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    كلمة معالي األستاذ/ أحمد أبو الغ�ط
 األمین العام لجامعة الدول العر��ة

 2019 الثاني تشر�ن /نوفمبر 6-7
 

  األخ األستاذ/ عبداللط�ف الحمد

 لإلنماء االقتصادي واالجتماعيالمدیر العام ورئ�س مجلس إدارة الصندوق العر�ي 

 ةالسیدة / انا بیرد سعادة

 يمجموعة البنك الدول –مدیرة االسترات�ج�ات والعمل�ات 

 أصحاب المعالي والسعادة .. السیدات والسادة،

 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته،

 

لتفعیل الت�ادل التجاري للطاقة إنه لمن دواعي سروري أن أكون بینكم الیوم في افتتاح فعال�ات المؤتمر األول 

في المنطقة العر��ة والذي س�عقد على مدار الیوم والغد هنا في القاهرة، والذي تنظمه األمانة العامة لجامعة 

الدول العر��ة، �التعاون مع الصندوق العر�ي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي و مجموعة البنك الدولي. فأهًال 

 .الهام والمتمیز وسهًال �كم في هذا الحدث

و�م ی�عث على التفاؤل أن أرى هذه النخ�ة المتمیزة التي جاءت لتشار�نا في األفكار والسبل، وهذا الجهد 

الكبیر الذي ترعاه ثالث من أكبر المؤسسات العاملة في المنطقة العر��ة سع�ًا إلنشاء سوق عر��ة مشتر�ة 

نى أن �حالفنا التوفیق وأن نجني ثمار جهودنا مجتمعة في للكهر�اء وتعز�ز تجارة الطاقة �كل أشكالها. أتم

المستقبل القر�ب لتظل المنطقة العر��ة محافظة على موقعها االسترات�جي في سوق الطاقة العالمي ل�س 

 .كمصدر للنفط والغاز الطب�عي فحسب بل واحدة من أغنى المناطق �الطاقة المتجددة أ�ضاً 
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 أصحاب المعالي والسعادة ،،،

قد حظي مشروع الر�ط الكهر�ائي العر�ي �اهتمام �الغ من أعلى المستو�ات فهو أحد أهم المشروعات ل

التكامل�ة العر��ة، و�شكل جان�ًا مضیئًا في مسیرة العمل العر�ي المشترك، و�ّمهد الر�ط الكهر�ائي العر�ي 

�ادل تجارة الكهر�اء �شكل �حقق إلقامة سوق مشتر�ة للكهر�اء بین الدول العر��ة تتم من خاللها عمل�ات ت

 .الكثیر من المزا�ا االقتصاد�ة واالجتماع�ة لكافة الدول المشار�ة في السوق 

، حیث �ّلفت 2001بدأ االهتمام �مشروعات الر�ط الكهر�ائي العر�ي على مستوى القمة العر��ة مع بدا�ة عام 

ي العر�ي للكهر�اء بوضع خطة محددة المجلس الوزار  212) في قرارها رقم 2001(مارس  13قمة عّمان 

لإلسراع في استكمال الر�ط الكهر�ائي العر�ي وتقو�ته، ودعت مؤسسات التمو�ل العر��ة للمساهمة في تمو�ل 

مشار�ع الر�ط الكهر�ائي العر�ي. واستمر المجلس الوزاري العر�ي للكهر�اء في متا�عة �افة الجوانب الفن�ة 

) تكل�ف أحد المكاتب 2005روع حیث قرر المجلس في دورته السادسة (ابر�ل والمال�ة الخاصة بتنفیذ المش

االستشار�ة إلعداد دراسة تتضمن تصورًا لسیر أعمال ومشروعات الر�ط الكهر�ائي بین الدول العر��ة ومع 

الدول األخرى لمدى عشر�ن سنة و�مكان�ات استغالل النفط والغاز لتصدیر الطاقة الكهر�ائ�ة ومتطل�ات 

لمواءمة المؤسس�ة والقانون�ة الالزمة في الدول العر��ة و�ّلف فر�قًا من الخبراء إلعداد الشروط المرجع�ة ا

)، �ما قرر المكتب التنفیذي تشكیل اللجنة 2005للدراسة و�ما ینسجم مع قرار القمة العر��ة (الجزائر 

دراسة حتى االنتهاء منها وتشكیل فر�ق التوجیه�ة من خبراء الدول العر��ة أعضاء المكتب لتتولى متا�عة ال

عمل متخصص للتقی�م الفني والمالي والقانوني، �ختص �المتا�عة المستمرة والدور�ة إلنجاز األعمال المتعلقة 

  .�الدراسة، وفي ضوء ما تقرره اللجنة التوجیه�ة

 

 السیدات والسادة ،،،

ع الر�ط الكهر�ائي العر�ي الشامل والتي مًولها لقد خرجت نتائج دراسات الجدوى االقتصاد�ة والفن�ة لمشرو 

الصندوق العر�ي بنتائج إ�جاب�ة من ناح�ة االرتفاع المتوقع في �م�ة الطاقة المت�ادلة بین الدول العر��ة، أو 

حیث قدرت الق�مة الحال�ة �أسعار عام  2030الوفر المقدر في تكال�ف التولید في الدول العر��ة حتى عام 

مل�ار دوالر نت�جة  11مل�ار دوالر �اإلضافة إلى وفر إضافي �قدر �حوالي  35ت �حوالي للوفورا 2014

  .النخفاض ان�عاث الغازات الضارة �البیئة
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 أصحاب المعالي والسعادة ،،،

تشیر الب�انات الخاصة بت�ادل الطاقة في الدول العر��ة إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهر�ائ�ة عر��ًا بنس�ة 

، في حین ارتفع الطلب على الطاقة الكهر�ائ�ة 2010 -2000في المتوسط  في الفترة ما بین  % 6.2

، ومن المتوقع أن �ستمر النمو في استهالك الطاقة 2014 -2010% في الفترة ما بین 19.4بنس�ة 

ستوردة مقارنة . والسمة الغال�ة هي ارتفاع �م�ة الطاقة الم2030الكهر�ائ�ة على هذا النحو المرتفع حتى عام 

�الطاقة المصدرة، و�ذا ما أخذنا في االعت�ار حق�قة أن الطاقة المستوردة تأتي في معظمها من دول غیر 

عر��ة فإننا ندرك أهم�ة عقد هذا المؤتمر في هذا الوقت ودوره في دعم وتعز�ز س�اسات وآل�ات ت�ادل الطاقة 

دول العر��ة إلى إجراء إصالحات داخل�ة على أسواق ف�ما بین الدول العر��ة خاصة وقد اتجهت �ثیر من ال

الكهر�اء لدیها بهدف تخف�ف س�طرة االحتكارات الحكوم�ة وتوفیر بیئة أكثر تنافس�ة والسماح �مشار�ة القطاع 

 .الخاص. وقد اتخذت معظم الدول العر��ة إجراءات جادة لتصح�ح أسعار الطاقة عموماً 

 

 السیدات والسادة ،،،

شوطا �بیرًا في طر�ق الوصول إلى السوق العر��ة المشتر�ة للكهر�اء، ونذ�ر �كل التقدیر واإلعزاز لقد قطعنا 

مراسم االحتفال بتوق�ع مذ�رة التفاهم إلنشاء سوق عر��ة مشتر�ة للكهر�اء من جانب وزراء الكهر�اء والسفراء 

مذ�رة التفاهم تلك في �ونها تعد وث�قة  المعتمدین لستة عشر دولة عر��ة لتدخل بذلك حیز النفاذ، وتأتي أهم�ة

رف�عة المستوى تغطي التزام الدول العر��ة بتحقیق التكامل للسوق العر��ة المشترك للكهر�اء التي تمكن 

المستهلك في دولة عر��ة من االستفادة من الطاقة الكهر�ائ�ة التي یتم تولیدها في دولة عر��ة أخرى دون 

فة بناء محطات �هر�اء إضاف�ة لمقابلة ز�ادة االستهالك في فترات الذروة. ونحن تحمل الدولة المستهلكة تكل

اآلن في طور االنتهاء من االتفاقیتین األهم في قطاع الكهر�اء عبى المستوى العر�ي وهما االتفاق�ة العامة 

س الوزاري العر�ي واتفاق�ة السوق، وهنا أتوجه �الشكر الجز�ل لفر�ق البنك الدولي الذي عمل یدًا مع المجل

للكهر�اء وأمانته على إلنجاز هذا العمل الكبیر .. نتطلع و��اكم للعمل �كل جد�ة الستكمال المسیرة وفق 

 .البرنامج الزمني المعتمد من المجلس الوزاري 
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 الحضور الكر�م،،،

 

وسعدت �مشار�ة نخ�ة من لقد اطلعت على برنامج عمل المؤتمر �جلساته الثر�ة سواء الوزار�ة منها أو الفن�ة، 

 الخبراء وصناع القرار في فعال�اته، 

وال بد لي في نها�ة �لمتي هذه أن أشیر إلى إن �افة النجاحات التي تحققها األمانة العامة لجامعة الدول 

العر��ة في هذا المشروع لم �كن ل�كتب لها النجاح لوال تضافر جهود شر�ائنا الدولیین واإلقل�میین والذین 

وجه لهم �جز�ل الشكر والتقدیر على �افة ما قدموه من دعم وتعاون مثمر من أجل استكمال مسیرة العمل أت

 العر�ي المشترك،

شكرًا لكل من بذل الجهد في اإلعداد والتحضیر لهذا المنتدى، وشكرا لكم ضیوفنا الكرام على مشار�تكم 

              .وتشر�فكم لنا �الحضور

 

 مة هللا و�ر�اته،،والسالم عل�كم ورح


