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 إدارة الطاقة                        
                                                          أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 للعرض علىمذكرة 

 االجتماع احلادي عشر للجنة خرباء الكهرباء 
 يف الدول العربية

 18/9/2019-17مقر األمانة العامة 
 

 :السوق العربية املشرتكة للكهرباء املوضـــــــــــوع
 السوق العربية المشتركة للكهرباء. حوكمةتطورات وثائق  -1

 .واتفاقية السوق(موقف االتفاقيتين )االتفاقية العامة . 1.1
 عرض املوضـــوع

 
على أساس وجود إطار مؤسسي متين يصاحبها  السوق العربية المشتركة للكهرباء تقوم -

تشريعي  طاروا  بنية تحتية مكتملة تأخذ في االعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، 
 ،تفاهمالهي: مذكرة  يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء،

 ، قواعد تشغيل الشبكات العربية.لكهرباءللسوق العربية المشتركة ااتفاقية ، عامةالتفاقية الا
-2ج  -(146د.ع.)-8088)قصدر قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم  -

بالموافقة على مذكرة التفاهم إلنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي  (8/9/2016
دولة عربية على هامش المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته  14يها ممثلو وقع عل

(، ثم تبع ذلك توقيع كل من األردن وفلسطين ليصبح عدد 2017الثانية عشرة )ابريل 
 دولة حتى اآلن. 16الدول الموقعة على مذكرة التفاهم 

فقد باركت القمة العربية السوق العربية المشتركة للكهرباء، دعم ونظرًا ألهمية موضوع  -
)الجمهورية اللبنانية: يناير/  التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورته العادية الرابعة

( الجهود التي يقوم بها المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلنشاء السوق 2019كانون ثان 
ى مذكرة التفاهم، بتوقيع الدول العربية األعضاء عل ورحبتالعربية المشتركة للكهرباء، 
 ودعوتهم لتنفيذ ما جاء بها. 

ذات رارات ــــالق
 الصلة

 

للمجلمس الموزاري العربمي للكهربماء )مقمر  ةالثانيمة عشمر الصمادر عمن المدورة  223القرار رقمم  -
 ( وينص على:6/4/2017األمانة العامة: 

العامــة واتفاقيــة لالتفــاقيتين ) االتفاقيــة تكليــف أمانــة المجلــس بتعمــيم المســودة النهائيــة  .1
ا قائمــة بالمالحظــات المقبولــة ومــا تــم بشــ ن مــعلــا الــدول العربيــة، مرفقــاا به الســوق (

بمالحظاتهـا علـا الرد  الدول العربية ، والطلب منلالتفاقيتينتضمينها بالمسودة النهائية 
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 أشهر. ثالثةخالل االتفاقية العامة 

اا لمناقشــة المالحظــات الــواردة مــن يعقــد فريــق عمــل الدراســة واللجنــة التوجيهيــة اجتماعــ .2
الــدول العربيــة علــا االتفاقيــة العامــة واتخــاذ التوصــيات الالزمــة بشــ نها تمهيــداا لعرضــها  

 الحقاا علا اجتماع لجنة خبراء الكهرباء. 

باســتكمال إجــراءات عــرض االتفــاقيتين علــا  ، فــي مرحلــة الحقــة،تكليــف أمانــة المجلــس .3
 المجلس االقتصادي واالجتماعي، ومن ثم علا مجلس الجامعة العتمادهما.

)مقممر األمانممة للمكتممب التنفيممذي  الرابممع والثيثممينالصممادر عممن االجتممماع  260القممرار رقممم  -
 وينص على:( 22/11/2018العامة: 

خــالل اجتماعهــا الثــاني والعشــرين )مقــر األمانــة الموافقــة علــا توصــيات اللجنــة التوجيهيــة  -
( واألسلوب الذي اعتمدته بشـ ن تشـكيل مجموعـة عمـل مصـغرة مـن 21/11/2018العامة: 

مجموعات الربط المختلفة )المغاربي والثمـاني وهيئـة الـربط الخليجـي( لالنتهـاء مـن مراجعـة 
 للتعميم علا الدول العربية.االتفاقية العامة واتفاقية السوق لتكون االتفاقيتان جاهزتين 

تكليـف أمانـة المجلـس بتعمـيم االتفـاقيتين علـا الـدول العربيـة وذلـك بهـدف الحصـول علــا  -
الموافقــة عليهمــا بعــد اعتمــاد االتفــاقيتين مــن قبــل اللجنــة التوجيهيــة، علــا أن تقــوم الــدول 

 تعميم.العربية بموافاة أمانة المجلس بالموافقة الخطية خالل شهرين من تاريخ ال

( الصمممممادر عمممممن القممممممة العربيمممممة 20/1/2019 –3ج  –(4د.ع ) 49القمممممرار رقمممممم )ق.ق:  -
( حممممول 20/1/2019التنمويممممة: االقتصممممادية واالجتماعيممممة فممممي دورتهمممما الرابعممممة )بيممممروت: 

 السوق العربية المشتركة للكهرباء والذي ينص على:

إلنشــاء الســوق العربيــة مباركــة الجهــود التــي يقــوم بهــا المجلــس الــوزاري العربــي للكهربــاء  .1
المشتركة للكهرباء، والترحيب بتوقيع الدول العربيـة األعضـاء علـا مـذكرة التفـاهم ودعوتهـا 

 إلا السعي لتنفيذ ما جاء بها.

تكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء باستكمال وثائق حوكمة السوق العربية المشـتركة  .2
 للكهرباء )*(. 

 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن عملية دراسة ومناقشة اتفاقية السوق سابق ألوانـه فـي ترى الجمهورية )*( 

الوقت الحالي، وتقترح ت جيلها إلا حين االنتهاء من مناقشة االتفاقية العامة والموافقـة عليهـا مـن طـرف 
   الدول األعضاء قبل الشروع في دراسة الوثائق الخاصة المنبثقة عنها.

قمدت سلسملة ممن أعمي،، ع   المجلس الموزاري العربمي للكهربماء ومكتبمه التنفيمذيلقرار  متابعةً  - راءات ــــــــاإلج
وانتهممت إلممى  فريممق البنممك الممدولي بحضممورلفريممق الدراسممة واللجنممة التوجيهيممة  االجتماعممات

  إغيق الميحظات العالقة. 

  وقمد (21/11/2018العامة: مقر األمانة) ن للجنة التوجيهيةالثاني والعشرياالجتماع ،
أوصممممى بتشمممممكيل مجموعممممة عممممممل مصممممغرة ممممممن مجموعممممات المممممربط المختلفممممة، لمراجعمممممة 
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االتفممماقيتين ممممن كافمممة النمممواحي سمممواء القانونيمممة أو الفنيمممة أو اللغويمممة، ممممن حيممم  شممممول 
االتفمممماقيتين علممممى جميممممع الميحظممممات التممممي تممممم قبولهمممما، وتطممممابق الترجمممممة العربيممممة مممممع 

 ة.الصياغة اإلنجليزي

فممي اجتممماع الرابممع والثيثممين  للمجلــس الــوزاري العربــي للكهربــاء وافــق المكتــب التنفيــذي -
( على توصيات اللجنة التوجيهية خيل اجتماعها الثماني والعشمرين )مقمر 22/11/2018)

عمممل ال( واألسمملوب الممذي اعتمدتممه بشممأن تشممكيل مجموعممة 21/11/2018األمانممة العامممة: 
جلممممس بتعممممميم االتفمممماقيتين علممممى الممممدول العربيممممة وذلممممك بهممممدف ف أمانممممة الم، وكلًممممالمصممممغرة

علمى أن الحصول على الموافقة عليهما بعد اعتماد االتفاقيتين ممن قبمل اللجنمة التوجيهيمة، 
تقممموم المممدول العربيمممة بموافممماة أمانمممة المجلمممس بالموافقمممة الخطيمممة خممميل شمممهرين ممممن تممماري  

 التعميم.

بمدينمة  Task-Forceاجتمعت مجموعة العمل المصغرة تنفيذًا لقرار المكتب التنفيذي أعي،،  -
، وقممد تلقممت أمانممة ( لمراجعممة االتفمماقيتين25/12/2018-22عمممان بمماألردن خمميل الفتممرة )

مسممودة نظيفممة   ) فريممق الدراسممة مرفممق بهممارسممالة مممن رئمميس  4/2/2019بتمماري  المجلممس 
رئميس وأعضماء اللجنمة التوجيهيمة، ( قاممت بتعميمهما علمى نسخة تتبع التغييرات ليتفماقيتين

اعتمممماد النسمممخة النهائيمممة ليتفممماقيتين المرفقمممات وموافاتهممما خممميل اسمممبوعين بليطممميع علمممى 
ول علمممى الموافقمممة الكتابيمممة عليهمممما، تمهيمممدًا لتعميمهمممما علمممى المممدول العربيمممة بهمممدف الحصممم

 اعتماد التقرير النهائي لمجموعة العمل المصغرة.    و 

قممد -  11/2/2019 بمقممر األمانممة العامممة صممباث يمموم االثنممين الموافممق ي أولاجتممماع تنسمميق ع 
 صمممممباث يممممموم الثيثممممماء الموافمممممق ممممممع رئممممميس اللجنمممممة التوجيهيمممممة، واجتمممممماع تنسممممميقي ثممممماني

، تمم (عمن طريمق الهماتف)مع رئيس اللجنة التوجيهية، ورئيس فريق الدراسة  12/3/2019
ي باالتفماقيتين، ممع األخمذ بعمين االعتبمار رأخيلهما االتفاق علمى النقماط المختلمف بشمأنها 

كما تم االتفماق علمى أن يقموم الفريمق الفنمي ممن الجانمب  أعضاء اللجنة التوجيهية حولهما،
جلممممس بالنسمممم  النهائيممممة المصممممري بلدخممممال التعممممدييت علممممى االتفمممماقيتين وموافمممماة أمانممممة الم

ودة النهائيممة ليتفمماقيتين المسمم  14/3/2019تلقممت أمانممة المجلممس بتمماري  ليتفمماقيتين، وقممد 
مممن الفريمممق الفنمممي ممممن الجانمممب المصمممري، قامممت بتعميمهمممما علمممى السمممادة رئممميس وأعضممماء 

 اللجنة التوجيهية العتمادهما. 

قامت أمانة المجلس بمراجعة دقيقة لمسودة النس  النهائيمة ليتفماقيتين ممن حيم  الصمياغة  -
ى المدول العربيمة وممن ثمم التعمميم علم ،تصحيح األخطاء المطبعية واللغويةباللغة العربية، و 

 وطلبت موافاتها بالموافقة الخطية خيل شهرين من تاري  التعميم. 5/5/2019بتاري  
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تلقت أمانة المجلس حتى اآلن موافقة المملكة األردنية الهاشممية علمى االتفماقيتين، وبعم   -
 المتحدة.  الميحظات من هيئة الربط الخليجي، دولة ليبيا، االمارات العربية

بتوجيمه رسمالة إلمى السمادة رئميس وأعضماء اللجنمة  8/8/2019قامت أمانة المجلس بتماري   -
فماقيتين، ليطميع عليهما التوجيهية، مرفق بها ميحظات كل ممن االممارات وليبيما علمى االت

 برأي اللجنة التوجيهية بشأن التعامل مع تلك الميحظات.  وموافاتها

ممن عضمو اللجنمة التوجيهيمة )دولمة ليبيما(  18/8/2019تلقت أمانة المجلس رسالة بتماري   -
ل الميحظمات الخاصمة بدولمة ليبيما ودولمة االممارات والمتعلقمة يتعمد أن يمتم والتي يرى فيهما 

اللغويمممممة او الميحظمممممات التحسمممممينية والتمممممي ال تمممممؤثر علمممممى مضممممممون ومحتممممموى  باألخطممممماء
 .بًا للوقتبشكل عاجل كس االتفاقيتين

  املرفقــــــــــات

 . (12/9/2018-9:المغرب) للجنة التوجيهية (22)االجتماع تقرير وتوصيات  -

 . (21/11/2018مقر األمانة العامة:) للجنة التوجيهية (22)االجتماع تقرير وتوصيات  -

 (. 9/1/2019التقرير النهائي لمجموعة العمل المصغرة الخاصة بمراجعة االتفاقيتين )  -

محضر اجتماع بين أمانة المجلس ورئاسة اللجنة التوجيهية )مقر األمانة العامة:  -
11/2/2019 .) 

 

 املطلــــــــــوب
 

 : بالنظر بــ ةالموقر  اللجنةتفضل 
االحاطة علماا بـخخر التطـورات المتعلقـة باالتفـاقيتين، والموافقـات الخطيـة للـدول  -1

 العربية عليهما، ورفع تقرير بذلك لالجتماع القادم للمكتب التنفيذي. 
 النظر في كيفية التعامل مع المالحظات التي تلقتها أمانة المجلس مؤخراا. -2
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 :املشرتكة للكهرباءالسوق العربية  املوضـــــــــــوع
 السوق العربية المشتركة للكهرباء. حوكمةتطورات وثائق  -1

   .  العربية قواعد تشغيل الشبكات. 2.1             
 عرض املوضـــوع

 
يتضمممممن الفصممممل الثالمممم  مممممن مممممذكرة التفمممماهم )وثممممائق حوكمممممة السمممموق العربيممممة المشممممتركة 

هممي وثيقممة ومنهمما قواعممد تشممغيل الشممبكات العربيممة. و  ثممي  وثممائق أساسممية أخممرى للكهربمماء(،
تحممدد بصممورة قانونيممة المتطلبممات الفنيممة للممربط بنظممام النقممل واسممتخدامه مممن قبممل مسممتخدمي 

 وقواعمممد تشمممغيل الشمممبكات ،الشمممبكة علمممى نحمممو يضممممن موثوقيمممة وفاعليمممة وسممميمة التشمممغيل
و إعممادة هيكلممة قطمماع تصممبح ضممرورية فممي حالممة التغيممرات فممي الهيكممل التنظيمممي، أ العربيممة

 . الكهرباء، أو ملكية قطاع الكهرباء، والحاجة إلى "الوصول المفتوث" لنظام النقل

ذات رارات ــــالق
 الصلة

)مقر األمانة للمكتب التنفيذي  الرابع والثيثينالصادر عن االجتماع  260القرار رقم  -
 على: (4في فقرته ) وينص( 22/11/2018العامة: 

الشكر للصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي علـا دعمـه ومسـاهماته فـي تقديم . 4
تغطية نفقات الخدمات االستشارية المطلوبة من خالل تكليف مكاتـب استشـارية متخصصـة 

 د قواعد تشغيل الشبكات العربية. إلعدا وذلك

كيل المجموعـــة ( والمتعلقـــة بتشـــ21الت كيـــد علـــا توصـــية اللجنـــة التوجيهيـــة )االجتمـــاع  1.4
برئاسـة مصـر(  )من الدول األعضاء باللجنة التوجيهية -task force -الفنية المصغرة 

تكـــون مهمتهـــا مراجعـــة الشـــروط المرجعيـــة لتقـــديم الخـــدمات االستشـــارية إلعـــداد قواعـــد 
تشغيل الشبكات العربية، وكذلك اقتراح قائمة بالمكاتب التـي سـتقدم الخـدمات االستشـارية 
)من خمسة إلا عشرة مكاتب(، علا أن تنجز الشروط المرجعية قبـل نهايـة العـام الحـالي 

2018  . 

يـــتم عـــرض المخرجـــات التـــي يعـــدها االستشـــاري علـــا فريـــق عمـــل الدراســـة ثـــم اللجنـــة  2.4
تكليــف أمانــة المجلــس بالتنســيق مــع الصــندوق العربــي التوجيهيــة إلبــداء المالحظــات، و 
تقريــر مرحلــي حــول التقــدم المنجــز فــي الخــدمات  بتقــديملإلنمــاء االقتصــادي واالجتمــاعي 

العربيــة يعــرض علــا المجلــس فــي  ل الشــبكاتقواعــد تشــغيالخاصــة بدعــداد االستشــارية 
 (.  2019ابريل 18دورته القادمة )

الحادي والعشرون للجنة التوجيهية، وبحضور فريق البنك االجتماع تم االتفاق خيل  - راءات ــــــــاإلج
على  (21/9/2018الدولي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي )الرباط:

قيام الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بتغطية نفقات الخدمات 
االستشارية المطلوبة من خيل تكليف مكتب استشاري متخصص وذلك إلعداد قواعد 

 تشغيل الشبكات العربية. 
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الصادر عن االجتماع الرابع والثيثين للمكتب  260( من القرار رقم 1.4للفقرة )تنفيذًا و -
على توصية اللجنة التوجيهية  والتي أكد فيها المكتب التنفيذي، (22/11/2018) نفيذيالت

والمتعلقة بتشكيل المجموعة الفنية المصغرة  (21/11/2018في اجتماعها الحادي والعشرين )
- task force- قام رئيس اللجنة  ،برئاسة مصر( )من الدول األعضاء باللجنة التوجيهية

من الدول العربية  المصغرة جموعة العمل( بتشكيل مجموعة العملالتوجيهية )رئيس م
، والتواصل معها من خيل رئيس المجموعة، ودمج جميع يأعضاء المكتب التنفيذ

الميحظات التي أبداها أعضاء المجموعة بالنسخة النسخة النهائية للشروط المرجعية 
عداد قائمة بأسماء لتقديم الخدمات االستشارية إلعداد قواعد تشغيل  الشبكات العربية، وا 

للصندوق العربي  14/1/2019الشركات االستشارية المرجحة، تم إحالتهم بتاري  
 لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.

من الصندوق العربي لإلنماء  4/2/2019بتاري   الكترونية تلقت أمانة المجلس رسالة -
والتعدييت على النسخة النهائية االقتصادي واالجتماعي متضمنة بع  الميحظات 

وجهت أمانة المجلس رسالة  ، وعلى إثرهاللشروط المرجعية التي أعدتها مجموعة العمل
للصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي مرفق بها  10/2/2019بتاري  

كل من رئيس اللجنة  الشروط المرجعية للخدمات االستشارية متضمنة ميحظات
خطاب طلب تقديم العرو  الموجه ، و ورئيس فريق الدراسة وأمانة المجلسالتوجيهية 

وفي مرحلة الحقة الوثيقة  .للمكاتب االستشارية مع تعدييت رئيس اللجنة التوجيهية
بشأن إعداد القواعد اليزمة لتشغيل الشبكة العربية المشتركة  (GCCIA ITC)الخاصة 
 .للكهرباء

 

تلقت أمانة المجلس رسالة من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بتاري   -
 جراءات التالية: إلالصندوق العربي با قيامتتضمن  18/3/2019

 .تم ارسال خطابات الدعوة لتسعة مكاتب استشارية - أ
 .أبدى عدد من تلك المكاتب اعتزامهم تقديم عرو  - ب
ديممد رخممر أجممل لتقممديم العممرو  لمممدة أسممبوعين طلممب مكتبممان مممن تلممك المكاتممب تم -ج

 .(2019مارس  25بداًل من  2019إبريل  8إضافيين )
وافممق الصممندوق العربممي علممى ذلممك الطلممب، وقممام بلخطممار كممل المكاتممب التممي أبممدت  -د

 .اعتزامها تقديم عرو 
 الصندوق العربممي لإلنماء االقتصممادي واالجتماعيرسالة من أمانة المجلس  تلقت -

إلعداد قواعد  (CESI)المرحلة الحالية التعاقد مع مكتب استشاري تتضمن بأنه تم خيل 
 .االستشاري انتظار تقرير المكتبب وأنه ،تشغيل الشبكات العربية
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، وموافقة رئيسي من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي اقتراثوبناًء على  -
بتاري  د اجتماع تشاوري )عن طريق الهاتف( اللجنة التوجيهية وفريق الدراسة، تم عق

، إلطيق العمل في الدراسة )إعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية( ،25/7/2019
رئيس اللجنة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، حضر، كل من: )

تم خيله  االستشاري المكلف بالدراسة، أمانة المجلس(التوجيهية، رئيس فريق الدراسة، 
( المكلف بلعداد دراسة قواعد CESIمناقشة العر  المرئي الذي قدمه االستشاري )

  تشغيل الشبكات العربية، ونطاق األعمال، والمنهجية التي سيقوم االستشاري باتباعها. 

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

 (.CESIالمقدم من المكتب االستشاري ) المرئي العرض -
 اتفاق مع االستشاري لتطوير االتفاقية. -

 

 املطلــــــــــوب
 

 تفضل اللجنة الموقرة بـــ: 

 اإلحاطة علماا بما تم من إجراءات.  .1

تكليـــف أمانـــة المجلـــس بالتنســـيق مـــع الصـــندوق العربـــي لإلنمـــاء االقتصـــادي  .2
تقرير مرحلي حول التقـدم المنجـز فـي الخـدمات االستشـارية  بتقديمواالجتماعي 

علــا االجتمــاع القــادم للمكتــب  العربيــة قواعــد تشــغيل الشــبكاتالخاصــة بدعــداد 
 التنفيذي. 
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 :املشرتكة للكهرباءالسوق العربية  املوضـــــــــــوع
 العربية المشتركة للكهرباء. اإلطار المؤسسي للسوق -2

 .بدائل إنشاء المركز اإلقليمي التنسيقيجدوى دراسة . 1.2
 عرض املوضـــوع

 
عرضممًا ( 29/11/2017-28: الكويممت) االجتممماع التشمماوري األول قممدم البنممك الممدولي خمميل

بمدائل إنشماء المركمز بما في ذلك دراسة  اإلقليمية للسوقللمؤسسات األولية مرئيًا حول مقترث 
للكهربمماء، تممم خيلممه تحديممد نممموذج الهيكممل والتنظمميم اإلقليمممي إلدارة السمموق العربيممة المشممتركة 

والميزانيممة للمؤسسممات اإلقليميممة المقبلممة، وذلممك لتنظمميم التجممارة ودعمهمما بطريقممة شممفافة وفعالممة 
التمي لمديها بالفعممل و المنظممات القائمممة ن يمتم االسممتفادة ممن وعادلمة، كمما اقتمرث البنممك المدولي أ

الخبممممرة والممممموارد التممممي يمكممممن توسمممميعها بسممممهولة لتممممولي الممممدور المتوقممممع للمؤسسممممات اإلقليميممممة 
، وكممذلك تقيمميم جممدوى البممدائل إلنشمماء مركممز مراقبممة السمموق لممدعم التجممارة اإلقليميممة، االنتقاليممة

 لق بالسوق اإلقليمية. ات محددة تتعبحي  يكون للمركز مسؤولي

ذات رارات ــــالق
 الصلة

)مقر األمانة للمكتب التنفيذي  الرابع والثيثينالصادر عن االجتماع  260القرار رقم  -
 على: (3.4في فقرته ) وينص( 22/11/2018العامة: 

بموافـاة أمانـة المجلـس بتوصـياته حـول رد الصـندوق العربـي  تكليف رئيس فريق الدراسة "
االقتصــادي واالجتمــاعي علــا مالحظــات الفريــق بشــ ن الشــروط المرجعيــة لدراســة  لإلنمــاء

، وكـذلك اإلقليمـي التنسـيقي للسـوق العربيـة المشـتركة للكهربـاء جدوى بدائل إنشاء المركز
القائمــة المقترحــة ب ســماء المكاتــب االستشــارية )مــن خمســة الــا عشــرة مكاتــب(، تمهيــداا 

صـندوق العربـي لإلنمـاء االقتصـادي واالجتمـاعي بمالحظـات لقيام أمانة المجلس بموافاة ال
    ."اللجنة التوجيهية ألخذها بعين االعتبار قبل طرح المناقصة

( 26/6/2018-25رحبت لجنة خبراء الكهرباء في اجتماعها العاشر )األمانة العامة:  - راءات ــــــــاإلج
باستعداد الصندوق و ،التنسيقيستضافة المركز اإلقليمي ال العربية مصرجمهورية برغبة 

 العربي لتحدي  الدراسة الخاصة بالمركز ودراسة كافة البدائل المتاحة.

الحادي والعشرين للجنة االجتماع خيل الصندوق العربي  ث ممثلااقتر بناًء على  -
قيام الصندوق العربي بتمويل دراسة جدوى على  (12/9/2018)المغرب:  التوجيهية

، بعد تعديل الشروط المرجعية، ومن ثم التعاقد مع إنشاء المركز التنسيقي اإلقليمي بدائل
 10/1/2019وجهت أمانة المجلس رسالة بتاري  إلجراء الدراسة،  مكتب استشاري

وعناوين  قائمة بأسماء -للصندوق العربي مرفقًا بها: )توصيات رئيس فريق الدراسة
 ينميحظات الفريق -المعدلة من النقاط المرجعيةالمسودة  -المكاتب االستشارية

متضمنة قرار اللجنة التوجيهية  14/2/2019(، ورسالة ثانية بتاري  السعوديو المصري 
 . المطلوبة لجدوى بدائل انشاء المركز االقليمي التنسيقي للدراسة النهائي
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اء مممممممن الصممممممندوق العربممممممي لإلنممممممم 18/3/2019تلقممممممت أمانممممممة المجلممممممس رسممممممالة بتمممممماري   -
االقتصممادي واالجتممماعي متضمممنة رخممر المسممتجدات المتعلقممة بدراسممة جممدوى بممدائل إنشمماء 

 ( والمتمثلة بقيام Regional Electricity Trade Facilityالمركز اإلقليمي التنسيقي )
 كافمةالصندوق العربي بلعداد الشروط المرجعية للدراسمة، بحيم  يقموم االستشماري بدراسمة 

مرفمق بهما تعقيمب الصمندوق العربمي علمى  12/5/2019 البدائل المتاحة، ورسالة بتاري  
ميحظمممات أعضممماء اللجنمممة التوجيهيمممة، والنسمممخة المحدثمممة والنهائيمممة ممممن طلمممب العمممرو  
الخاص بالدراسة، وقائمة بأسماء المكاتب االستشارية التي ستتم دعوتهما إلجمراء الدراسمة، 

ي بلرسممال طلممب العممرو  إلممى قائمممة المكاتممب االستشممارية علممى أن يقمموم الصممندوق العربمم
 بعد تلقيه موافقة اللجنة التوجيهية على طلب العرو  المحد .  

للصندوق العربي مرفقًا بها جدواًل  10/6/2019وجهت أمانة المجلس رسالة بتاري   -
يتضمن ردود أعضاء اللجنة التوجيهية بشكل نهائي، وتنتظر من الصندوق العربي 

 يار المكتب االستشاري الذي سيتم تكليفه إلجراء الدراسة.اخت

إنشـــاء المركـــز  بـــدائللدراســـة جـــدوى ( للشـــروط المرجعيـــة 2018النســـخة المحدثـــة )نـــوفمبر  - املرفقــــــــــات
 العربية المشتركة للكهرباء. للسوقالتنسيقي اإلقليمي 

علـا التـوالي بتـاريخ  للصندوق العربـي لإلنمـاء االقتصـادي واالجتمـاعي المراسالت التي وجهت -
  (.  14/2/2019 -ومرفقاتها 10/1/2019)

علـا التـوالي بتـاريخ  العربي لإلنمـاء االقتصـادي واالجتمـاعيالمراسالت الواردة من الصندوق  -
(20/1/2019- 18/3/2019 12/5/2019). 

 

 املطلــــــــــوب
 

اإلحاطــة علمــاا بــالتطورات الجاريــة والمتعلقــة بدراســة جــدوى المــوقرة بتفضــل اللجنــة 
بدائل إنشاء المركز اإلقليمـي التنسـيقي، ورفـع تقريـر بـذلك لالجتمـاع القـادم للمكتـب 

  .   يالتنفيذ
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 :السوق العربية املشرتكة للكهرباء املوضـــــــــــوع
 العربية المشتركة للكهرباء. اإلطار المؤسسي للسوق -2

 . أمانة السوق، وتشكيل لجان السوق.2.2             
 عرض املوضـــوع

 
 إلا ضرورة تشكيل أمانة للسوقتشير االتفاقيتان )االتفاقية العامة واتفاقية السوق(  -

 :تيني، وكذلك لجنتين إقليمتعمل مؤقتًا ضمن األمانة العامة لجامعة الدول العربية بحي 

 الرقابمة وتموفير المشمورة تقمديم همو: والهدف منها التنظيميةو االستشارية العربية اللجنة  -
 .للكهرباء المشتركة العربية للسوق التنظيمية

الجهة المنوط بها التنسيق والتعاون : وهي أنظمة نقل الكهرباءمشغلي ل اللجنة العربية -
ومشمممممغلي أنظممممممة   السممممموق الوطنيمممممةفيمممممما بمممممين م شمممممغلي أنظممممممة النقمممممل الوطنيمممممة ووسمممممطاء 

    . النقل/وسطاء السوق اإلقليمية الفرعية ووسيط السوق اإلقليمية

وفممي هممذا اإلطممار قممدم البنممك الممدولي عممدة اقتراحممات حممول إنشمماء سممكرتارية للسمموق العربيممة  -
المشمممممتركة للكهربممممماء، وتطمممممورات التمويمممممل، ودور الصمممممندوق العربمممممي لإلنمممممماء االقتصمممممادي 

مكانيمممة  كمممما قمممدم بعممم  المقترحممماتواالجتمممماعي،  للمؤسسمممات األوليمممة للسممموق اإلقليميمممة، وا 
االسممتفادة مممن المنظمممات القائمممة والتممي لممديها بالفعممل الخبممرة والممموارد التممي يمكممن توسمميعها 

 . بسهولة لتولي الدور المتوقع للمؤسسات اإلقليمية االنتقالية

ذات رارات ــــالق
 الصلة

)مقممر األمانمممة للمكتممب التنفيمممذي  الرابممع والثيثمممينالصمممادر عممن االجتمممماع  260القممرار رقممم  -
 على: (3.4في فقرته ) وينص( 22/11/2018العامة: 

الموافقـــة علـــا التصـــور الـــذي عرضـــه الصـــندوق العربـــي لإلنمـــاء االقتصـــادي واالجتمـــاعي  "
، والخيـارات 2021-2019والمتعلق بتكـوين أمانـة السـوق المقترحـة، والميزانيـة الالزمـة للفتـرة 

المختلفة التي سيتم من خاللها تغطية الميزانية، وذلـك فـي ضـوء مـا تسـفر عنـه دراسـة جـدوى 
    بدائل إنشاء المركز التنسيقي اإلقليمي للسوق.

مرفق بها نسخة محدثة  16/9/2018تلقت أمانة المجلس رسالة من البنك الدولي بتاري    راءات ــــــــاإلج
( Implementation Facility - 09-16-2018 UPDATED) من العر  المرئي

والذي يعر  فيه رؤيته لإلطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، قامت أمانة 
بداء الميحظات عليه.  المجلس بتعميمه على السادة أعضاء اللجنة التوجيهية ليطيع وا 

 ت بممين الصممندوق العربممي لإلنممماء مممن جهممة ثانيممة ومممن خمميل المراسمميت المختلفممة التممي تممم
السمممموق، وجممممه  االقتصممممادي واالجتممممماعي والبنممممك الممممدولي والمتعلقممممة بلنشمممماء وتمويممممل أمانممممة

تكمموين  مرئياتممه حممولللبنممك الممدولي تتضمممن  1/10/2018الصممندوق العربممي رسممالة بتمماري  
يتم ممن ، والخيارات المختلفة التي س2021-2019، والميزانية المقترحة للفترة السوق أمانة
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 خيلها تغطية الميزانية، وبع  التوصيات حول نوعية الخبراء ومدة التعاقد.   

  وافمق المكتممب التنفيمذي فممي اجتمماع الرابممع والثيثمين علممى التصمور الممذي عرضمه الصممندوق
أمانة السوق المقترحة، والميزانيمة العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والمتعلق بتكوين 

 ، والخيارات المختلفة التي سميتم ممن خيلهما تغطيمة الميزانيمة،2021-2019 اليزمة للفترة
 وذلك في ضوء ما تسفر عنه دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز اإلقليمي التنسيقي للسوق.

   ورئيس اللجنمة التوجيهيمة  إلى أمانة المجلس 14/2/2019وجه البنك الدولي رسالة بتاري
 ورئيس فريق الدراسة مرفق بها:

 (.TSOالنظام األساسي للجنة مشغلي أنظمة النقل العربية )  -1
 (.ARCالنظام األساسي للجنة العربية االستشارية والتنظيمية )  -2
تفعيممل أمانممة السمموق العربيممة المشممتركة للكهربمماء )تممم مراجعتهمما لممتعكس الميحظممات  -3

 اعي(.    من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتم تم استيمهاالتي 
 النظام األساسي ألمانة السوق العربية المشتركة للكهرباء.     -4

بداء الميحظات حولها ويرجو  . 2019قبل نهاية مارس  من المعنيين االطيع عليها وا 
من رئيس فريمق الدراسمة متضممنة بمأن مما  17/2/2019تلقت أمانة المجلس رسالة بتاري   -

سمموق بحاجممة إلممى إعممادة النظممر، ألنهمما ال تبممدو متوافقممة مممع ورد بالوثيقممة الخاصممة بأمانممة ال
تأجيممل مراجعممة المسممتندات الخاصممة بأمانممة السمموق أخممر المسممتجدات بهممذا الصممدد، ويقتممرث 

تأجيمممل ، و إلمممى حمممين االنتهممماء ممممن دراسمممة بمممدائل إنشممماء المركمممز اإلقليممممي التنسممميقي للسممموق
  .مراجعة اللوائح الخاصة باللجان

 -التشـغيل )األنظمة األساسية: لجنـة 14/2/2019بتاريخ  الوثائق المرسلة من البنك الدولي - املرفقــــــــــات
 أمانة السوق( ووثيقة تفعيل أمانة السوق. -لجنة استشارية

 

 املطلــــــــــوب
 

  بما تم من إجراءات.  االحاطة علماا تفضل اللجنة الموقرة ب
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 :املشرتكة للكهرباءالسوق العربية  املوضـــــــــــوع
 )المبادرة الجديدة للبنك الدولي(استكمال التعاون مع البنك الدولي.  -3

 عرض املوضـــوع
 
 

 المجاالت، من عدد في الدولي والبنك العربية الدول جامعة بين المستمر التعاون إطار في
الثال  بالمغرب الطاقة، قدم البنك الدولي خيل االجتماع التشاوري  مجال في وخاصة

تسيير تنفيذ االتفاقيات واإلسراع في  حول مبادرة خاصة عنعرضًا مرئيًا  (،2018)سبتمبر 
 RET-IF ( )Regional(، ويشار إليه باختصار )2024 -2019تجارة السوق للفترة )

Energy Trade Implementation Facility )  وت عتبر المبادرة الجديدة للبنك الدولي
، وتعكس رؤيته حول االطار 2019لمبادرة الحالية والتي سوف تنتهي في يونيو استكماال ل

المؤسسي للسوق العربية المشتركة، والتي تتمثل في انشاء امانة السوق التي يجب تعزيزها 
ودعمها حي  انها جزء من عملية التطوير، وانشاء اللجان )لجنة مشغلي وميسري االسواق/ 

ية واللجنة االستشارية التنظيمية( ومهامها وادوارها كما هي الشبكات الوطنية واالقليم
 (.16/9/2018موضحة بمذكرة التفاهم، وقد تم تحديثها من قبل البنك الدولي )

ذات رارات ــــالق
 الصلة

)مقممر األمانمممة للمكتممب التنفيمممذي  الرابممع والثيثمممينالصمممادر عممن االجتمممماع  260القممرار رقممم  -
 على: (3فقرته ) في وينص( 22/11/2018العامة: 

للمبــادرة التنفيذيــة  اآلليـة لتطــوير الــدولي لتواصــل مــع البنـكبااللجنــة التوجيهيـة  تفـويض 1.3"
نشاء منصة لتسريع تجـارة )إ اةعلا غرار ما تم بالنسبة للمبادرة الحالية المسمالجديدة، 

لمالحظــات الطاقــة فــي المنطقــة العربيــة(، ومــن ثــم تعميمهــا علــا الــدول العربيــة إلبــداء ا
عليها، وعرضها بالشكل النهائي علا الـدورة القادمـة للمجلـس الـوزاري العربـي للكهربـاء 

 (.  2019أبريل  18)

الطلب من البنك الدولي استكمال المهـام المتبقيـة مـن المبـادرة الحاليـة الخاصـة بتسـريع  2.3
فيمـا يتعلـق تجارة الطاقة في المنطقة العربية، وكذلك دراسة مالحظات اللجنـة التوجيهيـة 

 بالمبادرة الجديدة وأخذها بعين االعتبار، ومن ثم تحديث المبادرة بناءا علا ذلك.

ــا لمناقشــة 3.3 ــدريب )األول ــدمل ورشــتي العمــل والت ــدولي ل ــك ال ــرح البن ــاا بمقت   اإلحاطــة علم
بـــداء المالحظــات عليــه، تمهيـــداا لبــدء البرنــامل والتـــدريب  نمــوذو التســعير المقتــرح، واا

ــه.  ــا النمــوذجين الخاصــين بدراســة علي ــة عل ــة لمناقشــة مالحظــات الــدول العربي والثاني
فــرا التجــارة بالســوق، والجــدوى االقتصــادية والماليــة لمشــاريع الــربط الكهربــائي( فــي 

ـــر ـــاير  30-28خـــالل الفتـــرة  ورشـــة واحـــدة تعقـــد فـــي الجزائ ـــة 2019ين ، وتكليـــف أمان
 ل العربية للمشاركة في ورشتي العمل".المجلس بالتنسيق مع البنك الدولي لدعوة الدو

المبممممممادرة الجديممممممدة والمحدثممممممة مممممممن قبممممممل للبنممممممك الممممممدولي  قامممممممت أمانممممممة المجلممممممس بتعممممممميم - راءات ــــــــاإلج
بداء الميحظات عليها.16/9/2018)   ( على أعضاء اللجنة التوجيهية، لدراستها وا 
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من رئيس اللجنة التوجيهية ترى فيها  17/10/2018تلقت أمانة المجلس رسالة بتاري   -
أن اإلطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة هو موضوع هام جدًا وي عتبر الموضوع 
الرئيسي في المبادرة الجديدة للبنك الدولي، وبالتالي فهو يحتاج إلى دراسات مستفيضة 

وعصف ذهني من كافة أعضاء اللجنة التوجيهية، من أجل متأنية، ونقاشات ومداوالت 
اتخاذ القرارات الحكيمة والصائبة والتي تصب في مصلحة السوق العربية المشتركة 

فصل موضوع  18/10/2018للكهرباء، كما اقترث رئيس فريق الدراسة في رسالته بتاري  
وق العربية المشتركة المبادرة الجديدة للبنك الدولي عن موضوع اإلطار المؤسسي للس

للكهرباء، وليس هناك مانع لقبولها من حي  المبدأ، بالرغم من أن هناك إمكانية 
لإلنماء االقتصادي  االستمرار في االستفادة المثلى من دعم الصندوق العربي

 .   المهام في ظل استمرار دعم البنك الدوليعلب واالجتماعي

( علمًا بالمبادرة 22/11/2018أحيط المكتب التنفيذي في اجتماعه الرابع والثيثين ) -
وفَو   (.Implementation Facility)الجديدة للبنك الدولي الخاصة بتسيير التنفيذ 

على للمبادرة الجديدة، التنفيذية  اآللية لتطوير الدولي لتواصل مع البنكبا اللجنة التوجيهية
الطاقة في نشاء منصة لتسريع تجارة "إ اةنسبة للمبادرة الحالية المسمغرار ما تم بال

ومن ثم تعميمها على الدول العربية إلبداء الميحظات عليها، المنطقة العربية"، 
وعرضها بالشكل النهائي على الدورة القادمة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، كما طلب 

بقية من المبادرة الحالية الخاصة بتسريع تجارة من البنك الدولي استكمال المهام المت
الطاقة في المنطقة العربية، وكذلك دراسة ميحظات اللجنة التوجيهية فيما يتعلق 

 بالمبادرة الجديدة وأخذها بعين االعتبار، ومن ثم تحدي  المبادرة بناًء على ذلك.

 بتعميم المبممممممممممادرة الجديدة للبنممممممممممممممك الدولممممممممممممي  4/3/2019قامت أمانة المجلس بتاري   -

(The Pan-Arab Regional Energy Trade Implementation Facility 

Conceptual Framework Related to Electricity Trade – WB) 

التوجيهية( إلبداء الميحظات عليها، في موعد على الدول العربية )أعضاء اللجنة 
للمجلس الوزاري  تمهيدًا لعرضها بالشكل النهائي على الدورة القادمة 4/4/2019أقصا، 

 العربي للكهرباء.
تلقت أمانة المجلس رسالة الكترونية من المهندس يوسف الجناحي رئيس فريق الدراسة  -

خطوات القادمة بعر  المبادرة على الدورة ويقترث فيها بأن تكون ال 5/3/2019بتاري  
القادمة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، كما ورد بقرار المكتب التنفيذي )نوفمبر 

2018 .) 
المهندسة فضيلة كبير مديرة من  5/4/2019تلقت أمانة المجلس رسالة الكترونية بتاري   -

الطلب وتقترث  للجنة التوجيهيةالكهرباء و توزيع الغاز / وزار الطاقة بالجزائر عضو با
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من البنك الدولي إعادة النظر في االقتراث المرسل واالقتصار حصرا في هذ، المبادرة 
 على الكهرباء و ذلك احتراما لصيحيات المجلس و المهام المخولة اليه. 

أحيط المكتب التنفيذي علمًا بمقترث البنك الدولي لدمج ورشتي العمل والتدريب في ورشة  -
أمانة المجلس  وكلف، 2019يناير  30-28خيل الفترة  احدة تعقد في الجزائرو 

 لعربية للمشاركة في ورشتي العمل.بالتنسيق مع البنك الدولي لدعوة الدول ا

تضمن ، و (30/1/2019-28) خيل الفترة بمدينة الجزائر ورشتي العمل والتدريب عقدت -
تخطيط الطاقة ) أيام المواضيع التالية: برنامج ورشتي العمل والتدريب على مدار ثيثة

(، وفي الجلسة الختامية رلية التسعير اإلقليمية -التحليل االقتصادي والمالي -الكهربائية
 .رة اإلقليمية وحساب تكلفة الهامشالدول المشاركة في تقييم التجالخبرات  تم عر 

 19/2/2019مه بتاري  أعدت أمانة المجلس تقريرًا حول ورشتي العمل والتدريب تم تعمي -
   مرفق به قرص مدمج يتضمن كافة العرو  المرئية التي تم تقديمها خيل الورشة.

قامت األمانة العامة بلعداد استبيان حول ورشتي العمل والتدريب في اليوم االخير من  -
الورشة، والتي أظهرت نتائجه عن مدى رضى المشاركين لمحتويات المواد العلمية 

 والرغبة في تقديم المزيد من تلك الورش العملية.المقدمة 

 املرفقــــــــــات

ــدولي - ــي للبنــك ال ــدولي الخاصــة بتســيير التنفيــذ العــرض المرئ ــدة للبنــك ال ــادرة الجدي  حــول المب
(RET-IF AMCE REV112218)  (.  2018في اجتماع المكتب التنفيذي )نوفمبر 

 .  5/3/2019رسالة رئيس فريق الدراسة حول مبادرة البنك الدولي بتاريخ  -
 .  5/4/2019رسالة الجزائر حول مبادرة البنك الدولي بتاريخ  -
   تقرير حول ورشتي العمل والتدريب. -
 ملخا عن الورشة من البنك الدولي.  -

 

  بما تم من إجراءات.  االحاطة علماا تفضل اللجنة الموقرة ب - املطلــــــــــوب
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 :السوق العربية املشرتكة للكهرباء املوضـــــــــــوع
 .المؤتمر اإلقليمي إلنشاء منصة لتسريع تجارة الطاقة في المنطقة العربية -4

 عرض املوضـــوع
 
 

 المجماالت، ممن عمدد فمي المدولي والبنمك العربيمة المدول جامعة بين المستمر التعاون إطار في
 غممماز،) الطاقمممة لتبمممادل منصمممة إلنشممماء مبمممادرة الممدولي البنمممك قمممًدم الطاقمممة، مجمممال فمممي وخاصممة
 انمدماج تسمريع بهمدف وذلمك. 2019-2016 انتقالية مرحلة خيل العربية الدول بين( كهرباء
 المشمممتركة العربيمممة السممموق إقاممممة لتعزيمممز كوسممميلة والغممماز الكهربممماء تجمممارة فمممي العربيمممة المممدول

 فممي االسممتثمار وتطمموير وقممانوني مؤسسممي دعممم تقممديم أسمماس علممى المشممروع ويقمموم للكهربمماء،
 الكهربماء تجمارة لتسمهيل الوقمت نفمس فمي وقطري، إقليمي مستوى على القائمة األساسية البنية

 (2017والغمماز، وقممد كلممف المجلممس المموزاري العربممي للكهربمماء فممي دورتممه الثانيممة عشممرة )ابريممل 
بالتحضممممير للمممممؤتمر المزمممممع تنظيمممممه مممممع البنممممك الممممدولي  ةأمانممممة المجلممممس واللجنممممة التوجيهيمممم

والترحيب بمشاركة هيئة الربط الخليجي الكهربائي لدول مجلس التعماون لمدول الخلميج العربيمة 
 في ذلك.

ذات رارات ــــالق
 الصلة

 ( والتي تنص على:8الفقرة رقم ) -للمجلس  "12"الصادر عن الدورة  223القرار رقم  -

المجلس واللجنة التوجيهية بالتحضير للمؤتمر المزمع تنظيمه مـع البنـك الـدولي  " تكليف أمانة
، والترحيــب بمشــاركة هيئــة الــربط الكهربــائي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيل 2017عــام 

 ".العربية في ذلك
)مقممر األمانمممة للمكتممب التنفيمممذي  الرابممع والثيثمممينالصمممادر عممن االجتمممماع  260القممرار رقممم  -

 على: (3.4في فقرته ) وينص( 22/11/2018العامة: 

اإلحاطة علماا بعقد المؤتمر اإلقليمي إلنشاء منصة لتسريع تجارة الطاقـة فـي المنطقـة العربيـة "
بدولــة الكويــت، ودعــوة معــالي الــوزراء للمشــاركة فــي  2019فــي األســبوع األخيــر مــن أبريــل 

 ".فعالياته بشكل مكثف

رسالة من الصندوق العربي لإلنمماء االقتصمادي  6/11/2018تلقت أمانة المجلس بتاري   - راءات ــــــــاإلج
البنمك المدولي ومنظممة األقطمار العربيمة بأنه تمم االتفماق بمين كمل ممن  واالجتماعي متضمنة

الصممندوق العربممي علممى أن يممتم إدممماج الكهربمماء والغمماز ضمممن و المصممدرة للبتممرول )أوابممك( 
 . 2019ابريل  30و  29لعقد المؤتمر يومي  واقتراثفعاليات المؤتمر، 

( علممًا بعقمد الممؤتمر 22/11/2018المكتب التنفيذي في اجتماعه الرابع والثيثمين )أحيط  -
والمقتمرث خميل النصمف  اإلقليمي إلنشاء منصة لتسمريع تجمارة الطاقمة فمي المنطقمة العربيمة

 الدعم المالي لتمويل المؤتمر. ، وتقديم الصندوق العربي 2019األول من عام 

بتاري   لإلنماء االقتصادي واالجتماعي تلقت أمانة المجلس رسالة من الصندوق العربي -
بين الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  جاري التباح تتضمن بأنه  18/3/2019
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األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( وأمانة ومنظمة  يمع البنك الدول واالجتماعي
هناك توجه لعقد المؤتمر في مقر جامعة و  ،لتحديد أنسب موعد لعقد المؤتمر المجلس،

  .2019 أو نوفمبر أكتوبر الدول العربية بالقاهرة خيل شهر
مممممن الصممممندوق العربممممي لإلنممممماء  30/5/2019تلقممممت أمانممممة المجلممممس رسممممالة بتمممماري  كممممما  -

عقمد الممؤتمر األول إلنشماء منصمة االقتصادي واالجتماعي متضمنة موافقته علمى اقتمراث  
علممممى هممممامش  2019نمممموفمبر  7و  6يممممومي  لتسممممريع تجممممارة الطاقممممة فممممي المنطقممممة العربيممممة

 5والمزممممع عقمممد، يممموم  اري العربمممي للكهربممماءالممموز  ات المممدورة الثالثمممة عشمممرة للمجلمممساجتماعممم
  بمقر األمانة العامة بالقاهرة.  2019نوفمبر 

 7/8/2019دعمممموات بتمممماري  وجممممه الصممممندوق العربممممي لإلنممممماء االقتصممممادي واالجتممممماعي  -
األول  لمعممالي المموزراء لحضممور المممؤتمرلمعممالي المموزراء العربممي المعنيممين بشممؤون الكهربمماء 

 .2019نوفمبر  7و  6يومي  إلنشاء منصة لتسريع تجارة الطاقة في المنطقة العربية
إلى كل من )لجنة خبراء الكهرباء في  8/8/2019كما وجهت إدارة الطاقة دعوات بتاري   -

أمانممممات وهيئممممات الممممربط الكهربممممائي(  -فريممممق الدراسممممة -اللجنممممة التوجيهيممممة -الممممدول العربيممممة
 . لحضور المؤتمر

 املرفقــــــــــات

 برنامج المؤتمر. -
 

 تفضل اللجنة الموقرة بــ:  املطلــــــــــوب
 . االحاطة علماا بخخر التطورات المتعلقة بعقد المؤتمر -1
تكليـــف أمانـــة المجلـــس بالتنســـيق مـــع الصـــندوق العربـــي لإلنمـــاء االقتصـــادي  -2

  بعرض نتائل المؤتمر وتعميمها علا الدول العربية.  واالجتماعي والبنك الدولي
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 :السوق العربية املشرتكة للكهرباء املوضـــــــــــوع
 .مستجدات مشاريع الربط الكهربائي العربي الشامل -5

 عرض املوضـــوع
 

  شمممممهدت المنطقمممممة العربيمممممة مجموعمممممة ممممممن المسمممممتجدات علمممممى صمممممعيد مشمممممروعات المممممربط
الكهربائي العربي الرئيسية القائمة والتي تأخذ شمكل إنشماء خطموط جديمدة أو تقويمة القمائم 

 السمموداني(  -( و )المصممريالمصممري -السممعودي )ويعتبممر االتفمماق بممين الجممانبين منهمما، 
  .المستجدات في الموضوع على إنشاء خطوط ربط بين الدولتين أهم

ذات رارات ــــالق
 الصلة

  الصادر عن المدورة  224القرارات الصادرة عن المجلس في دوراته المتعاقبة ورخرها القرار
 ( والذي ينص على:6/4/2017للمجلس )مقر األمانة العامة:  الثانية عشرة

والمغــاربي وهيئــة الــربط الخليجــي الت كيــد علــا ضــرورة قيــام أمانــات الــربط الكهربــائي الثمــاني "
والــدول األعضــاء بموافــاة أمانــة المجلــس بالمســتجدات أوالا بــ ول، مــع بيــان العوائــق والعقبــات 
التي تعترض استكمال هذه المشروعات بالصـورة المرجـوة علـا المسـتويين الثنـائي والجمـاعي، 

كـل  الكهربائي العربـي وتكليف أمانة المجلس بتحديث المستجدات الجارية في مشروعات الربط
 بشكل دوري، وعرض تقرير بذلك علا المجلس". سنة،

 -كممل مممن )السممعودية إلممى منممدوبيات 2/2/2019بتمماري   اتمممذكر  وجهممت أمانممة المجلممس  - راءات ــــــــاإلج
مصمممممر( لموافاتنممممما بممممملخر المسمممممتجدات المتعلقمممممة بمممممالربط الكهربمممممائي لكمممممل ممممممن  -السمممممودان
 السعودي(. -السوداني( و )المصري -)المصري

إلمممى كمممل  15/7/2019وبتممماري   2/2/2019كممما وجهمممت أمانمممة المجلمممس مممذكرات بتممماري   -
أمانممممة اللجنممممة  -ةيج العربيممهيئممة الممربط الكهربممائي لممدول مجلممس التعممماون لممدول الخلمم)مممن: 

بممملخر لموافاتنممما (، األمانمممة العاممممممة لمشمممروع الممربط الكهربمممائي الثممماني -المغاربيممممة للكهربممماء
  .المستجدات المتعلقة بالربط الكهربائي

كممما تلقممت أمانممة المجلممس )عممر  مرئممي( مممن الجهممات المختصممة بالجمهوريممة اإلسمميمية   -
الشمبكات الكهربائيمة والنممو المتسمارع للطاقمات المتجمددة فمي ممزيج الموريتانية حول تطوير 

   الطاقة.
 تطــوير الشـبكات الكهربائيـة والنمــو المتسـارع للطاقـات المتجــددة فـي مـزيل الطاقــةتقريـر حـول  - املرفقــــــــــات

 من الجهات المختصة بالجمهورية االسالمية الموريتانية. 
 

 املطلــــــــــوب
 

علا ضرورة قيام أمانات الربط الكهربائي الثماني والمغاربي وهيئـة الـربط  الت كيد .1
 .نة المجلس بالمستجدات أوالا ب ولالخليجي والدول األعضاء بموافاة أما

ـــة فـــي .2 ـــس بتحـــديث المســـتجدات الجاري ـــة المجل ـــف أمان ـــربط  تكلي مشـــروعات ال
 .، وبشكل دوري، وعرض تقرير بذلك علا المجلسالكهربائي العربي
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 الثانيالبند                             القطاع االقتصادي          

 إدارة الطاقة                        
              أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 مذكرة للعرض على

 االجتماع احلادي عشر للجنة خرباء الكهرباء 
 يف الدول العربية

 18/9/2019-17مقر األمانة العامة 
 قطاع الكهرباء يف مجهورية الصومال الفيدراليةدعم   املوضـــــــــــوع

مرافمممق الدولمممة ومنهممما قطمممماع لالبنيمممة التحتيمممة  فممممي يعممماني الصمممومال ممممن مشممماكل وتضمممرر - عرض املوضـــوع
 قاممممت عمممدة شمممركات محليمممة وبمممدعم ممممن بعممم  المممدول 2012الكهربممماء، وبدايمممة ممممن عمممام 

األوروبيمممة بمحممماوالت إلنمممارة بعممم  شممموارع العاصممممة مقديشمممو وبعممم  الممممدن الصمممومالية 
بالطاقة الشمسية، وبالرغم من تلك المحاوالت ما زال الصومال يحتاج إلى دعم كبيمر فمي 
قطاع الكهرباء، حي  من الصعب الحصول على الطاقة الكهربائية لمعظم الشعب نتيجة 

مسممماهمة ممممن المممدول العربيمممة للشمممعب الصمممومالي الشمممقيق و ، ارتفممماع تكممماليف نقمممل الكهربممماء
والممذى تمتممد أواصممل الممدعم المقممدم فممي مجمماالت عممدة فممي فتممرات سممابقة، ومتابعممة لقممرارات 

 مستحدثة في هذا الشأن، جاءت أهمية عر  الموضوع على المجلس الموقر. 
ذات رارات ــــالق

 الصلة

 

للمكتمممب التنفيمممذي )األمانمممة العاممممة:  ( الصمممادر عمممن االجتمممماع الثيثمممين233القمممرار رقمممم ) -
 ( والذي نص على:16/9/2014

عـداد تقريـر شـامل حـول وضـع قطـاع الكهربـاء إل." تكليف فريق من لجنة خبراء الكهرباء  1
 في جمهورية الصومال وسبل دعمه.

. دعوة مؤسسات التمويل العربية والدولية لتقـديم المسـاعدات الماليـة لجمهوريـة الصـومال 2
 توُجه لتحسين وضع قطاع الكهرباء به".بحيث 

 الحاديممممة عشممممرةالصممممادر عممممن الممممدورة  192رقممممم  المجلممممس المممموزاري العربممممي للكهربمممماء قممممرار -
 :ىنص علي( والتي 9/6/2015األمانة العامة: )

ــذي قــام بدعــداده االتحــاد العربــي للكهربــاء، والطلــب مــن 1"  . اإلحاطــة علمــاا باالســتبيان ال
ــا الجهــات المختصــة بجمهو  ــه تمهيــداا لتعمــيم نتائجــه عل ريــة الصــومال الفدراليــة تعبئت

 الدول العربية، وحثها علا تقديم الدعم الفني والعيني لقطاع الكهرباء في الصومال.
ـــديم 2 ـــة لتق ـــة والدولي ـــل العربي ـــع المؤسســـات التموي ـــس بالتواصـــل م ـــة المجل ـــف أمان . تكلي

 الصومال".المساعدات المالية والفنية لدعم قطاع الكهرباء في 
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قممممممرار القمممممممة العربيممممممة التنمويممممممة: االقتصممممممادية واالجتماعيممممممة فممممممي دورتممممممه العاديممممممة الرابعممممممة  -
( بعنمممممممموان /دعممممممممم 20/1/2019 – 3ج  –( 4د.ع) 58( )ق.ق: 20/1/2019)بيممممممممروت:

عفائهمما مممن ديونهمما  جمهوريممة الصممومال فممي مسمماعيها نحممو تنفيممذ خطممة التنميممة الصممومال وا 
 ى:نص عليوالتي الخارجية" 

ـــاريخ 4 ـــائل االجتمـــاع الفنـــي األول الـــذي عقـــد فـــي مقـــر األمانـــة العامـــة بت . الترحيـــب بنت
واألمانـــــة العامـــــة  ةبــــين وفـــــد حكومــــة جمهوريـــــة الصـــــومال الفيدراليــــ 18/12/2018

عفائــه  والمنظمـات العربيــة المتخصصـة، لمناقشــة دعــم تنفيـذ خطــة التنميـة الصــومالية واا
 من ديونه الخارجية.

الصـــومالية علـــا انضـــمامها لمشـــروعات الـــربط الكهربـــائي العربـــي،  . مســـاعدة الحكومـــة8
عـداد تقريـر إلوتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء بتقديم المساعدة الفنيـة الالزمـة 

   شامل حول قطاع الكهرباء بالصومال وت هيل الموارد البشرية في هذا المجال.

الصادر عن االجتماع الثيثين للمكتب التنفيمذي )األمانمة العاممة: ( 233تنفيذًا للقرار رقم ) - راءاتــــــــاإلج
تلقمممت أمانمممة المجلمممس تقريمممرًا ممممن المندوبيمممة الدائممممة لجمهوريمممة الصمممومال ؛ (16/9/2014

الفيدرالية، تم إحالته ليتحاد العربي للكهرباء، والذي أوضح أن التقرير ال يجيب عمن كافمة 
 اإليضاحات المطلوبة. 

ية االجتماع السابع للجنة خبمراء الكهربماء فمي المدول العربيمة )األمانمة العاممة: وتنفيذًا لتوص -
رسممممالة مممممن االتحمممماد العربممممي  26/3/2015تلقممممت أمانممممة المجلممممس بتمممماري  ( 18/3/2015

للكهربممممماء مرفقمممممًا بهممممما االسمممممتبيان المطلممممموب متضممممممنًا كافمممممة االحتياجمممممات الماليمممممة والفنيمممممة، 
إلمى المندوبيمة تمم إحالتمه اع الكهرباء فمي الصمومال، والصعوبات والتحديات التي تواجه قط

منهمما إحالتممه إلممى الجهممات المعنيممة بشممؤون  والطلممب الفيدراليممة، الصممومال لجمهوريممةالدائمممة 
 الكهرباء لتعبئة االستبيان وموافاة أمانة المجلس به لعرضه على الدورة القادمة للمجلس.

األمانمممة العاممممة: )ورتمممه الحاديمممة عشمممرة وقمممد أحممميط المجلمممس الممموزاري العربمممي للكهربممماء فمممي د -
علمممًا باالسممتبيان الممذي أعممد، االتحمماد العربممي للكهربمماء، وطلممب مممن الجهممات  (9/6/2015

المختصة بجمهورية الصمومال الفيدراليمة تعبئتمه تمهيمدًا لتعمميم نتائجمه علمى المدول العربيمة، 
  وحثها على تقديم الدعم الفني والعيني لقطاع الكهرباء.

( 2018)ابريمممل  بالمملكمممة العربيمممة السمممعودية 29ممممة العربيمممة فمممي دورتهممما العاديمممة دعمممت الق -
المنظمممات والصممناديق العربيممة والمجممالس الوزاريممة المتخصصممة واألمانممة العامممة إلممى تقممديم 
أشممممكال الممممدعم المختلفممممة للحكومممممة الصممممومالية والمسمممماهمة فممممي رفممممع المعانمممماة عممممن الشممممعب 

   الصومالي. 
( 18/12/2018الفنممي األول لممدعم الصممومال )مقممر األمانممة العامممة:كممما أوصممى االجتممماع  -

المجمالس الوزاريمة  (،وبمدعوة7بمساعدة الحكومة الصومالية في مجال قطماع الكهربماء )بنمد 
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المتخصصمممة والمنظممممات العربيمممة المتخصصمممة إلمممى وضمممع مزيمممد ممممن بمممرامج بنممماء القمممدرات 
 . لصالح الصومال

واتخذت القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورته العادية الرابعة )بيروت:  -
( قممممرارًا بمسمممماعدة الحكومممممة الصممممومالية علممممى االنضمممممام لمشممممروعات الممممربط 2019ينمممماير 

الكهربائي العربي، وكلف المجلس الوزاري العربي للكهربماء بتقمديم المسماعدة الفنيمة اليزممة 
ر شمممامل حمممول قطممماع الكهربممماء بالصمممومال وتأهيمممل المممموارد البشمممرية فمممي همممذا إلعمممداد تقريممم
 المجال.  

ــــم ) - املرفقــــــــــات ــــرار رق ــــة: 233ق ــــة العام ــــذي )األمان ــــب التنفي ــــين للمكت ــــاع الثالث ( الصــــادر عــــن االجتم
16/9/2014.) 

ــوزاري العربــي للكهربــاء قــرار - ــدورة  192رقــم  المجلــس ال لعامــة: ا األمانــة) 11الصــادر عــن ال
9/6/2015). 

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

ــديون الخارجيــة  - ــة الصــومالية ومعالجــة ال ــدعم خطــة التنمي ــي األول ل توصــيات االجتمــاع الفن
 (.18/12/2018الصومالية )األمانة العامة: 

ـــــة: االقتصـــــادية  - ـــــة التنموي ـــــرار القمـــــة العربي ـــــة ق ـــــة الرابع ـــــه العادي ـــــي دورت ـــــة ف واالجتماعي
 (.20/1/2019 – 3و  –( 4د.ع) 58( )ق.ق: 20/1/2019)بيروت:

 

 املطلــــــــــوب
 

 :اللجنة الموقرة بـالنظر فيتفضل 

للتشاور والتنسيق والتعاون مع الجهـات الحكوميـة الصـومالية  تكليف أمانة المجلس
االســتبيان الخــاا الســتكمال إجــراءات  ةالمعنيــة إلعــداد الخطــوات الرئيســية الالزمــ

باالحتياجات المالية والفنية، والصـعوبات والتحـديات التـي تواجـه قطـاع الكهربـاء فـي 
عداد تقرير شامل عن احتياجات قطاع الكهرباء في الصومال.الصومال  ، واا
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 الثالثالبند                             القطاع االقتصادي          

 إدارة الطاقة                        
              أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 مذكرة للعرض على

 االجتماع احلادي عشر للجنة خرباء الكهرباء 
 يف الدول العربية

 18/9/2019-17مقر األمانة العامة 
 والتعايف االقتصادي باجلمهورية اليمنيةخطة أولويات إعادة اإلعمار   املوضـــــــــــوع

واجمه المميمن جملممة مممن التحممديات واالخممتيالت المزمنممة علممى مختلممف الصممعد االقتصممادية ي - عرض املوضـــوع
حيمممم  تراجعممممت مؤشممممرات التنميممممة  2014واإلنسممممانية خاصممممة منممممذ سممممبتمبر  راالجتماعيممممة

 وتدهورت منظومة الخدمات األساسية ودمرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية.

أعدت وزارة التخطيط اليمنية خطمة قصميرة األجمل حمول أولويمات أعمادة اإلعممار والتعمافي  -
مممممن اسممممتعادة الخممممدمات  ( تركممممز علممممى تمكممممين الدولممممة2020-2019االقتصممممادي للفتممممرة )

 األساسية في عدة قطاعات من بينها قطاع الكهرباء والطاقة.

تهدف أولويات قطاع الكهرباء والطاقة إلى إعادة بنماء وتأهيمل وصميانة منظوممة الكهربماء  -
 واستعادة توفير خدمة التيار الكهربائي عند مستوياتها قبل الحرب.

ذات رارات ــــالق
 الصلة

 

( الصمممممممممادر ممممممممممن القممممممممممة العربيمممممممممة التنمويمممممممممة: 20/1/2019-3ج -(4)د.ع. 57)ق.ق:  -
االقتصممادية واالجتماعيممة فممي دورتهمما الرابعممة الخمماص بممدعم جهممود الجمهوريممة اليمنيممة فممي 

 إعادة اإلعمار والتنمية التالي نصه:

دعوة الدول األعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمـات العربيـة المتخصصـة  -1
ــة اليمنيــة فــي إطــار والجهــات  ــي ومــادي للجمهوري ــة والدوليــة المانحــة، تقــديم دعــم فن العربي

برنـــامل تكـــاملي يســـهم فـــي إعـــادة اإلعماروالتعـــافي ويضـــمن عـــودة التنميـــة فـــي المجـــاالت 
 االقتصادية واالجتماعية.

دعوة الدول األعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمـات العربيـة المتخصصـة  -2
جهــات العربيــة والدوليــة المانحــة، تقــديم الــدعم للجمهوريــة اليمنيــة فــي مجــاالت مســاعدة وال

ــيم الشــامل، والتغطيــة الصــحية الشــاملة،  الالجئــين والنــازحين، وفــي مجــاالت التــدريب والتعل
عـادة ت هيـل الشـباب واألطفـال  باإلضافة إلا برنامل التوظيف والتمكين، وبرنامل دعم المرأة واا

نيــدهم فــي الحــرب، وتشــغيل األســر المنتجــة، وذوي االحتياجــات الخاصــة، وكبــار الــذين تــم تج
يصالها لمستحقيها.    السن، وتقديم المساعدات اإلنسانية واإلغاثية واا
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تم عمر  الموضموع علمى المدورة الرابعمة للقممة العربيمة التنمويمة: االقتصمادية واالجتماعيمة  - راءاتــــــــاإلج
البنممد السممادس عشممر: دعممم جهممود الجمهوريممة اليمنيممة فممي إعممادة (، 20/1/2019)بيممروت: 

 اإلعمار والتنمية.

( القممرار 20/1/2019اتخممذت القمممة العربيممة التنمويممة: االقتصممادية واالجتماعيممة )بيممروت:  -
بممممممممممدعوة الممممممممممدول والمؤسسممممممممممات الماليممممممممممة  20/1/2019-3ج -(4د.ع. )57رقممممممممممم )ق.ق: 

 .ية المانحة تقديم الدعم الفني والمادي لليمنوالصناديق العربية والجهات العربية والدول

مممع المعنيمين مممن  اً تشماوري اً عقمدت إدارة العيقممات االقتصمادية بالقطمماع االقتصمادي اجتماعمم -
لبح  تنفيمذ القمرار ومناقشمة بنمود  20/5/2019بمقر األمانة العامة يوم  الجمهورية اليمنية

جممالس الوزاريممة المتخصصممة كممًي المسممودة األوليممة للخطممة )مرفممق( بهممدف عرضممها علممى الم
 حسب تخصصه وذلك لتنفيذ قرار القمة.

ـــــة  - املرفقــــــــــات ـــــة الرابع ـــــه العادي ـــــي دورت ـــــة ف ـــــة: االقتصـــــادية واالجتماعي ـــــة التنموي ـــــرار القمـــــة العربي ق
 (.20/1/2019 – 3و  –( 4د.ع) 57( )ق.ق: 20/1/2019)بيروت:

 االقتصادي: األولويات العاجلة.خطة أولويات إعادة اإلعمار والتعافي  -
 

 املطلــــــــــوب
 

 تفضل اللجنة الموقرة بالنظر في:
الطلب من الدول العربيـة المسـاهمة فـي تقـديم المسـاندة الفنيـة فـي مجـال المحطـات 

 الكهربائية، وت هيل الكوادر البشرية اليمنية.
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 الرابعالبند                  القطاع االقتصادي           

 إدارة الطاقة                        
                                                          أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 مذكرة للعرض على

 االجتماع احلادي عشر للجنة خرباء الكهرباء 
 يف الدول العربية

 18/9/2019-17مقر األمانة العامة 
 .االستخدامات السلمية للطاقة النووية  املوضـــــــــــوع
 عرض املوضـــوع

 
 ة الميممما،، والرغبممممة فمممي تمممأمين التمممزود بالطاقممممة  إن الزيمممادة فمممي الطلمممب علممممى الطاقمممة، وشمممحف

الطاقممة النوويممة  واالكتفمماء الممذاتي، مممن أهممم األسممباب التممي دعممت الممدول العربيممة للتوجممه إلممى
المعرفمممة  المزيمممد ممممن إلمممى احتياجهمممافضمممًي عمممن ، وتحليمممة الميممما،كمصمممدر لتوليمممد الكهربممماء 

لممى إلممى تأسمميس وتطمموير للبنممى يممة اليزمممةوالمهممارات والممموارد البشممرية والمال ،المطلوبممة ، وا 
  نووية لتوليد الكهرباء وتحلية الميا،.  للشروع في بناء محطاتالتحتية األساسية 

  الذريمة والمجلمس الموزاري العربمي للكهربماء دوريمة أقر الممؤتمر العمام للهيئمة العربيمة للطاقمة
 "،آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقـة النوويـةانعقاد المنتدى العربي حمول "

زالة ملوحةالمنتدى العربي حول رفاق توليد الكهرباء يتم تنظيم حي   كل عامين. الميا،  وا 
بتنظمميم مشممترك بممين الهيئممة العربيممة للطاقممة  2010كممل سممنتين منممذ العممام  بالطاقممة النوويممة

الذريمممة والمجلمممس الممموزاري العربمممي للكهربممماء واالتحممماد العربمممي للكهربممماء، ويعتبمممر المنتمممدى 
ة عربية مهمفة للنقاش  حول األولويات والمخماوف المتعلقمة ببمرامج القمدرة النوويمة فمي منصف

طلبمممات اليزممممة إلجمممراء دراسمممات شممماملة لجمممدوى القمممدرة المممدول العربيمممة، بمممما فمممي ذلمممك المت
 .يا رئيسية تتعلق بالقدرة النوويةالنووية، وتشجيع التعاون العربي والفهم العام حول قضا

ذات رارات ــــالق
 الصــــلة

)مقمممر  الممموزاري العربمممي للكهربممماء للمجلمممس الثانيمممة عشمممرةالصمممادر عمممن المممدورة  227القمممرار  -
 على: ( والذي ينص6/4/2017األمانة العامة: 

  ـــف ـــة لتكثي ـــدول العربي ـــي ال ـــاء ف ـــة بشـــؤون الكهرب ـــوزارات/ والمؤسســـات المعني دعـــوة ال
 مشاركتها في األنشطة المشتركة التالية:

  ـــعالمنتـــدى العربـــي ـــة  الراب ـــاه البحـــر بالطاق ـــة مي ـــاء وتحلي ـــد الكهرب حـــول "آفـــاق تولي
 (.2017في العام الحالي ) بالمملكة االردنية الهاشميةالنووية"، المقرر إقامته 

  2017أنشطة الهيئة ذات العالقة باستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء لعام. 
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  تكليف الهيئة العربية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع أمانـة المجلـس لتحـديث التقريـر الـذي
التقنيـــات تم إعــداده بشــكل دوري حــول أنشــطة الـــدول العربيــة فيمــا يتعلــق باســتخدام يــ

النووية إلنتاو الكهرباء وتحلية الميـاه ومشـروعاتها فـي هـذا الصـدد، والطلـب مـن الـدول 
 العربية التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية إلعداد هذا التقرير.

  الترحيــب بالــدعوة التــي تقــدم بهــا معــالي رئــيس المكتــب التنفيــذي للــدول العربيــة لتبــادل
 قطاع الكهرباء المصري في هذا المجال.الخبرات التي اكتسبها 

الصمممادر عمممن االجتمممماع الرابمممع والثيثمممين للمكتمممب التنفيمممذي للمجلمممس الممموزاري  262القمممرار  -
 ( والذي ينص على: 22/11/2018العربي للكهرباء )القاهرة: 

االحاطة علماا بالتقرير والتوصـيات الصـادرة عـن المنتـدى العربـي الرابـع حـول آفـاق توليـد  .1
-10عمـان:  -باء وتحلية مياه البحر بالطاقـة النوويـة )المملكـة األردنيـة الهاشـميةالكهر 
12/10/2017  .) 

دعـــوة الـــوزارات/ والمؤسســـات المعنيـــة بشـــؤون الكهربـــاء فـــي الـــدول العربيـــة لتكثيـــف  .2
حــول "آفــاق توليــد الكهربــاء وتحليــة ميــاه البحــر  الخــامسمشــاركتها فــي المنتــدى العربــي 

   بجمهورية مصر العربية. 2019والمزمع إقامته عام  بالطاقة النووية"،
مممت الهيئممة العربيممة للطاقممة الذريممة وبالتعمماون نظف ( مممن قممرار المجلممس أعممي،، 1تنفيممذًا للفقممرة ) - راءات ــــــــاإلج

مممع هيئممة الطاقممة الذريممة األردنيممة وأمانممة المجلممس المموزاري العربممي للكهربمماء )إدارة الطاقممة( 
الرابمع حمول رفماق  يللكهرباء، والوكالة الدولية للطاقة الذرية "المؤتمر العربواالتحاد العربي 

بالطاقممة النوويممة" وذلممك بمدينممة عمممان بالمملكممة األردنيممة  ميمما، البحممرتوليممد الكهربمماء وتحليممة 
  .12/10/2017 – 10الهاشمية خيل الفترة: 

حول "رفاق توليد الكهرباء  الخامساإلعداد والتحضير إلقامة المنتدى العربي  يجري حالياً   -
خمميل الفتممرة  بجمهوريممة مصممر العربيممةإقامتممه  المزمممعوتحليممة ميمما، البحممر بالطاقممة النوويممة"، 

قممد االجتممماع التحضمميري للمنتممدى العربممي الخممامسحيمم  . 2-4/12/2019 مقممر هيئممة ب ع 
تمممم خيلمممه االتفممماق علمممى:  18/3/2019-17بالقممماهرة يمممومي  المحطمممات النوويمممة المصمممرية

الموقممع الرسمممي  -النشممرة التعريفيممة -إعممين المنتممدى -برنممامج المنتممدى -)محمماور المنتممدى
للمنتممدى( كممما تمممم االتفمماق علمممى تحديممد االلتزاممممات )التكليفممات( للجهمممات المنظمممة للمنتمممدى 

 العربي الخامس.

 تقريمرًا محمدثًا  الهيئمة العربيمة للطاقمة الذريمة قدمتس أعي،، ( من قرار المجل2تنفيذًا للفقرة ) -
حول أنشمطة المدول العربيمة فيمما يتعلمق باسمتخدام التقنيمات النوويمة إلنتماج الكهربماء وتحليمة 

 .ومشروعاتها في هذا الصددالميا، 

ع قد المؤتمر العربي الرابع عشر ليستخدامات السملمية للطاقمة الذريمة فمي جمهوريمة مصمر  -
. تحمممممت رعايمممممة دولمممممة رئممممميس محلمممممس الممممموزراء 20/12/2018-16العربيمممممة  خممممميل الفتمممممرة 
وتشجيعًا من اللجنة المنظمة للممؤتمر  وفي اليوم األخير للمؤتمر ،بجمهورية مصر العربية



26 
 

 35للبمماحثين الشممباب، تممم تكممريم البمماحثين المتميممزين مممن الشممباب الممذين يصممل سممنهم إلممى 
باحثممًا مممن بممين مقممدمي البحممو  فممي المممؤتمر، وقممد وزعممت  19سممنة، ودارت المنافسممة بممين 

صمدر عمن  كمماشهادات تميز للباحثين الشباب الذين حصلوا على المراكز الثيثة األولى. 
تشمممجيع المؤسسمممات البحثيمممة فمممي المممدول العربيمممة إلجمممراء الممممؤتمر عمممدة توصممميات تضممممنت 

الدول العربيمة ، ودعوة مشاريع بحثية مشتركة في مجاالت التطبيقات السلمية للطاقة الذرية
 االحتياجمممماتوالتميممممز وتلبممممي  ليبتكممممارإلممممى تبنممممي سياسممممة تعليميممممة وتدريبيممممة فعالممممة داعمممممة 

  .ة والمستقبليةالحقيقية للدول العربية في برامجها النووية الحالي

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

ــر  - ــاو تقري ــة إلنت ــات النووي ــق باســتخدام التقني ــة فيمــا يتعل ــدول العربي ــاء حــول أنشــطة ال الكهرب
 وتحلية المياه ومشروعاتها في هذا الصدد. 

تقرير شامل عن المؤتمر العربي الرابع عشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية في  -
 .20/12/2018-16شرم الشيخ خالل الفترة  -جمهورية مصر العربية

للطاقـة الذريـة، ملخا للتعاون العربي الصـيني فـي مجـال الطاقـة الذريـة، بـين الهيئـة العربيـة  -
   والسلطة الصينية للطاقة الذرية.

 

 املطلــــــــــوب
 

دعوة الوزارات/ والمؤسسات المعنية بشؤون الكهرباء في الدول العربيـة لتكثيـف  .1
 مشاركتها في األنشطة المشتركة التالية:

حـول "آفـاق توليـد الكهربـاء وتحليـة ميـاه البحـر بالطاقـة  الخـامسالمنتدى العربـي  -
 (. 4/12/2019-2: القاهرة) بجمهورية مصر العربيةالنووية"، 

أنشــطة الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة ذات العالقــة باســتخدام الطاقــة النوويــة فــي  -
 .2019توليد الكهرباء لعام 

ــة وبالتنســيق مــع  .2 ــة الذري ــة للطاق ــة العربي ــس لتحــديث تكليــف الهيئ ــة المجل أمان
تم إعــداده بشــكل دوري حــول أنشــطة الــدول العربيــة فيمــا يتعلــق يــالتقريــر الــذي 

باستخدام التقنيات النووية إلنتاو الكهرباء وتحلية الميـاه ومشـروعاتها فـي هـذا 
الصــدد، والطلــب مــن الــدول العربيــة التعــاون مــع الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة 

 إلعداد هذا التقرير.
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 اخلامسالبند                            القطاع االقتصادي          

 إدارة الطاقة                        
              أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 مذكرة للعرض على

 االجتماع احلادي عشر للجنة خرباء الكهرباء 
 يف الدول العربية

 18/9/2019-17مقر األمانة العامة 
دعم صناعة املعدات الكهربائية إلنتاج ونقل وتوزيع الكهربـاء يف الـدول   املوضـــــــــــوع

 .العربية
 .إقامة المعارض المتخصصة  –أ 

 عرض املوضـــوع
 

وذلممك  المجلممس المموزاري العربممي للكهربمماء انتهمماج أسمملوب إقامممة المعممار  المتخصصممة، أقممر
هدف تنميمة صمناعة معمدات إنتماج ونقمل وتوزيمع الكهربماء فمي المدول العربيمة، والتعريمف بهما،  ب

ويقام معر  للصناعات الكهربائية فمي الموطن العربمي ممرة كمل عمامين تحمت رعايمة المجلمس 
وقممد  ويصمماحبه نممدوة حممول أحممد الموضمموعات ذات الصمملة. حممدى الممدول العربيممة،إوتستضمميفه 

  عار  وصاحب كل منها ندوة حول أحد الموضوعات ذات الصلة.   أقيم إلى اآلن ثمانية م

ذات رارات ــــالق
 الصــــلة

 مقمممر األمانمممة العاممممة:) الثانيمممة عشمممرةالصمممادر عمممن المجلمممس فمممي دورتمممه  228القمممرار رقمممم  -
   على: (2في فقرته ) ( والذي ينص6/4/2017

العربــي للكهربــاء كــل ثــالث ســنوات، "إقامــة المعــرض بــالتزامن مــع  المــؤتمر العــام لالتحــاد 
 وتكليف أمانة المجلس بالتنسيق مع االتحاد العربي للكهرباء في اإلعداد والتنظيم له."

ممن االتحماد  16/4/2018تنفيذًا لقرار المجلس أعمي،، تلقمت أمانمة المجلمس رسمالة بتماري   - راءات ــــــــاإلج
السممادس ليتحمماد العربممي للكهربمماء والمعممر  العربممي للكهربمماء حممول إقامممة المممؤتمر العممام 

المصاحب له )دمج المعر  التاسمع لصمناعة المعمدات والتجهيمزات الكهربائيمة فمي الموطن 
-5العربممي مممع معممر  االتحمماد العربممي للكهربمماء( بالعاصمممة األردنيممة عمممان خمميل الفتممرة 

6/12/2018.  

سممادس والمعممر  المصمماحب قامممت أمانممة المجلممس بتعممميم موعممد ومكممان إقامممة المممؤتمر ال -
على الدول العربية، وترجو الجهمات المعنيمة لحم  الشمركات المصمنعة للمعمدات الكهربائيمة 

 للمشاركة بالمعر  المصاحب للمؤتمر.  
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نظممم االتحمماد العربممي للكهربمماء وبالتعمماون مممع شممركة الكهربمماء الوطنيممة فممي االردن فعاليممات  -
الممممؤتمر العمممام السمممادس ليتحممماد العربمممي للكهربممماء، والمممذي نممماقش الواقمممع الحمممالي واآلفممماق 
المستقبلية للكهرباء في الوطن العربمي، وكيفيمة مواجهمة الصمعوبات والتحمديات المسمتقبلية، 

، ومعمممر  مصممماحب للممممؤتمر 6/12/2018-5االردن خممميل الفتمممرة  –فمممي مدينمممة عممممان 
للشمركات الصممناعية )وهممو دممج للمعممر  التاسممع لصممناعة المعمدات الكهربائيممة فممي المموطن 
 العربي، الذي تنظمه عادة جامعة الدول العربية، مع معر  االتحاد العربي للكهرباء(. 

إلنتـاو ونقـل وتوزيـع  والتجهيـزات الكهربائيـة صـناعة المعـداتتقرير موجز حول إقامـة معـرض  - املرفقــــــــــات
 .  الكهرباء في الدول العربية

رســالة االتحــاد العربــي للكهربــاء حــول دمــل المعــرض التاســع لصــناعة المعــدات والتجهيــزات  -
 الكهربائية في الوطن العربي مع معرض االتحاد العربي للكهرباء.

عّمـان: -العربـي للكهربـاء )المملكـة األردنيـة الهاشـميةمحاور المؤتمر العام السادس لالتحـاد  -
5-6/12/2018.) 

 

 املطلــــــــــوب
 

 الموقر بالنظر في: المجلستفضل 

ــــاا اإلحاطــــة  -1 ــــةعلم ــــرض  بدقام دمممممج المعممممر  التاسممممع لصممممناعة المعممممدات )المع
( والتجهيممزات الكهربائيممة فممي المموطن العربممي مممع معممر  االتحمماد العربممي للكهربمماء

علــا هــام   6/12/2018-5بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية: عمــان خــالل الفتــرة 
 المؤتمر العام السادس لالتحاد العربي للكهرباء.

تكليف أمانة المجلس بالتنسيق مع االتحاد العربي للكهربـاء لإلعـداد والتحضـير  -2
ـــاء. ـــا هـــام  المـــؤتمر الســـابع لالتحـــاد العربـــي للكهرب  للمعـــرض العاشـــر، عل

(2021)   
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 السادسالبند                           القطاع االقتصادي          

 إدارة الطاقة                        
              أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 )حذف( مذكرة للعرض على

 االجتماع احلادي عشر للجنة خرباء الكهرباء 
 يف الدول العربية

 18/9/2019-17مقر األمانة العامة 
املبادرة اإلقليمية للرتابط بني قطاعات الطاقـة وامليـاو والاـذاء يف الـدول  املوضـــــــــــوع

 .(Nexus)  العربية
 عرض املوضـــوع

 
تهممما كافمممة المممدول السمممبعة عشمممروأهمممدافها  2030إنف خطمممة التنميمممة المسمممتدامة لعمممام  ، التمممي أقرف

، ترسممم خارطممة طريممق بعيممدة الرؤيممة لسممائر 2015األعضمماء فممي األمممم المتحممدة فممي سممبتمبر 
الدول والجهات المعنيفة، كي تعمل جاهدًة على إرساء عالم ينعم باالزدهار المستدام واإلدماج 

كوكبنما والحمرص  االجتماعي والمساواة، فيما تسعى بالتزامن مع ذلك إلمى الحفماظ علمى مموارد
علممى عممدم إهمممال أي منهمما. لممذلك أخممذ االهتمممام العممالمي فممي السممنوات القليلممة الماضممية يتزايممد 
بدراسمممة العيقمممة المتداخلمممة بمممين قطاعمممات الميممما، والطاقمممة والغمممذاء، ونمممتج عمممن ذلمممك مممما يعمممرف 

يمكممن  يثممة،بممين القطاعممات الث وثيقممةالعيقممة ونظممرًا للبمفهمموم "تممرابط الميمما، والطاقممة والغممذاء". 
 فهم هذ، العيقة كمنطلق أساسي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

ذات رارات ــــالق
 الصــــلة

) مقمر  الدورة الثانية عشمرة للمجلمس الموزاري العربمي للكهربماءالصادر عن  244القرار رقم  -
 :والذي ينص على ( 6/4/2017األمانة العامة:

الــدول العربيــة إلــا التعامــل مــع موضــوع التــرابط بــين الطاقــة/  الت كيــد مجــدداا علــا دعــوة .1
 .المياه/ الغذاء بشكل متكامل علا المستوى الوطني أوالا، ثم علا المستوى اإلقليمي

بين المياه والطاقـة  ات الترابطسياسب الخاصة تعميم ونشر األوراقتكليف أمانة المجلس ب .2
ــذاء ــوعي بموضــوع ا  Policy Papersوالغ ــرابط لــدى صــناع القــرار وأصــحاب لرفــع ال لت

 المصلحة.
التعــاون مــع الخبــراء الــذين ينفــذون دراســة تضــمين التــرابط فــي إلــا دعــوة الــدول العربيــة  .3

 ،االســـتراتيجيات القطاعيـــة للميـــاه والطاقـــة والغـــذاء، واالســـتفادة مـــن مخرجـــات الدراســـة
 .2017-4-15وتكليف خبراء متخصصين لحضور اجتماع عرض نتائل الدراسة يوم 

ــدولي  .4 ــاون ال ــة للتع ــة األلماني ــذه الوكال ــذي تنف ــد ال االســتفادة مــن أنشــطة المشــروع الجدي
(GIZوتعيـــين كبـــار المســـئولين للمشـــاركة فـــي الـــدورات التدريبيـــة اإلقليميـــة  )  المزمـــع
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حول التـرابط، وفـي انجـاز دراسـات الجـدوى لمشـاريع البنيـة التحيـة للتـرابط التـي  تنظيمها
 .في بعض البلدان العربية في المرحلة الثانية سيقوم بها المشروع

 

الصمادر عمن المدورة العاديمة الحاديمة عشمرة للمجلمس الموزاري العربمي للميما،  196القرار رقم  -
 : ( والذي ينص في فقرته ثالثًا على27/6/2019)مقر األمانة العامة: 

 الوكالة االلمانية للتعاون الدولي:ثالثاا: مشروع الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والذي تنفذه 
الحوار اإلقليمي للترابط في منطقة  مع إلى التعاون للمجلس واألمانة الفنية العربية دعوة الدول .1

 فيما يتعلق باألنشطة المزمع تنفيذها.  الشرق األوسط وشمال إفريقيا

بتقرير بخصوص األنشطة والمشروعات  للمجلس إلى موافاة األمانة الفنية العربية دعوة الدول .2
 المتعلقة بالترابط المقترث تنفيذها.

العربية التي استفادت من أنشطة مشروع الترابط بين الميا، والطاقة والغذاء إلى دعوة الدول  .3
  . مدى االستفادة من األنشطة التي يتم تنفيذها يتضمنبتقرير للمجلس األمانة الفنية موافاة 

 

 ري للترابط بين المياه والطاقة والغذاء للوكالة االلمانية للتعاون الدولي:البرنامل الحوا
دعوة الدول واألمانة الفنية إلى التعاون مع الحوار اإلقليمي للترابط في منطقة الشرق  .1

األوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بالدورات التدريبية ومنبر المعرفة للترابط وغيرها من 
 األنشطة.

إلممى موافمماة األمانممة الفنيممة بتقريممر بخصمموص األنشممطة والمشممروعات المتعلقممة عمموة الممدول د .2
بممالترابط التممي تقمموم بتنفيممذها او التممي تعتممزم تنفيممذها ومممدى االسممتفادة مممن االنشممطة التممي يممتم 

 بتعاون بين األمانة الفنية والمنظمات الشريكة للمجلس. تنفيذها

  التدريبية والبحثية التالية:تم تنفيذ األنشطة  راءات ــــــــاإلج

 نظمت الوكالمة االلمانيمة للتعماون المدولي (GIZ)  بشمأن البرنمامج الحمواري اإلقليممي للتمرابط
فممي منطقممة الشممرق األوسممط وشمممال إفريقيمما دورة تدريبيممة حممول تممرابط الممموارد فممي المنمماطق 
الحضمرية بالتعماون ممع مشمروع مبمادرة منطقممة الشمرق األوسمط وشممال إفريقيما لمنهج التممرابط 

بمشماركة  2018فبرايمر وتكنولوجيات الطاقة المتجددة )ميناريت( في المنستير/ تونس فمي 
متدربا من تونس واألردن ولبنان ومصر، تم خيلها تطبيق نهمج التمرابط علمى حماالت  52

 .دراسية واقعية لمشروع ميناريت على مستوى البلديات عبر أنشطة تفاعلية

 ،الغممممذاء فممممي المشممممروع المقتممممرث  -الطاقممممة -تممممم إعممممداد دراسممممة حممممول تفمممماعيت تممممرابط الميمممما
الشمسية في األردن بهدف التعرف على الثغرات التي حالت دون تنفيذ  ليستزراع بالطاقة

المشروع واستخيص الدروس المسمتفادة بمقارنمة حماالت دراسمية أخمرى كالهنمد، ويمتم حاليما 
إعمممداد دراسمممة حمممول األممممن الممممائي فمممي سمممياق ضممم  الميممما، باسمممتخدام الطاقمممة الشمسمممية فمممي 

االقتصمادية لضم  الميما،، وتحديمد  -جتماعيةتونس، بهدف التعرف على اآلثار البيئية واال
دارتها والسياسات المطلوبة لتعزيز ذلك وقد تم تفعيمل الشمراكة ممع منظممة  ،رليات تقنينها وا 
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الفماو للتعماون المشمترك فمي هممذ، الدراسمة وتضمافر الجهمود مممع المشمروع المذي تعمدف، منظمممة 
 األردن ومصر وتونس.الفاو حول مخاطر ض  الميا، باستخدام الطاقة الشمسية في 

  عقد اجتماع اللجنة التوجيهية للبرنامج الحواري للترابط مع االتحماد األوروبمي فمي بروكسمل
 لمرحلة الثانية للبرنامج.اللتشاور حول  2018واجتماع رخر في يونيو  2018في مارس 

بــين الميــاه والطاقــة واألمــن حــول التــرابط ( GIZ)الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الــدولي عــرض   املرفقــــــــــات
 .الغذائي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 ( عرض اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياESCWA   ) حول مشروع تعزيـز األمـن
 .الغذائي والمائي

 

 املطلــــــــــوب
 

 الخبراء() تراجع في ضوء توصيات :النظر في تبني المجلس الموقر للتوصيات التالية
تكليف أمانة المجلس للتنسيق مع األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي  .1

، واالسكوا، والفاو لتوسيع (GIZ)للمياه، والوكالة األلمانية للتعاون الدولي 
مشاركة واستفادة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من فرا التدريب 

 .مستقبالا والمشاركة في المشاريع التي سيتم تنفيذها 
الوزاري العربي للكهرباء، والمركز اإلقليمي  الترحيب بمبادرة أمانة المجلس .2

للمجلس الوزاري العربي  األمانة الفنيةللطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، و 
للمياه، لتنظيم ور  عمل ودورات تدريبية حول موضوع الطاقة والتغيرات 

 ه والطاقة والغذاء.المناخية، وموضوع الترابط بين قطاعات الميا

الوزاري العربي للكهرباء للمشاركة في اجتماع اللجنة  أمانة المجلستكليف  .3
رفيعة المستوى، والتنسيق بين قطاعي المياه والزراعة المنبثقة عن االجتماع 
الوزاري المشترك األول لوزراء المياه والزراعة والذي انعقد بمقر األمانة العامة 

 .، وتفعيل إعالن القاهرة الصادر عنه4/4/2019بالقاهرة بتاريخ 

دعوة الدول العربية التـي سـيتم اختيارهـا لتنفيـذ مشـاريع التـرابط والتـي سـتنفذها  .4
ـــة الثانيـــة مـــن مشـــروع الحـــوار  الوكالـــة األلمانيـــة للتعـــاون الـــدولي فـــي المرحل

الوزاري العربـي  أمانة المجلس( بالتنسيق مع 2020اإلقليمي للترابط )بداية من 
 للمجلس الوزاري العربي للمياه. األمانة الفنيةكهرباء، و لل
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 السابعالبند                     القطاع االقتصادي          

 إدارة الطاقة                        
              أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 مذكرة للعرض على

 االجتماع احلادي عشر للجنة خرباء الكهرباء 
 يف الدول العربية

 18/9/2019-17مقر األمانة العامة 
 

 التعاون مع الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية يف جمال الطاقة. املوضـــــــــــوع
 :التعاون العربي الصيني -أوالا          

 عرض املوضـــوع
 

إدراكمما لعمممق الممروابط الثقافيممة والحضممارية الوثيقممة بممين الجممانبين العربممي والصمميني علممى امتممداد 
التمماري ، وانطيقمما مممن االقتنمماع بأهميممة تعزيممز التعمماون العربممي الصمميني حممول القضممايا الدوليممة 
لتنسممميق المواقمممف وتوسممميع التعممماون، اتفقمممت المممدول العربيمممة ممممن خممميل جامعمممة المممدول العربيمممة 

، وقمممد تمممم توقيمممع الصممميني –يمممة الصمممين الشمممعبية علمممى إقاممممة منتمممدى التعممماون العربمممي وجمهور 
؛ حيمم  قممام الطرفممان بوضممع 14/9/2004إعممين تأسمميس المنتممدى فممي مدينممة القمماهرة بتمماري  

فمممي إطمممار و برنمممامج عممممل المنتمممدى وممممن ضممممنها تعزيمممز التعممماون بينهمممما فمممي مجمممال الطاقمممة، 
لمجلممس المموزاري العربممي ا اتلعربممي الصمميني وتنفيممذًا لقممرار البرنممامج التنفيممذي لمنتممدى التعمماون ا

، وسمممتعقد ، عقمممدت سمممت دورات لمممؤتمر التعممماون العربمممي الصممميني فممي مجمممال الطاقمممةللكهربمماء
  . 2020الدورة السابعة للمؤتمر في جمهورية الصين الشعبية خيل عام 

ذات رارات ــــالق
 الصــــلة

الصمادر عمن المدورة الثانيمة عشمرة للمجلمس الموزاري العربمي للكهربماء )مقمر  245القرار رقمم  -
 ( والذي ينص على:  6/4/2017األمانة العامة: 

ــة مصــر العربيــة  .1 ــاء بالتنســيق مــع جمهوري ــس الــوزاري العربــي للكهرب ــف أمانــة المجل تكلي
فـي مجـال الطاقـة للمشـاركة لتوجيه الدعوة للدول العربية ومنظمات العمل العربـي المشـترك 

 (.2018)مصر لمؤتمر التعاون العربي الصيني  سادسةلدورة الفي أعمال ا

ــدورة ال .2 ــدء اإلعــداد لل ــي والصــيني لب ــين الجــانبين العرب ــاون  سادســةالتنســيق ب لمــؤتمر التع
 .(2018 عامالعربي الصيني في مجال الطاقة )

ة لمـؤتمر التعـاون ادستحضيرية للدورة السدعوة اللجنة العليا من الجانبين لعقد اجتماعات  .3
العربـــي الصـــيني فـــي مجـــال الطاقـــة، وتنظـــيم زيـــارات متبادلـــة وور  عمـــل فـــي المجـــاالت 

 .  المختلفة
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اإلشادة بمسـتوى التعـاون بـين الجانـب الصـيني والهيئـة العربيـة للطاقـة الذريـة فـي التنظـيم  .4
 عالت القوى وأمانها.المشترك لست ور  عمل حول الجوانب المختلفة لتقنيات مفا

مممن المكتممب التنفيممذي )مقممر األمانممة العامممة:  34الصممادر عممن االجتممماع  266القممرار رقممم  -
 ( والذي ينص على: 22/11/2018

 توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية واألمانة العامة علا حسن تنظيم الـدورة السادسـة .1
بجمهورية مصر العربية: القـاهرة خـالل لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة 

، وتكليـــف أمانـــة المجلـــس بدعـــداد تقريـــر مفصـــل حـــول فعاليـــات 8/11/2018-5الفتـــرة 
 المؤتمر يعمم علا كافة الدول العربية والمنظمات المعنية.  

الطلــب مـــن الـــدول العربيـــة موافـــاة أمانـــة المجلـــس بملخـــا ألهـــم إنجازاتهـــا فـــي مجـــال  .2
 في مجال الطاقة، ليتم تقديمه خالل الدورات القادمة للمؤتمر.التعاون العربي الصيني 

تكليــف أمانــة المجلــس بتعمــيم األنشــطة المقترحــة تحــت مظلــة مــؤتمر التعــاون العربــي    .3
   .الصيني في مجال الطاقة علا كافة الدول العربية الستالم ترشيحاتها في هذا الش ن

عشرة للمجلس الموزاري العربمي للكهربماء  الثانيةالصادر عن الدورة   245لقرار رقم لتنفيذًا  - راءات ــــــــاإلج
لممؤتمر  سادسمةللمدورة ال . والمتعلق باإلعداد والتحضير(6/4/2017)مقر األمانة العامة: 

. وبنماًء علمى التنسميق المشمترك (2018 مصمرالتعاون العربي الصيني في مجمال الطاقمة )
ووزارة الكهربمماء والطاقممة المتجممددة بجمهوريممة  ربماء،بمين أمانممة المجلممس المموزاري العربممي للكه

 ع قدت سلسلة من االجتماعات التنسيقية تم خيلها االتفاق على: ، مصر العربية

موعـد ومكـان  -شعار المؤتمر: ) حزام واحد، طريق واحد، وفـرا اسـتثمارية واعـدة ( 
والبرنـامل الزمنـي المحـاور  -بمدينمة القماهرة 8/11/2018-5: خيل الفترة عقد المؤتمر

الفمرص  -المنفط والغماز -الطاقمة النوويمة -الطاقمة المتجمددة -: ) الطاقمة الكهربائيمةلمؤتمر
االسممممتثمارية(، وهيكممممل البرنممممامج الزمنممممي يكممممون فممممي اليمممموم األول للتسممممجيل واالجتماعممممات 

الموقـــــع  -التنسممممميقية واالفتتممممماث، والثممممماني والثالممممم  للجلسمممممات العلميمممممة، والرابمممممع للزيمممممارات
 : تم إعداد تصميم أولي لموقع المؤتمر، باللغتين العربية واإلنكليزية. لكتروني للمؤتمراإل 

لمممؤتمر التعمماون العربممي الصمميني فممي  السادسممةالممدورة  مصممر العربيممةاستضممافت جمهوريممة  -
حـزام واحـد، تحـت شـعار "، القماهرةفمي مدينمة  8/11/2018-5مجال الطاقمة خميل الفتمرة 

مشمماركًا مممن كبممار  250وذلممك بمشمماركة حمموالي  "،اســتثمارية واعــدةطريــق واحــد : فــرا 
مشاركًا  51 منهمالمسؤولين والخبراء والمهندسين ورجال األعمال المعنيين بشؤون الطاقة 

إلممى جانممب ، دول عربيممة( 10) مشمماركًا مممن الجانممب العربممي 200مممن الجانممب الصمميني، و
منظمممممة األقطممممار العربيممممة التعممممدين، و ممثلممممين عممممن المنظمممممة العربيممممة للتنميممممة الصممممناعية و 

المصدرة للبترول )أوابك(، والهيئة العربية للطاقة الذرية، باإلضافة إلى وفد األمانة العاممة 
وصمممدر فمممي نهايمممة الممممؤتمر بيمممان ختمممامي تمممم التوقيمممع عليمممه ممممن  لجامعمممة المممدول العربيمممة.
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 الجانبين.

ادس والبيمان الختمامي علمى المدول قامت أمانة المجلس بتعميم التقرير النهائي للمؤتمر الس -
 العربية. 

من خيل اإلنجازات التي حققهما الطرفمان فمي مجمال التمدريب فمي الطاقمة و  من جهة ثانية، -
النظيفممة، اتفممق الجانبممان علممى إنشمماء مركممز تممدريب عربممي مممم صمميني للطاقممة النظيفممة، وقممام 

بمممين  10/7/2018بكمممين الجانبمممان بلعمممداد اتفاقيمممة انشممماء المركمممز والتمممي تمممم توقيعهممما فمممي 
 ،األمانممة العامممة لجامعممة الممدول العربيممة وهيئممة الوطنيممة للطاقممة بجمهوريممة الصممين الشممعبية

تبمممادل الخبمممرات بمممين الجمممانبين فمممي مجمممال الطاقمممة النظيفمممة ) الطاقمممة إلمممى المركمممز  ويهمممدف
كممممما اتفممممق  الشمسممممية، وطاقممممة الريمممماث، والشممممبكات الذكيممممة، والتكنولوجيمممما الطاقممممة النظيفممممة(.

فمي لتمدريب العربمي الصميني لجانبان في البيان الختمامي علمى تقمديم المدعم الميزم لمركمز اا
يقمدر لتمكينه من خدمة الطرفين في هذا المجال. وفمي همذا الصمدد،  لطاقة النظيفةمجال ا

الجانبمممان المسممماهمات التمممي يقمممدمها المعهمممد الصممميني لهندسمممة الطاقمممة المتجمممددة ويتطلعمممان 
 .2019بية األولى التي ستقام في الصين عام لتنظيم الدورة التدري

، إنشمماء مركممز تممدريب عربممي مممم صمميني للطاقممة النظيفممة( مممن اتفاقيممة 3وتنفيممذًا للمممادة رقممم ) -
بتعممميم مممذكرتها علممى الممدول العربيممة، والطلممب  27/1/2019قامممت أمانممة المجلممس بتمماري  

السمودان وجمهوريمة  منها بيمان رغبتهما فمي استضمافة المركمز، وقمد أبمدت كمل ممن جمهوريمة
 مصر العربية، والمملكة المغربية. رغبتها في استضافة مركز التدريب.

الصمممادر عمممن  266( ممممن القمممرار رقمممم 3-2كمممما قاممممت أمانمممة المجلمممس وتنفيمممذًا للفقمممرتين ) -
للمكتب التنفيمذي للمجلمس الموزاري العربمي للكهربماء، بتعمميم ممذكرتها بتماري   34االجتماع 

ل العربية والطلمب منهما موافماة أمانمة المجلمس بمأهم اإلنجمازات فمي على الدو  12/2/2019
تمهيمدًا لقيمام أمانمة المجلمس بلعمداد تقريمر شمامل حمول  مجال الطاقة مع الجانمب الصميني،

ومرفممق بممالتعميم األنشممطة المقترحممة مممن الجانممب الصممميني  .التعمماون مممع الجانممب الصمميني
 وهي: 2019للمركز التدريبي للطاقة النظيفة خيل عام 

1- SMART GRID 
2- CLEAN COAL TECHNOLOGY 
3- LARG SCALE PV STATION 

تم التوقيع على مذكرة تفماهم بمين األمانمة العاممة لجامعمة المدول العربيمة ومن ناحية أخرى،  -
( الصممممممينية بتمممممماري   GEIDCO) منظمممممممة التنميممممممة والتعمممممماون للممممممربط العممممممالمي للطاقممممممة و 
بمدينمممة بكمممين، بهمممدف تشمممجيع التخطممميط والدراسمممات المشمممتركة حمممول المممربط  13/5/2017

العممابر للحممدود فممي مجممال الطاقممة، والنظممر فممي إنشمماء مجموعممة عمممل مشممتركة فممي مجممال 
وتنفيمذًا لمما جماء فمي ممذكرة التفماهم، ع قمدت سلسملة ممن الربط الكهربائي والطاقة المتجمددة، 
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لتنسمميقية بمقمممر األمانممة العاممممة  بممين إدارة الطاقممة ومنظممممة التنميممة والتعممماون االجتماعممات ا
للمممربط العمممالمي للطاقمممة وذلمممك للتحضمممير لعقمممد دورة تدريبيمممة حمممول تنميمممة الطاقمممة، واسمممتخدام 

 تكنولوجيا الكهرباء، والربط الكهربائي الدولي.

 للطاقة النظيفة.اتفاقية انشاء المركز التدريبي العربي  - املرفقــــــــــات

    GEIDCOمذكرة تفاهم بين األمانة العامة و -
 

 املطلــــــــــوب
 

 تفضل المجلس الموقر بالنظر في:
الترحيــب باستضــافة كــل مــن جمهوريــة الســودان وجمهوريــة مصــر العربيــة،  .1

والمملكة المغربية لمركز التدريب العربـي الصـيني  للطاقـة النظيفـة )الجانـب 
 العربي(.

بين الجانبين العربي والصيني لبدء اإلعداد للدورة السـابعة لمـؤتمر  التنسيق .2
 (.2020التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة )الصين 

دعوة اللجنة العليـا مـن الجـانبين لعقـد اجتماعـات تحضـيرية للـدورة السـابعة  .3
 لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة.

تكثيف المشاركة مـن الجانـب العربـي فـي المـؤتمر السـابع لمنتـدى التعـاون   .4
   .2020العربي الصيني في مجال الطاقة الصين

المشـــاركة فـــي الـــدورات التدريبيـــة  التـــي يقـــدمها المركـــز التـــدريبي العربـــي  .5
 الصيني في مجال الطاقة النظيفة.

فــي مجــال الطاقــة الترحيــب بالتعــاون مــع المنظمــة العالميــة لتنميــة التعــاون  .6
(GEIDCO.في مشروع الربط الكهربائي العربي ) 
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 التعاون مع الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية يف جمال الطاقة. املوضـــــــــــوع
 التعاون العربي اإلفريقي: -ثانياا          

 عرض املوضـــوع
 

مظلممة الجامعممة  تحممت القائمممة تالتعاونيمماهممو أحممد أهممم المؤسسممي  العربممي االفريقممي التعمماون
منذ السبعينيات من القرن العشرين، خاصة بعد  حي  تم عقد أربع قمم عربية إفريقيةالعربية 

القمة العربية اإلفريقيمة و ، (1977)القاهرة: مارس  انعقاد مؤتمر القمة العربية األفريقية األول
(، 2013الثالثمممة )الكويمممت: يمممة القممممة العربيمممة اإلفريقو ، (2010سمممرت:  -)دولمممة ليبيممما الثانيمممة

وممن خميل همذ، القممم تمم  (،2016مماالبو  -)جمهورية غينيما القمة العربية األفريقية الرابعةو 
نشمممماء عممممدة مؤسسممممات و  دفممممع عجلممممة التعمممماون فممممي المجممممال للتعمممماون فممممي شممممتى المجمممماالت، و ا 

أجممل علممى ضممرورة تكثيممف الجهممود مممن كممما تممم التأكيممد االقتصممادي والثقممافي بصممفة خاصممة، 
 تأسيس شراكة عربية أفريقية خاصة في ظروف العولمة التي تمر بها بلدان العالم.

وخطممة عمممل للتعمماون العربممي األفريقممي خمميل  االسممتراتيجيةوثيقممة للشممراكة  سممرت أقممر ت قمممة 
، وتشممجيع إقامممة مشمماريع اقتصممادية مشممتركة بممين الجممانبين خاصممة فممي 2016-2010الفتممرة 

، كممما تممم مممن المصممادر الطبيعيممة للطاقممة المتجممددة وتبممادل الكهربمماءمجممال الطاقممة ليسممتفادة 
واتفممق الجانبممان  ، 2019-2017البممرامج واألنشممطة المتضمممنة فممي خطممة العمممل للفتممرة  وضممع

تنظمميم منتممدى أفريقممي عربممي للمؤسسممات التمويليممة، وتعزيممز التجممارة فممي القمممة األخيممرة علممى 
ممممن أجمممل زيمممادة الصمممادرات خمممارج المنطقتمممين،  اإلقليميمممة وتنميمممة القمممدرات فمممي مجمممال الطاقمممة

وتشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المالية على االستثمار في بناء برامج الطاقة المتجمددة 
 واالستخدام السلمي للطاقة النووية.

ذات رارات ــــالق
 الصــــلة

  مقمر  للكهربماءالثانيمة عشمرة للمجلمس الموزاري العربمي الصمادر عمن المدورة  246القرار رقم(
 ( والذي ينص على:6/4/2017األمانة العامة: 

ــة العربيــة الرابعــة ) اإلحاطــة علمــاا  ــائل أعمــال القمــة األفريقي ــوفمبر 23بنت ــو، 2016ن ، مالب
 غينيا االستوائية(، وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي بهذا الش ن.

  واالجتممممماعي علممممى للمجلممممس االقتصممممادي  103الصممممادر عممممن الممممدورة  2214القممممرار رقممممم
 ( والذي ينص على:07/02/2019)مقر األمانة العامة:  المستوى الوزاري

ـــب  -1" ـــة )الجوان ـــة اإلفريقي ـــا مشـــروع خطـــة العمـــل العربي ـــدأ عل ـــث المب ـــة مـــن حي الموافق
 االقتصادية واالجتماعية(، مع األخذ باالعتبار مالحظات الدول العربية بش نها.

تكليف األمانة العامة باتخاذ اإلجراءات الالزمة بالتنسيق مـع مفوضـية االتحـاد األفريقـي  -2
األفريقيــــة )الجوانــــب االقتصــــادية واالجتماعيــــة(، علــــا  –لعــــرض خطــــة العمــــل العربيــــة 

األفريقــي، وتعميمهــا علــا نقــاط اتصــال المجلــس  –االجتماعــات المشــتركة للجــانبين العربــي 
ي إلبداء الرأي، تمهيداا إلقرارها بشكلها النهـائي مـن االجتمـاع المشـترك االقتصادي واالجتماع
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 لوزراء الخارجية من الجانبين، ومن ثم عرضها علا القمة العربية اإلفريقية بالرياض.

ـــة  -3 ـــة والجمهوري ـــة المغربي ـــة التونســـية والمملك ـــن: الجمهوري ـــل م ـــب ك ـــاا بطل األخـــذ علم
ــــة الشــــعبية استضــــ ــــة الديمقراطي ــــة الجزائري ــــل العربي افة االجتمــــاع األول لمؤسســــات التموي

واإلفريقية آللية تنسيق تمويـل المشـروعات العربيـة واإلفريقيـة، وعـرض نتـائل هـذا االجتمـاع 
 علا المجلس االقتصادي واالجتماعي".

ممن  7/2/2019بتماري   (103مجلس االقتصادي واالجتمماعي فمي دورتمه العاديمة )وافق ال  راءات ــــــــاإلج
)الجوانممب 2019/2021 المعدلممة مشممروع خطممة العمممل العربيممة اإلفريقيممةعلممى  حيمم  المبممدأ

 االقتصادية واالجتماعية(. 

  قممد بممين األمانممة العامممة )إدارة الطاقممة مممن إدارة  30/4/2019 بتمماري  االجتممماع التنسمميقيع 
التنسيق والمتابعة بالقطاع االقتصادي( ووفد مفوضية االتحاد االفريقي، تمم خيلمه مناقشمة 

واردود المواردة ممن المدول العربيمة حمول الخطمة، وخاصمة مما تضممنته  مشروع خطة العممل،
وقممد  الطاقممة الكهربائيممة، مممذكرة جمهوريممة مصممر العربيممة حممول مشممروع زيممادة توليممد وتوزيممع

عرضممت إدارة الطاقممة الميحظممات الممواردة مممن الممدول العربيممة علممى البنممود الخاصممة بالطاقممة 
رجة في مشروع خطة العمل العربيمة األفريقيمة، وتمرى إدارة الطاقمة إدراج المقتمرث المذي دالم

ثل فمي تنظميم ، والمتم2016تم التوافق عليه من الجانبين العربي واإلفريقي في قمة ميبو 
 منتدى استثمار عربي أفريقي بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.   

   بممممممين إدارات القطمممممماع االقتصممممممادي  14/5/2019عقممممممد اجتممممممماع تنسمممممميقي داخلممممممي بتمممممماري
دارة افريقيمما والتعمماون العربممي االفريقممي برئاسممة االمممين العممام المسمماعد رئمميس  واالجتممماعي وا 
قطاع الشؤن السياسية الدولية، وذلك لمناقشة التعمدييت السمابق عرضمها فمي اجتمماع يموم 

مممع يتضمممن تعممدييت علممى البنممود الخاصممة بالطاقممة  اً عرضمم إدارة الطاقممة، وقممدمت 30/4
 األخذ بعين االعتبار ميحظات الدول العربية.

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

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

 .2019/2021مشروع خطة العمل العربية اإلفريقية المعدلة  -

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

 املطلــــــــــوب
 

 بــ: اللجنة الموقرةتفضل 
، مالبـو، 2016نوفمبر 23بنتائل أعمال القمة األفريقية العربية الرابعة ) علماا اإلحاطة  -

 غينيا االستوائية(، وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي بهذا الش ن.
تكليف أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالمتابعة والتنسيق مع الجهـات المعنيـة  -

اإلفريقيــة وعــرض النتــائل علــا المجلــس فــي دورتــه والمكلفــة بتنفيــذ خطــة العمــل العربيــة 
 القادمة.
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 الثامنالبند                     القطاع االقتصادي          

 إدارة الطاقة                        
              أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 مذكرة للعرض على

 االجتماع احلادي عشر للجنة خرباء الكهرباء 
 يف الدول العربية

 18/9/2019-17مقر األمانة العامة 
موعد ومكان االجتمـاع الثـاني عشـر للجنـة خـرباء الكهربـاء يف الـدول   املوضـــــــــــوع

 العربية.
 عرض املوضـــوع

 
اللجمان  -العربي للكهربماء وفقًا للمادة الحادية عشرة من النظام األساسي للمجلس الوزاري -

 والتي تنص على: -المتخصصة

يجــوز أن تجتمــع اللجنــة مــرتين فــي الفتــرة مــا بــين دورات انعقــاد المجلــس وترفــع توصــياتها "
 إلا المكتب التنفيذي". 

ذات رارات ــــالق
 الصــــلة

 

اجتماعهممممما القمممممادم يممممموم ......   تقتمممممرث أمانمممممة المجلمممممس أن تعقمممممد لجنمممممة خبمممممراء الكهربممممماء  - راءات ــــــــاإلج
 بمقر األمانة العامة. 2020/مارس/00

  املرفقــــــــــات

 املطلــــــــــوب
 

تفضل اللجنة الموقرة باإلحاطة علماا بالموعـد المقتـرح والموافقـة عليـه أو تعديلـه وفـق  -
 ما تراه مناسباا.

 
 

 

 

 


