
 مرفقات البند األول
 السوق العربية المشتركة للكهرباء

:وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء تطورات -1  

 .اتفاقية السوق( -موقف االتفاقيتين )االتفاقية العامة -1.1

 التشاوري الثالث )االجتماع الحادي والعشرون للجنة التوجيهية( بالمملكة  جتماعتقرير وتوصيات اال
 .(12/9/2018-9)المغربية 

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

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

  11/2/2019اجتماع بين أمانة المجلس ورئاسة اللجنة التوجيهية )مقر األمانة العامة: محضر، 
14/3/2019.) 
 قواعد تشغيل الشبكات العربية. -2.1

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

 المرئي العرض ( المقدم من المكتب االستشاريCESI بتاريخ )25/7/2019 . 

 اتفاق مع االستشاري لتطوير االتفاقية . 
 

:المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء اإلطار -2  

  دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز اإلقليمي التنسيقي للسوق العربية المشتركة للكهرباء. -1.2

  إنشاء المركز اإلقليمي  بدائل( للشروط المرجعية لدراسة جدوى 2018النسخة المحدثة )نوفمبر
 العربية المشتركة للكهرباء.  للسوقالتنسيقي 

  اللجنة متضمنة قرار  14/2/2019رسالة للصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بتاريخ
 التوجيهية حول تصورها للمركز. 

  مرفق بها تعقيب الصندوق العربي على مالحظات أعضاء  12/5/2019الصندوق بتاريخ رسالة
 .اللجنة التوجيهية، والنسخة المحدثة والنهائية من طلب العروض الخاص بالدراسة

 ومرفقها جدول يتضمن رأي اللجنة حول المركز  10/6/2019بتاريخ  العربي لصندوقرسالة ل
 . التوجيهية



 
 

  .أمانة السوق، تشكيل اللجان -2.2
 وهي: 14/2/2019بتاريخ  الوثائق المرسلة من البنك الدولي 

 (.TSO)  النظام األساسي للجنة مشغلي أنظمة النقل العربية -1
 (.ARC) النظام األساسي للجنة العربية االستشارية والتنظيمية  -2
تفعيل أمانة السوق العربيةة المشةتركة للكهربةاء )تةم مراجعتهةا لةتعكس المالحظةات التةي تةم اسةتالمها  -3

 من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي(.  
 النظام األساسي ألمانة السوق العربية المشتركة للكهرباء.     -4
 

 (Implementation Facility)المبادرة الجديدة  :التعاون مع البنك الدولي استكمال -3
 حول المبادرة الجديدة للبنك الدولي الخاصة بتسيير التنفيذ العرض المرئي للبنك الدولي  

(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 

  .ملخص عن الورشة من البنك الدولي 
 

:اإلقليمي إلنشاء منصة لتسريع تجارة الطاقة في المنطقة العربية المؤتمر -4  
 المؤتمر. برنامج 

 
:مستجدات مشاريع الربط الكهربائي العربي -5  

  عرض مرئي من الجهات المختصةة بالجمهوريةة اإلسةالمية الموريتانيةة حةول تطةوير الشةبكات الكهربائيةة
 والنمو المتسارع للطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.  



 مرفقات البند الثاني
قطاع الكهرباء في جمهورية الصومال الفيدراليةدعم   

 ( الصادر عن االجتماع الثالثين للمكت233قرار رقم ) :(.16/9/2014ب التنفيذي )األمانة العامة 
 (9/6/2015األمانة العامة: ) 11الصادر عن الدورة  192رقم  المجلس الوزاري العربي للكهرباء قرار. 
 ( بتاريخ 29( د.ع )718قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم )15/4/2018. 
  الصومالية ومعالجة الديون الخارجية الصومالية توصيات االجتماع الفني األول لدعم خطة التنمية

 (.18/12/2018)األمانة العامة: 
 :( 20/1/2019قرار القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورته العادية الرابعة )بيروت 

 (.20/1/2019 – 3ج  –( 4د.ع) 58)ق.ق: 
 

الثالثمرفقات البند   
والتعافي االقتصادي بالجمهورية اليمنيةخطة أولويات إعادة اإلعمار   

 .خطة أولويات إعادة اإلعمار والتعافي االقتصادي: األولويات العاجلة 

 :( 20/1/2019قرار القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورته العادية الرابعة )بيروت
 (.20/1/2019 – 3ج  –( 4د.ع) 57)ق.ق: 

 

الرابعمرفقات البند   
 االستخدامات السلمية للطاقة النووية

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

  الكهرباء وتحلية المياه تقرير حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية إلنتاج
 . (2019)فبراير  ومشروعاتها في هذا الصدد

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

 ئة العربية للطاقة الذرية، والسلطة ملخص للتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة الذرية، بين الهي
   الصينية للطاقة الذرية.



الخامسمرفقات البند   
 دعم صناعة المعدات الكهربائية إلنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية

  تقرير موجز حول إقامة معرض صناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية إلنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء
 في الدول العربية. 

  رسالة االتحاد العربي للكهرباء حول دمج المعرض التاسع لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في
 الوطن العربي مع معرض االتحاد العربي للكهرباء.

 5عّمان: -لمؤتمر العام السادس لالتحاد العربي للكهرباء )المملكة األردنية الهاشميةا ملخص عن-
6/12/2018.) 

السادسمرفقات البند   
  المبادرة اإلقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية

 (Nexus). 

  الوكالة األلمانية للتعاون الدولي عرض(GIZ ) بين المياه والطاقة واألمن الغذائي في حول الترابط
 .منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 ( عرض اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياESCWA   ) حول مشروع تعزيز األمن الغذائي
 .والمائي

السابعمرفقات البند   
 التعاون مع الدول والمنظمات اإلقليمية والدولية في مجال الطاقة

 :التعاون العربي الصيني -أوالا 
 .اتفاقية انشاء المركز التدريبي العربي للطاقة النظيفة 
 مذكرة تفاهم بين األمانة العامة وGEIDCO    

 
 

 التعاون العربي اإلفريقي: -ثانياا 
  .خطة العمل 
 (23/11/2016ماالبو؛  -قرارات القمة العربية اإلفريقية )غينيا االستوائية. 
  (.16/2/2017-99دع  -2119االقتصادي واالجتماعي )نص قرار المجلس 
 ( 6/4/2017قرار المجلس الوزاري العربي للكهرباء .) 


