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 البيان اخلتامي
 للدورة السادسة ملؤمتر التعاون العربي الصيني يف جمال الطاقة

 (2018نوفمرب  8 -5القاهرة: )
----- 

 
تنفيذا للبيان الختامي الصادر عن الدورة الخامسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال 

والذي عقد بمدينة بكين الطاقة تحت شعار "الطاقة: حجر أساسي للتعاون العربي الصيني" 
وبناًء على الرغبة التي أبدتها ، 2016اكتوبر  27 - 25بجمهورية الصين الشعبية خالل الفترة 

الستضافة الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال  جمهورية مصر العربية
 ؛في مجال الطاقةبين الجانبين جهود التعاون  الطاقة الستكمال

 2020-2018البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي  إلى واستناداً 
على التعاون في بناء الحزام الذي يشير إلى حرص الجانبين ، 2018يوليو  10في بكين الصادر 

االستخدامات و  ،النظيفةوالطاقة  ،الكهربائيةمجاالت الطاقة في ذلك ق بما والطريق بشكل معم  
وكذلك اإلعالن التنفيذي العربي الصيني الخاص ببناء "الحزام والطريق"  ؛النوويةطاقة للالسلمية 

اور التعاون مجال الطاقة محورًا رئيسيًا من محالذي يؤكد فيه الجانبان على اعتبار التعاون في 
 ؛بين الجانبين

القاهرة مدينة عقدت الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة في 
"حزام واحد طريق  ، تحت شعار2018نوفمبر  8 إلى 5 من بجمهورية مصر العربية خالل الفترة

الرئيس الصيني شي جين  ما تضمنته كلمةبالجانبان حيث أشاد واحد: فرص استثمارية واعدة"، 
ببكين  2018في االجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي الصيني في يوليو عام  بينغ

 منخفضة الكربون.الغاز والطاقة  حول ضرورة دفع تعزيز التعاون في مجالوالمبادرة التي طرحها 
 

محمد موسى / الدكتور عقد المؤتمر برئاسة مشتركة، من الجانبين حيث ترأس الجانب العربي
ومن الجانب الصيني ، جمهورية مصر العربيةبعمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 

   الشعبية الصين للطاقة بجمهورية الوطنية للهيئة المساعد العام المدير باوهوا ليوالسيد/ 
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شارك في المؤتمر ممثلو المؤسسات الحكومية ذات الصلة، والمنظمات الدولية واإلقليمية، 
في مجال الطاقة من  والمراكز المعنية، والمعاهد األكاديمية، ومعاهد البحوث، والشركات العاملة

 .نييالجانبين إلى جانب مجموعة من المستثمرين العرب والصين
  

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  أسامة عسران نائب/ مهندسافتتح المؤتمر معالي ال
ناقش المشاركون الفرص والتحديات االستثمارية في مجال الطاقة التي و بجمهورية مصر العربية 

تبادل الطرفان كما ، هذا القطاع الحيويوفرص التعاون في  العربية، من الصين والدول تواجه كالً 
والنفط والغاز  ،خالل المؤتمر وجهات النظر حول سبل التعاون الثنائي في مجاالت الكهرباء

والطاقة المستدامة وفرص االستثمارات في مجال الطاقة، إلى جانب االستخدامات  ،الطبيعي
حول إمكانية ابتكار آليات صينية عربية للتمويل بن اء السلمية للطاقة النووية، كما دار نقاش 

 واالستثمار، والتوسع في مجاالت جديدة للتعاون، ومنها مجال التكنولوجيا المتقدمة. 
ج التي تحققت في هذا المؤتمر، والمناقشات التي دارت بين المشاركين، فقد وبناء على النتائ

 : اآلتي توصل الجانبان إلى
 
  لغاز الطبيعياالتعاون في مجال النفط و  .1

 ةهناك فرصًا كثير خاصة وأن ومشتقاته  النفطأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال 
ات مؤكدة من النفط تشكل ياحتياط به الدول العربية منبفضل ما تتمتع هذا المجال في للتعاون 

في التنقيب واالستكشافات وما تتمتع به الصين من تقنيات حديثة  ي العالمي،نحو نصف االحتياط
فتح وكذلك ضرورة  والتكرير والتصنيع وصناعة معدات النفط وغيرها من المميزات األخرى؛والنقل 

 ،بما يحقق النفع لكال الجانبين الغاز الطبيعيالنفطية و  تدااباإلمد ما يتعلقون فيالتعلآفاق جديدة 
، وهو ما يفتح آفاقا المسال الغاز الطبيعيو  النفط الموثوقة واعدة لصادرات ل سوقاً فالصين تشك  

بالنسبة إلمدادات امن تحقيق أمن منطلق من الدول العربية  المسال جديدة للطلب على الغاز
على أهمية التنسيق ودعم كل طرف الطرفان كما أكد  وأمن الطلب بالنسبة للدول العربية.  ،للصين

بما يعزز المصالح لآلخر في المحافل الدولية ومع المنظمات ذات الصلة في مجاالت الطاقة 
 المشتركة للطرفين وال يؤثر على مصالحهما الوطنية.

 هربائيالتعاون في مجال الطاقة الكهربائية والربط الك .2
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أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهربائية على أساس المنفعة 
شبكات تطوير االستفادة من الخبرات المتراكمة من الجانبين في هذا الصدد، بما في ذلك و المتبادلة 
لتطوير مشروعات الربط الكهربائي، إلى جانب االستثمارات فائقة الجهد، وكذلك توجيه الكهرباء 

، (GEIDCO) منظمة التنمية والتعاون لربط الطاقة العالميتبادل الخبرات والتدريب بالتنسيق مع 
العاملة في قطاع الكهرباء لشركات للهيئات وا والدورات التدريبيةوالعمل على تنظيم الزيارات 

 .من الجانبينومعاهد البحوث 
 

 مجال الطاقة المستدامةالتعاون في  .3
الطبيعية من الموارد العمل على االستفادة مصادر الطاقة، و تنويع اتفق الجانبان على أهمية 

التنمية االقتصادية في الطاقة المستدامة  دوروتعزيز  ،المتنوعة في الصين والدول العربية
 واالجتماعية، 

سبل االستفادة من تكنولوجيا الطاقة أكد الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في و 
النظيفة وتطبيقات الخاليا الضوئية والطاقة الشمسية الحرارية في الدول العربية، وتشجيع 

تعزيز التعاون في مجال البحوث و ، تعزيز التوجه نحو الطاقة النظيفةالمشاريع المشتركة ل
وتنفيذ مشاريع ريادية تتمتع والتخطيط لتنفيذ المشاريع الكبرى في مجال الطاقة المتجددة، 
إلى جانب تقديم الدعم الالزم  ؛بالجدوى الفنية واالقتصادية والبيئية وفقًا لظروف كل جانب وموارده

لتمكينه من خدمة الطرفين في هذا  لطاقة النظيفةمجال ا يفلتدريب العربي الصيني مركز ال
يقدر الجانبان المساهمات التي يقدمها المعهد الصيني لهندسة الطاقة وفي هذا الصدد،  المجال.

 . 2019المتجددة ويتطلعان لتنظيم الدورة التدريبية األولى التي ستقام في الصين عام 
 

اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة ودعم المؤسسات الصغيرة كما 
وتعزيز أمن الطاقة والتخفيف من اآلثار البيئية الناجمة عن  ،والمتوسطة العاملة في هذا المجال

  استهالك الطاقة.
 
 التعاون في مجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية .4
ن الجانبان المستوى الذي وصل إليه التعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية وكل من السلطة ثم  

ودعيا إلى تفعيل مذكرة  CNNCوالشركة الصينية للطاقة النووية  CAEالصينية للطاقة الذرية 
 التفاهم بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والسلطة الصينية للطاقة الذرية التي تم بمقتضاها
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 األغراض في النووية الطاقة باستخدام معني عربي تدريب لمركز المشترك البناء على االتفاق
  .المتبادلة والمنفعة والمساواة الصداقة، أساس على السلمية

تطوير التواصل وتبادل الخبرات في مجال الطاقة الذرية إلى اتفق الجانبان على أهمية كما 
هذا المجال جانب االستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الصينية للجانب العربي في 

 والتنسيق في ذلك مع الهيئة العربية للطاقة الذرية.
 
 

 التعاون في مجال االستثمار .5
أكد الجانبان االلتزام بتوفير بيئة استثمارية مواتية والعمل على تذليل كافة العقبات التي 
تواجه المستثمرين في مجال الطاقة لتسهيل عملية االستثمار وتحسين البنية االستثمارية الالزمة 

بما في ذلك قطاع ، العالمية في هذا الشأنيواكب التطورات  بين الجانبين بما يؤدي إلى خلق مناخ
 والبتروكيماويات. كصناعة التكريرقة الصناعات الالح

 
 

 وفي ختام المؤتمر
في جمهورية الصين الشعبية، على  2020اتفق الجانبان على عقد المؤتمر القادم في عام 

 ن يتم تحديد المكان والتاريخ الحقا.أ
 

ر المشاركون في المؤتمر عن شكرهم وتقديرهم للجهات المختصة في جمهورية مصر وقد عب  
على  االتنظيم، كما أكد الجانبان عزمهموحسن  الضيافة كرمالعربية وجامعة الدول العربية على 

 ما يعود بالفائدة على الجانبين.بمواصلة الجهود لتعزيز التعاون في مجال الطاقة 
 
 

 الجانب الصيني رئيس  الجانب العربي رئيس

 

 

 محمد موسى عمران  /دكتورال

وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة 

 المتجددة

 جمهورية مصر العربية 

 ليو باوهوا  السيد/           

 نائب مدير الهيئة الوطنية للطاقة

 جمهورية الصين الشعبية      

 

 
 2018نوفمبر  7القاهرة في 


