـ: علماا  توأحيط

ـــــة الرابعـــــة  - ـــــه العادي ـــــة فـــــي دورت ـــــة: االقتصـــــادية واالجتماعي ـــــة التنموي قـــــرار القمـــــة العربي
 (.20/1/2019 – 3ج  –( 4د.ع) 57( )ق.ق: 20/1/2019)بيروت:

 إعادة اإلعمار والتعافي االقتصادي: األولويات العاجلة.خطة أولويات  -

 

 ؛حول الموضوع أمانة المجلسا تإلى الشر  الذي قدم تواستمع

          ويد الجمهورية اليمينة حول الموضوع؛إلى مداخالت  تكما استمع

                       

 وبعد املداولة،

 
 وصـــي بـت

 

مسـاهمة يـي تقـديم ال ومؤسسات التمويل العربية واإلقليمية،، الطلب من الدول العربية
، ويقــاا يــي قطــاع الكهربــاء العاملــة وتأهيــل الكــوادر البشــرية اليمنيــةالمســاندة الفنيــة، 

 لالحتياجات التي ستقدمها الجهات المعنية يي الجمهورية اليمنية. 
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 : االستخدامات السلمية للطاقة النووية:الرابعالبند 

    على: اللجنة تاطلع
 مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع،  -

 بـ: علماا  توأحيط

مذكرة شارحة من الهيئة العربية للطاقة الذرية حول إقامة المنتدى العربي الخامس حـول  -
 (.2019آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية )مصر 

تقرير حول أنشطة الدول العربية فيمـا يتعلـق باسـتخدام التقنيـات النوويـة إلنتـاج الكهربـاء  -
 وتحلية المياه ومشروعاتها في هذا الصدد. 

تقريـر شــامل عــن المـؤتمر العربــي الرابــع عشـر لالســتخدامات الســلمية للطاقـة الذريــة فــي  -
 .20/12/2018-16شرم الشي  خالل الفترة  -جمهورية مصر العربية

ملخــص للتعــاون العربــي الصــيني فــي مجــال الطاقــة الذريــة، بــين الهيئــة العربيــة للطاقــة  -
   الذرية، والسلطة الصينية للطاقة الذرية.

 

 .                              حول الموضوع أمانة المجلسا تإلى الشر  الذي قدم تواستمع

 وبعد املداولة،
 وصـــي بـت

المعنيـــة بشـــؤون الكهربـــاء يـــي الـــدول العربيـــة لتكثيـــف دعـــوة الـــوزاراتؤ والمؤسســـات  .1
 مشاركتها يي األنشطة المشتركة التالية:

حول "آفاق توليد الكهرباء وتحليـة ميـاه البحـر بالطاقـة النوويـة"،  الخامسالمنتدى العربي  -
 (. 4/12/2019-2: القاهرة) بجمهورية مصر العربية

أنشـــطة الهيئـــة العربيـــة للطاقـــة الذريـــة ذات العالقـــة باســـتخدام الطاقـــة النوويـــة فـــي توليـــد  -
 .2019الكهرباء لعام 

والـدول العربيـة غيـر  تكليف الهيئة العربية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع أمانة المجلـس .2
تم إعــداده بشــكل دوري حــول أنشــطة الــدول يــلتحــديث التقريــر الــذي  المنضــمة للهيئــة،

ربيـــة ييمــــا يتعلــــق باســــتخدام التقنيــــات النوويـــة إلنتــــاز الكهربــــاء وتحليــــة الميــــاه الع
 ومشروعاتها يي هذا الةدد.
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   دعم صناعة املعدات والتجهيزات الكهربائية إلنتاج ونقل : اخلامسالبند 
 وتوزيع الكهرباء يف الدول العربية:

 إقامة المعارض المتخةةة.  - 
 

    على: اللجنة تاطلع
 أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع، مذكرة -

 بـ: علماا  توأحيط

إلنتــاج ونقــل  والتجهيــزات الكهربائيــة صــناعة المعــداتتقريــر مــوجز حــول إقامــة معــرض  -
 . وتوزيع الكهرباء في الدول العربية

رسالة االتحاد العربي للكهرباء حول دمـا المعـرض التاسـع لصـناعة المعـدات والتجهيـزات  -
 الوطن العربي مع معرض االتحاد العربي للكهرباء.الكهربائية في 

-محـــاور المـــؤتمر العـــام الســـادس لالتحـــاد العربـــي للكهربـــاء )المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية -
 (.6/12/2018-5عّمان: 

 
 حول الموضوع، أمانة المجلسا تإلى الشر  الذي قدم تواستمع

 

 وبعد املداولة،
 وصـــي بـت

التاســع لةــناعة المعــدات والتجهيــزات الكهربائيــة يــي المعــرض  بعقامــةعلمــاا اإلحاطــة  .1
بالمملكـة األردنيـة  الـذي ينظمـا التحـاد العربـي للكهربـاء، معـرضالالوطن العربي مع 

علـى هـامش المـؤتمر العـام السـادس  2018ؤ12ؤ6-5الهاشمية: عمـان خـالل الفتـرة 
 لالتحاد العربي للكهرباء.

لءعـــداد والتحضـــير  العربـــي للكهربـــاء تكليـــف أمانـــة المجلـــس بالتنســـيق مـــع التحـــاد .2
    .(2021)السابع لالتحاد العربي للكهرباء  العام على هامش المؤتمر للمعرض العاشر
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املبادرة اإلقليمية للرتابط بني قطاعات الطاقة واملياه والغذاء : السادسالبند 
 )البند معروض على لجنة خبراء الطاقة المتجددة(  :يف الدول العربية

 
    على: اللجنة تاطلع

 مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع، -

 

 بـ: علماا  توأحيط

حـول التـرابط بـين الميـاه والطاقـة واألمــن ( GIZ)الوكالـة األلمانيـة للتعـاون الـدولي عـرض  -
 .الغذائي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

حـول مشـروع تعزيـز (   ESCWAعـرض اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة لغربـي آسـيا ) -
 .األمن الغذائي والمائي

 
مداخلــة دولــة المــارات العربيــة المتحــدة حــول الممارســات المكثفــة التــي تقــوم بهــا إلــى  تواســتمع

  الجهات المعنية بالطاقة والغذاء والمياه يي المارات لضمان تكامل العمل بهذه القطاعات.

قيــام لجنــة خبــراء الطاقــة المتجــددة حــول  المجلــسأمانــة ا تــالشــر  الــذي قدمإلــى  تاســتمعكمــا 
  . اجتماعها القادم أعمال وكفاءة الطاقة بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول

 

 وبعد املداولة،
 

 وصـــي بـت

 

لجنة األمم ، و (GIZ)والوكالة األلمانية للتعاون الدولي ود األمانة العامة، هبجعلماا اإلحاطة 
ــرب رســيا )اســكوا(المتحــدة القتةــادية  ــة لغ منظمــة األمــم المتحــدة ل غذيــة ، و والجتماعي
ــاو(،  ــاه والطاقــة واألمــن الغــذائي يــي منطقــة الشــرق والزراعــة )الف ــرابط بــين المي حــول الت

 .األوسط وشمال إيريقيا

 
 

 



18 

 

مع الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية يف جمال : التعاون السابعالبند 
 :الطاقة

 .التعاون العربي الةيني  -أولا 
    على: اللجنة تاطلع

 مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع، -

 

 بـ: علماا  توأحيط

 (.2018تقرير الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة )القاهرة  -

 البيان الختامي للدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة. -

 صيني للطاقة النظيفة. -اتفاقية انشاء مركز تدريب عربي -

ـــــربط العـــــالمي للطاقـــــة  - مـــــذكرة تفـــــاهم بـــــين األمانـــــة العامـــــة ومنظمـــــة التنميـــــة والتعـــــاون لل
(GEIDCO بشـأن تعزيــز التعـاون والتكامــل اإلقليمــي فـي مجــال الطاقـة وتســريع الــربط .)

 العابر للحدود وعبر اإلقليمي.

العربيــة للطاقــة الذريــة وهيئــة الطاقــة الذريــة الصــينية بشــأن إنشــاء مــذكرة تفــاهم بــين الهيئــة  -
 مركز تدريب عربي معني في االستخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية. 

 .    2019جدول يوضح الدورات التدريبية المقترحة، والموقف الحالي للتنفيذ للعام  -

 
 وبعد املداولة،

 
 
 

 وصـــي بـت
 

الجانــب مــن مركــز التــدريب العربــي الةــيني  للطاقــة النظيفــة ) الترحيــب باستضــاية .1
 وزارة المــوارد المائيــة والــري والكهربــاء، ؤجمهوريــة الســودان :)كــل مــن ، مــنالعربــي(

مركـز التـدريب بـالمقطم  -ؤ وزارة الكهربـاء والطاقـة المتجـددةوجمهورية مةـر العربيـة
ؤ وزارة الطاقـــة والمعـــادن والتنميـــة والمملكـــة المغربيـــةالتـــابع لشـــركة جنـــوب القـــاهرة، 

مركــز الطاقــة  -معهــد البحــث يــي الطاقــة الشمســية والطاقــات المتجــددة -المســتدامة
 وتكليف أمانة المجلس بالقيام بالتنسيق الالزم يي هذا الشأن.الخضراء بن جرير(، 
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جـال يني يـي ملمؤتمر التعاون العربي الةـ الحاطة علماا بموعد انعقاد الدورة السابعة .2
التنســيق بــين الجــانبين العربــي تكليــف أمانــة المجلــس ب، و (2020الطاقــة )الةــين 

ـــد باإلعـــداد والتحضـــير للمـــؤتمر، و  والةـــيني ـــا مـــن الجـــانبين لعق ـــة العلي دعـــوة اللجن
اجتماعـــات تحضـــيرية للـــدورة الســـابعة لمـــؤتمر التعـــاون العربـــي الةـــيني يـــي مجـــال 

 الطاقة.

مــن الجانــب العربــي يــي المــؤتمر الســابع  عربيــةالــدول ال مشــاركةالتأكيــد علــى أهميــة  .3
   .2020لمنتدت التعاون العربي الةيني يي مجال الطاقة الةين

ــي الــدورات التدريبيــةدعــوة الــدول العربيــة لتكثيــف  .4  القادمــة يــي الةــين المشــاركة ي
 التالية:

 .2019ؤ10ؤ19-13الفحم النظيف خالل الفترة  -

 .2019ؤ10ؤ19-13خالل الفترة  (PV) محطات الكهروضوئيةال -

 .بالتنسيق مع أمانة المجلس، وذلك 2019الشبكات الذكية خالل شهر نويمبر  -

الترحيــــب بالتعــــاون مــــع المنظمــــة العالميــــة لتنميــــة التعــــاون يــــي مجــــال الطاقــــة  .5
(GEIDCO) وتكليــف أمانــة المجلــس بعــرض التقــدم المحــرز علــى اجتماعــات لجنــة ،

 .خبراء الكهرباء
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مع الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية يف جمال : التعاون السابعالبند 
 :الطاقة

 .التعاون العربي اإليريقي  -ثانياا 
 

    على: اللجنة تاطلع
 مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع، -

 

 بـ: علماا  توأحيط

 .(23/11/2016ماالبو؛  -قرارات القمة العربية اإلفريقية )غينيا االستوائية -

 (.  6/4/2017القرار الصادر عن الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ) -

 .2019/2021مشروع خطة العمل العربية اإلفريقية المعدلة  -

 (.7/2/2019-103دع  -2214نص قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي ) -

 
 بالموضوع.رخر المستجدات المتعلقة حول  أمانة المجلسا تالشر  الذي قدمإلى  تواستمع

 

 وبعد املداولة،
 وصـــي بـت

 

ــاا  .1 ــس القتةــادي والجتمــاعيب اإلحاطــة علم ــرار المجل ــة  ق ــا العادي ــي دورت ــم  104ي رق
( الةـادر عـن الـدورة العاديـة 8364، وكذلك القرار رقـم ) 2019ؤ9ؤ5( بتاريخ 2232)

ــوزاري )مــارس  151 ــى المســتوت ال حــول (، 2019لمجلــس جامعــة الــدول العربيــة عل
 ؤ11ؤ23الرابعــة يــي مــالبو )يــي دورتهــا القمــة العربيــة اإليريقيــة  قــرارات متابعــة تنفيــذ

ـــي دورتهـــا الخامســـة(2016 ـــي تستضـــيفها الم ، واإلعـــداد للقمـــة ي ـــة والت ملكـــة العربي
  . 2019ؤ11ؤ25 بتاريخ السعودية

تكليف أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالمتابعة والتنسيق مع الجهـات المعنيـة  .2
والمكلفة بتنفيذ خطة العمل العربية اإليريقية وعرض النتـائج علـى المجلـس يـي دورتـا 

 القادمة.
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 .: موعد ومكان عقد االجتماع القادمالثامنالبند 
 

    على: اللجنة تاطلع

 مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع، -

اللجـــان  -المـــادة الحاديـــة عشـــرة مـــن النظـــام األساســـي للمجلـــس الـــوزاري العربـــي للكهربـــاء -
 المتخصصة

 

 الشر  الذي قدمتا أمانة المجلس حول الموضوع؛إلى  تواستمع
 

 وبعد املداولة،
 

 وصـــي بـت

 

، )مـا لـم تستضـيفا إحـدت اجتماعهـا القـادم بمقـر األمانـة العامـةتعقد لجنة خبراء الكهربـاء 
 المكـــانويـــتم تحديـــد ،  2020وذلـــك خـــالل شـــهر ) مـــارسؤ أو أبريـــل (  ، الـــدول العربيـــة(

 .لجنة خبراء الكهرباءبالتنسيق بين أمانة المجلس ورئيس 
 
 
 
 
 


