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 ملوضـــوععرض ا

 

 

تعتبر السووووووووية العرترك اللكووووووووتر ك ل مشرتعا  الت امل  كوووووووور  ع  التمع    -
تظ   ثعئق اي لك   العرتي  تلث   جشًع  ضوووووورععً ل عل  العرتي اللكووووووتر   

ل لج س بكعفك السووووية العرترك اللكووووتر ك ل مشرتعا  ميم المتلعي الرئرسووووي 
 اجشزته.

العرترك اللكوووووووووووووتر ك  قرك السوووووووووووووية اتفع –)التفعقرك العع ك تعن التفعقر تلث  -
 ؛لقرعي السية   القعنينرك كالتكريعراألطر ل مشرتعا( 

 
 
 
 
 
 

 

 

ذات رارات ــــالق
 الصلة

العرتي  يزامي الل مة السوووووووتثلعئرك ل لج س الالصوووووووع م     288القرام مقل  -
  لص   ى:الذي ي(   27/07/2020:    بعل)ل مشرتعا 

 

معدلة من االتفاقيتين )االتفاقية العامة على النســـــــــخة النهائية ال الموافقة "
واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء( بالصيغة المرفقة، والطلب من 

قبل نهاية  التنســـيل الداخلي بين الجهات الوطنيةالدول العربية األعضـــاء 
تمهيداا لقيام أمانة المجلس بالعرض على المجالس الوزارية  2020العام 

 ".2021في بداية العام القادم المختصة األخرى 
 

الصع م    اللج س القتصع ي  الجتلع ي في   مته  2291 القرام مقل -
 :  ى يلص  الذي( 4/02/2021بعل:    ) 107العع يك 

 

للســــــوق  ()االتفاقية العامة واتفاقية الســــــوق  االتفاقيتينإحالة مشــــــروع  -
للكهرباء، للنظر للكهرباء إلى المجلس الوزراي العربي  العربية المشــــــــترك
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الدول العربية، وذلك في دورة قادمة  من التي قد ترد إليه المالحظاتفي 
 .2021من عام  األولالنص  خاللتعقد 

 

على مســـتوى كبار المســـ ولين  االجتماعيو  االقتصـــاديتفويض المجلس  -
االتفاقيتين )االتفاقية بعقد دورة غير عادية تخصــــص لمناقشــــة موضــــوع 

 خالل، وذلك (العربية المشــتركة للكهرباءق للســو( لســوق العامة واتفاقية ا
 ".المناسب القرار ، التخاذ2021شهر يوليو 

 
 س  الثالثر  ل لكتب التلفرذي عالجتلعع السالصع م     269القرام مقل  -

الذي (   16/12/2021األ عنك العع ك: )ل مشرتعا  ل لج س اليزامي العرتي
  لص   ى:ي

من العراق الحظات التي وردت ألمانة المجلس الم معالجةلتوافل على ا .1
، وتكليل أمانة المجلس بالتنسيل مع رئيس فريل عمل وعمان ومصر

في النسخة النهائية المنقحة من اتفاقيتي  انعكاس ذلكالدراسة للتأكد من 
 السوق العربية المشتركة للكهرباء.

خة النهائية الطلب من الدول العربية إرسال أو تجديد موافقاتها على النس .2
المنقحة من اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء خالل شهرين 
من تاريخ تعميمها، وموافاة أمانة المجلس بذلك، أخذاا في االعتبار موقف 

 تحفظ على االتفاقيتين. مالجزائر السابل ال

 
 
 
 
 

 راءاتــــــــاإلج

عرتي ل مشرتعا في اللج س اليزماي القب      288بعل صل م القرام مقل  -
 لل ترك جلشيميك  صووووووووور   ذ رة  مته السووووووووووتثلعئرك  ت قم ا عنك اللج س 

ييجي   الاظووووع     بع  التي تفروووول  27/1/2021العرترووووك يتووووعمي  
اتفعقرك السووووووووية(  انه  -الجشع  اليطلرك   ى التفعقرتر  )التفعقرك العع ك 

اللسوتجلا       في  طعم ت كجعمي اسوتملعلشع لصورع ك ماي  طلي  جل 
 لى صووووووولم قرام    اللج س القتصوووووووع ي  الجتلع ي بياعلك التفعقرتر  

التي قل تر   لره  اللالاظع اللج س اليزماي العرتي ل مشرتعا  ل لظر في 
 ؛   الل ل العرترك

ا ووعنووك اللج س مسووووووووووووووعلووك     لوول ترووك جلشيميووك العراة يتووعمي    م    لى -
 التفعقرتر ؛مة المشرتعا   ى تط ب اللظر في  الاظع   زا 2/2/2021



6 
 

ا عنك اللج س مسووووووووووووووعلك اللل مك العرترك السوووووووووووووعي يك يتعمي    اسوووووووووووووت لم -
ن  زامة الطعقك في طيم اسوووووووووووووتملعل ا جرااا  أب التي تفرل 9/3/2021

 اتفعقرك السية(. –اللظع رك الالز ك بكأن التفعقرتر  )التفعقرك العع ك 
ى  قوول الجتلووعع الثووع   يلووعًا   ى  ووع سوووووووووووووبق    ووم ا ووعنووك اللج س  ل -

 العكوووووري  ل جلك التيجرشرك  تلكوووووعم ك  لث ر      زامة المشرتعا في   لك 
لللعقكوووووووووووووك اللالاظع   30/3/2021العراة  البلك الل لي  ذلك يتعمي  

اليام ة   لت   كعنرك   خعل ت ك التعليال    ى التفعقرتر  بعل ا تلع ملع 
 جلي ك رث صووووولم    الجتلعع    اللج س اليزامي العرتي ل مشرتعا ا

تت خص في تم رف ا عنك اللج س بعسووووووتبرعن  يقف الل ل التيصوووووورع     
العرترووك    التفووعقرتر    ووذلووك الط ووب     لث ي  زامة المشرتووعا العراقرووك 

 . راجعك بع  اللالاظع  ذا  الص ك بليقف العراة    اللالاظع 
 

لتفووعقرتر     جلشيميك ت قووم ا وعنوك اللج س اللالاظووع  القووعنينرووك   ى ا -
  ارث قع م 31/3/2021 صوووووووور العرترك  بر البريل اللمتر ني يتعمي  

ا عنك اللج س بعلتعلرل   ى مئرس  ا ضوووووووووووعا ال جلك التيجرشرك ل تفضووووووووووو  
 بعلطالع  إيلاا الراي.

ت قوووم ا وووعنوووك اللج س مسووووووووووووووووعلوووك     لووول تروووك سووووووووووووو طلوووك  لوووعن يتوووعمي   -
الطوووووعقوووووك  اللعوووووع ن   ى  تفرووووول ييجي   الاظوووووع  ليزامة 28/3/2021

التفعقرتر   ارث قع م ا عنك اللج س بلخعطبك الللل ترك بليجب اللذ رة 
لتسوووووولرك نقطك اتصووووووعل    اليزامة لتسووووووشر   7/4/2021يتعمي   591مقل 

 التياص     اليزامة.

 25/4/2021ت قووم ا ووعنووك اللج س مسوووووووووووووووعلووك    البلووك الوول لي يتووعمي   -
الاظوع  التي تل  لوعقكوووووووووووووتشوع في تضوووووووووووووللوم ماي البلوك فرلوع يتع ق بوعلل

الجتلعع الثع    العكوووووووري  ل جلك التيجرشرك  الخعصوووووووك بلصووووووور  العراة  
ارث قع م ا عنك اللج س بعلتعلرل   ى مئرس  ا ضووووووعا ال جلك التيجرشرك 

 ل تفض  بعلطالع  إيلاا الراي    طريق البريل اللمتر ني.

ل تيضووووووووووووو   يقفشع    قع م ا عنك اللج س بلخعطبك الل ل العرترك التي ل -
؛   ووووذلوووك 7/4/2021يتووووعمي   589التفووووعقرتر  بليجووووب  ووووذ رتشووووع مقل 
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     لع قع م ا عنك اللج س؛  ذ راتشع الالاقك ) رفق  عفك اللراسوووووووووال (
جعنب آخر بلخعطبك الل ل العرترك التي سووووووووبق لشع  مسووووووووعل  يافقتشع   ى 

جرااا  اسوووووووووووووتملووعل ا التفووعقرتر  لتيضووووووووووووور  اليقووم الالزي لالنتشووعا    
 .7/4/2021يتعمي   592بليجب  ذ رتشع مقل  اللاخ رك

ل لج س القتصوووووووووووووع ي  107بعل  رض الليضووووووووووووويع   ى الل مة العع يك  -
ان  الجتلع ي  صووووووووول م قرام اللج س يشذا الكوووووووووأن؛  عن    اللفترض 

اللج س القتصووووووووووووع ي  التي ت م صوووووووووووول م قرام خالل الفترةيكين التيجه 
 :لي  ى اللمي التع الجتلع ي 

o  2021  مة استثلعئرك ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا يينري. 
o  2021ييلري   الجتلع ي القتصع ي  مة استثلعئرك ل لج س.  
o  2021اجتلعع ال جلك اللائلك ل كؤ ن القعنينرك ا سطس. 
o في  الخعمجرك اا  ى  سوووووووووووووتيت  زام  لج س الجع عكالل مة العع يك ل

 .2021سبتلبر 
الثعلث  كووووووووووووور ل جلك خبراا المشرتعا  الذي  قل    بعل  ان الجتلعع  لا  -

امتأت تأجر  انعقع  اللج س لمر  اليصووووووويل لتيافق  26/5/2021 يتعمي 
تأجر   املشعالتيصوووورع  لجلي ك       خرج الجتلعع ببكووووأن التفعقرتر 

 ي ل الل مة السوووووتثلعئرك ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا لمر  اليصووووويل 
للالاظووع  اليام ة بعوول صوووووووووووووول م قرام اللج س الليقر مقل ل تيافق   ى ا

اتى تعميخه ) الاظع   صووووووووووووور  العراة   27/7/2020( يتعمي  288)
 لوووعن(    ى ان تتيلى ال جلوووك التيجرشروووك  شلوووك  ضووووووووووووو  يرنوووع   ز لي 
بعلتلسووووووووووووورق    ا عنك اللج س بمرث يكين   ز ًع لمعفك األطرا  ب رض 

  2021سوووية قب  نشعيك الععي المعلي التيصووو  لصووور ك نشعئرك لتفعقرتي ال
الط ب    فريق البلك الل لي التياصووووووووو  في خع  يازل    الل ل العرترك   

التي تقل م بلالاظعتشع لسووور ك اليصووويل  لى صووورع ك تيافقرك لالتفعقرتر  
اتفعقرك السوووووووية ل سوووووووية العرترك اللكوووووووتر ك ل مشرتعا(   –)التفعقرك العع ك 

ا    ى فريق اللماسوووووووووك  ال جلك التيجرشرك   ى ان تعرض نتعئ  اللكوووووووووع م 
 تلشرلًا ل عرض   ى الجتلعع القع ي ل جلك خبراا المشرتعا.

بعلتلسوووووووورق    البلك الل لي  فريق اللماسووووووووك  ز لي تل التيافق   ى يرنع   -
ال جلووك التيجرشرووك بمرووث يكين   ز ووًع لمووعفووك  ا ووعنووك اللج س  ا تلووع      

رك لتفعقرتي السووية قب  نشعيك الععي األطرا  ب رض التيصوو  لصوور ك نشعئ
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ط ب ال تل تعلرله بصوووفك مسووولرك   ى الل ل األ ضوووعا    .2021المعلي 
     عفك الل ل اللتزاي بلع فره.

  سووووووووووووو سووووووووووووو ك    الجتلع ع  الثلعئرك    الل ل التي ايل  بع  ُ قل -
اللالاظع    ى التفعقرتر  بمضيم البلك الل لي   رضم نتعئجشع   ى 

السووووووووووع س  الثالثر  ل لكتب التلفرذي الذي اتخذ القرام السووووووووووعيق  الجتلعع
  ذ ر . 

   ره فين الليقف المعلي    التفعقرتر  بعللسوووووووووووووبك ل ل ل التي امسووووووووووووو م  -
لتلسوووووووووورق اللاخ ي  فقًع لقرام الل مة السووووووووووتثلعئرك ل لج س بعل ا الاظعتشع 

 (  علتعلي: 2020)ييلري 
 اللالاظع جلر   لعن: التيافق   ى  •
  فرلع  لا  االة. ر: التيافق   ى اللالاظع  ص •
ا ضووووووووووووو  اليفل اللكوووووووووووووعم  في الجتلع ع  التلشرليك التي العراة:  •

 سبقم اجتلعع اللكتب التلفرذي انه لل تعل ملع   الاظع   ع قك.
 تعول  جلي وك    الجتلوع وع  ؛ 269تلفروذًا لقرام اللكتوب التلفروذي مقل  -

 جلك التيجرشرك  مئرس فريق اللماسوووك؛ التلسووورقرك    البلك الل لي  مئرس ال
تعلتلسوووووووورق    مئرس فريق اللماسووووووووك بعلتأ ل    اعلرًع   تقيي ا عنك اللج س 

 الاظع  الل ل العرترك في اللسوووووووووووووخك الللقمك األخررة   لع   ماج  عفك 
 ييجري ا  لا  لقعئلك بكعفك التعليال  التي تل  جراؤمع   ى نسووووووووووخك ييلر

  رشع اللج س في   مته الستثلعئرك.التي  عن قل  افق   2020

   ا صووووووم 2/3/2022 قل  ال جلك التيجرشرك اجتلع شع الثالثر  يتعمي   -
 بلع ي ي:

تم رف ا عنك السية يتجشرز اللس  اللشعئرك    التفعقرتر  )التفعقرك  ▪
العع ك  اتفعقرك السية(  إمسعلشع ل بلك الل لي  اخذًا في ال تبعم 

 خعصك بس طلك  لعن.اللالاظع  األخررة ال
  ل  بع مة البلك الل لي لستملعل التفعقرع  اللعللك    خالل  ▪

)التفعقرك  2022  2020 راجعك  إ لا  جل ل  قعمنك ل لسختر  
العع ك  اتفعقرك السية(   ى ان يتل  جراا  راجعك ثعنرك    قب  ا عنك 

يق  ثل اللج س/ ا عنك السية  مئعسك فريق اللماسك  نعئب مئرس الفر 
  مسعل اللس  الللقامك  لى ال جلك التيجرشرك.
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العرض   ى الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي الخبراا لستصلام  ▪
قرام    اللج س اليزامي العرتي ل مشرتعا يتفيي  ال جلك التيجرشرك 
بع تلع   سي ة التفعقرتر    راجعتشع في  ي ل اقصع  ششر    انعقع  

ل لج س  تلشرلاً لتعلرلشع بكك  مسلي   ى الل ل الل مة الرابعك  كرة 
 .األ ضعا لتأ رل الليافقع  في  ي ل اقصع  ششري     تعمي  التعلرل

تم رف األ عنك العع ك بعلتلسرق    الل ل األ ضعا لعقل   مة استثلعئرك  ▪
ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا لستصلام قرام بعلليافقك   ى 

    ى اللجعلس اليزاميك األخرت.التفعقرتر  يعرض لاقعً 

ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبراا الطعقك  -
)    2022 عمس  7اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  

بعل(  صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في 
 اللط يب(.

 
ا  ا عنك اللج س السوووووووووووووعلف ذ رمع ل ل ل العرترك األ ضوووووووووووووعا  بر  ذ ر  - املرفقــــــــــات

 القليا  الرسلرك للت جع عك الل ل العرترك.

 .ل لكتب التلفرذي 36تقرير  قراما  الجتلعع  -

(  جل ل  قعمنك ير  2022التفعقرتعن بصووووويمتشلع الللقمك )نسوووووخك  عمس  -
 .)يعرض لاقًع( 2022 نسخك  2020نسخك 

 ووعمس  2يتووعمي   تلووعع الثالثر  ل جلووك التيجرشرووكتقرير  تيصووووووووووووورووع  الج -
2022. 

 عمس  7تقرير  قراما  الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي الخبراا يتعمي   -
2022. 

 

 املطلــــــــــوب
 

 بالنظر في: تفضل المجلس الموقر

اعتماد توصيات اللجنة التوجيهية في اجتماعها الثالثين والمنعقد  .1
لصلة بالبند األول/ تطورات اتفاقيتي ذات ا 2/3/2022بتاريخ 

 "(.2السوق العربية المشتركة للكهرباء )مرفل رقم "
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تفويض اللجنة التوجيهية في اعتماد مسودة اتفاقيتي السوق العربية  .2
المشتركة للكهرباء، ومراجعتها في موعد أقصاه شهر من انعقاد 

على  الدورة الرابعة عشرة للمجلس، تمهيداا لتعميمها بشكل رسمي
الدول األعضاء لتأكيد الموافقات في موعد أقصاه شهرين من تاريخ 

 التعميم؛ مع مراعاة إجراءات الموافقة لكل دولة.

تكليل األمانة العامة بالتنسيل مع الدول األعضاء لتحديد موعد  .3
لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الستصدار قرار 

يتين يعرض الحقاا على المجلس االقتصادي بالموافقة على االتفاق
 واالجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
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 :السوق العربية املشرتكة للكهرباء املوضـــــــــــوع
  . قواعد تشغيل الشبكات العربية . 2

 
 

 عرض املوضـــوع
 

وثائل الحوكمة قواعد تشــــــغيل الشــــــبكات العربية لي الوثيقة الرابعة من 
 لربط بين الدول العربية، وقد قامالالزمة ل ومهمتها تحديد األســس التقنية

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بتغطية نفقات الخدمات 
من خالل تكليل مكتب التمام دراســة الوثيقة وذلك االســتشــارية المطلوبة 

 2019يوليو  من اابتد للقيام بعمل الدراسة CESI صصاستشاري متخ
 النص بخط عادي! .3/6/2020وتم االنتهاء من كافة الوثائل في 

 
 
 
 
 
 

ذات رارات ــــالق
 الصلة

ل لج س اليزامي  الثعلثك  كووووووووووووورةالصوووووووووووووع م    الل مة  259القرام مقل  -
 الذي يلص في ( 5/11/2019العرتي ل مشرتعا ) قر األ عنك العوع ك: 

   ى: (2  1فقرتره )
للصـــندوق العربي لإلنماء االقتصـــادي واالجتماعي على كل  تقديم الشـــكر .1

جهوده التي بذلها في دعم مشـــــروعات الربط الكهربائي العربي، وبشـــــكل 
خاص على قيامه بتغطية نفقات الخدمات االســـــــــتشـــــــــارية المطلوبة من 
خالل تكليل مكتب اســتشــاري متخصــص إلعداد قواعد تشــغيل الشــبكات 

 العربية.
ـــة .2 ـــدول العربي ـــاء دعوة ال ـــداء  واالتحـــاد العربي للكهرب لإلســـــــــراع في إب

على التقارير الواردة من الصــــــندوق العربي باللغة االنجليزية مالحظات ال
من قبل  لبرنامج الزمني المقترحوفقاا ل لإلنماء االقتصـــــــــادي واالجتماعي

لجنة خبراء الكهرباء في اجتماعها الحادي عشر، حرصاا على االعتبارات 
لصـــــــــنــدوق العربي لإلنمــاء االقتصــــــــــادي واالجتمــاعي التعــاقــديــة بين ا

 .واالستشاري المكلل

للكتب الصوووووووووووووع م    الجتلعع السوووووووووووووع س  الثالثر   270مقل قرام ال -
 الذي يلص   ى: 16/12/2021الللعقل في التلفرذي 

اعتماد النسخة المرسلة من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي "
تشغيل الشبكات العربية والعمل  لقواعد 3/6/2020واالجتماعي بتاريخ 

بها بشكل استرشادي؛ على أن تتولى لجان السوق )اللجنة العربية 
اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية(  –لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء 

 "إجراء أي تعديالت مقترحة وفل مسار السوق في ذلك الحين.
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( 2020فبراير  6-3لع ع  تينس ) رضم ا عنك اللج س نتعئ  اجت - راءات ــــــــاإلج
  ى الجتلع ع  اللتععقبك ل جلك التيجرشرك  لجلك خبراا المشرتعا    عن 

)اجتلعع    الجتلعع السعب   العكري  ل جلك التيجرشرك آخرمع 
اللالاظع  اليام ة   ى قيا ل  ( ارث تل  رض11/1/2021بعل:

ك  عفك اللالاظع  تك ر  الكبكع  العرترك بعل انتشعا اللماسك   لعقك
في اجتلع ع  سعبقك    الستكعمي اللك ف بعللماسك    قب  الصلل ة 
العرتي لإلنلعا القتصع ي  الجتلع ي  تس رل اليثعئق بكك شع اللشعئي 

    الذي صلم  له التيصرك التعلرك:3/6/2020في 
 

اعتماد قواعد تشغيل الشبكات )كود الشبكات( بشكل استرشادي كما لو  "
سل من قبل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بتاريخ مر 
، وفي حال ورود تعديالت أخرى بعد الموعد المحدد لذلك حسب 3/6/2020

مذكرة أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بهذا الشأن والمؤرخة في 
(؛ يتم 10/9/2020)الطلب باالطالع والرد في موعد أقصاة  22/6/2020

السوق )اللجنة العربية لمشغلي  ا جميعاا في وقت الحل على لجانعرضه
 اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية(. –أنظمة نقل الكهرباء 

الثعلث  كر  اجتلع شع لجلك خبووراا المشرتعا في الل ل العرترك قل   -
 ا تلل  فره التيصرك ا ال  التي   26/5/2021    بعل يتعمي 

الللعقل في  ل لكتب التلفرذي 36جتلعع ا تللمع ايضًع ال
16/12/2021. 

ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبراا  -
 عمس  7الطعقك اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  

)   بعل(  صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع  2022
 مي  ذ يم في اللط يب(.

 
 

 قــــــــــاتاملرف
)األ عنك العع ك:  36تقرير  قراما  اللكتب التلفرذي  −

16/12/2021). 

 تقرير  قراما  الجتلعع الثالثر  ل جلك التيجرشرك. −

 7تقرير  قراما  الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي الخبراا يتعمي   −
 2022 عمس 



13 
 

 

 املطلــــــــــوب
 

 بالنظر في: الموقر المجلستفضل 
النسـخة المرفقة لقواعد تشـغيل الشـبكات العربية والعمل اعتماد  .1

بها بشـــــكل اســـــترشـــــادي؛ على أن تتولى لجان الســـــوق 
 –مستقبال )اللجنــة العربيــة لمشــــــــغلي أنظمــة نقــل الكهربــاء 

اللجنــة العربيــة االســتشــارية والتنظيمية( إجراء أي تعديالت 
 وفل مســار الســوق في حينها. مقترحة

تكليل أمانة المجلس بالتنسيل مع الصندوق العربي لإلنماء  .2
االقتصادي واالجتماعي بإعداد نسخة باللغة الفرنسية لقواعد 
تشغيل الشبكات العربية حسب الموارد المتاحة لدى الصندوق، أو 
من الحساب الخاص للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في حال 

 قيام الصندوق العربي بذلك من موارده(. تعذر
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 :السوق العربية املشرتكة للكهرباء املوضـــــــــــوع
     اءــــــة المشتركة للكهربـــــالمشروع التجريبي لوفائل السوق العربي . 3

 قليمية.التسعير اإل وآلية     
 
 

 عرض املوضـــوع
 
 

الالز ك امل العلعصر  االمي  لركالتجريبي آللرك التسعرر ا ق ر اللكر ع
 قعي البلك الل لي يتطيير ارث نكعا السية العرترك اللكر ك ل مشرتعا؛ 

  رض تل لرك تسعرر تستلل  لى اسععم اليقي  الععللرك  آل نليذج تجريبي
 تلشرلًا لختبعم ( 2019 يلعير)الجزائر اثلعا  مشك  ل  البرنع     كر ع
جلر   تطبرقه   ىقب   ر ك ل مشرتعاتك اللكبع    ل السية العرتر   ى

 في السية. الل ل األ ضعا

 
 
 
 
 

ذات رارات ـــــــــــالق
 الصلة

ل لج س اليزامي  الثعلثك  كوووووووووووورةالصووووووووووووع م    الل مة  262القرام مقل  -
 الذي يلص في ( 5/11/2019العرتي ل مشرتعا ) قر األ عنك العع ك: 

   ى: (4  3فقرتره )
 

رة البنك الدولي بشــأن برنامج تجريب آلية التســعير اإلحاطة علماا بمباد -3
اإلقليمية لتعزيز تجارة الكهرباء بين الدول العربية، والترحيب باستضافة 
الشــــــــركة الســــــــعودية للكهرباء )المشــــــــتري الرئيس( بالمملكة العربية 

   السعودية للبرنامج.
 

من  امجلمشـــــــــاركة الفعالة في البرنتكثيل ادعوة كافة الدول العربية ل -4
  ".تنطبل عليهم الشروط الالزمة للمشاركة مختصين خبراءخالل 

 لكتب الصووووووووووووع م    الجتلعع السووووووووووووع س  الثالثر  ل 271مقل قرام ال -
 الذي يلص   ى: 16/12/2021الللعقل يتعمي  التلفرذي 

توجيه الشكر للمملكة العربية السعودية ممثلة بالشركة السعودية  .1
المشروع التجريبي الستضافتها  ئيس(لشراء الطاقة )المشتري الر 

؛ لوفائل السوق العربية المشتركة للكهرباء وآلية التسعير اإلقليمية
ولمجموعة البنك الدولي، وللدول المشاركة على الجهود المبذولة 

  المشروع. إلنجاح

تكليل أمانة المجلس بالتنسيل مع مجموعة البنك الدولي والصندوق  .2
 للمشروعي واالجتماعي والجهة المستضيفة العربي لإلنماء االقتصاد

التجريبي لوفائل السوق العربية المشتركة للكهرباء وآلية التسعير 
)المشتري الرئيس/ الشركة السعودية لشراء الطاقة( للقيام اإلقليمية 



15 
 

بالترتيبات الالزمة لعقد اجتماع تشارك فيه اللجنة التوجيهية خالل 
، وذلك لعرض التقدم المحرز في 2022الربع األول من العام القادم 

المشروع والمهام المتبقية لتحقيل األلداف المرجوة منه؛ اخذاا في 
 االعتبار النظرة المستقبلية للسوق العربية المشتركة للكهرباء. 

بمخاطبة الدول العربية للبدء في ترشيح أعضاء تكليل أمانة المجلس  .3
  لجان السوق العربية المشتركة للكهرباء. 

  م ا عنك اللج س لعقل بعل س س ك    الجتلع ع  التلسرقرك؛  - راءاتــــــــاإلج
)اجتلعع    الجتلعع السعب   العكري  ل جلك التيجرشرك 

ارث صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ( 11/1/2021بعل:
اعتماد الخطة المرسلة من قبل البنك الدولي بتاريخ  تل التفعة   ى 

المشروع التجريبي ، وأن يكون المسمى للبرنامج لو: "8/11/2020
 لوفائل السوق العربية المشتركة للكهرباء وآلية التسعير اإلقليمية".

قعئلك بعلسرر الذاترك  22/3ت قم ا عنك اللج س    البلك الل لي في  -
  ثل   م لعقل الجتلعع الثع   ل سع ة اللرشمر     الل ل العرترك

 الذي صلم  له  30/3/2021تيجرشرك يتعمي   العكري  ل جلك ال
 :التيصرع  التعلرك

المشروع التجريبي لوفائل السوق العربية المشتركة موعد البدء في  يحدد .1"
للكهرباء وآلية التسعير اإلقليمية مباشرة بعد عيد الفطر المبارك للعام 

وذلك بناء على توقعات البنك الدولي باكتمال جميع  2021الجاري 
خطوات التحضيرية واإلجراءات الالزمة للبدء، وجالزية مستضيل ال

البرنامج الشركة السعودية للكهرباء )المشتري الرئيس( بالمملكة العربية 
السعودية، على أن يكون إطالق المشروع مناسبة لدعوة كبار المس ولين 

ل من البنك الدولي واألمانة العامة والوزارات المعنية بالكهرباء في الدو
 العربية االعضاء للمشاركة في لذا الحدث. 

. الطلب من البنك الدولي إرســــال تقييم لكافة المرشــــحين من الدول العربية 2
 األعضاء مع توضيح أسباب استبعاد البعض منهم بشكل أكثر تفصيالا.

وفقاا  المشــروع التجريبيالطلب من البنك الدولي إعادة النظر في تصــميم   .3
ة في الدول العربية األعضاء شريطة عدم اإلخالل بالفائدة للخبرات المتاح

 ."؛المرجوة من تنفيذ البرنامج
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اقترام ا عنك اللج س خالل الجتلعع التلسرقي األ ل    فريق البلك  -
الل لي  الجشك اللستضرفك ل برنع   )اللكتري الرئرس( ان يتل تيجره 

ر ب( لمضيم   ية ل سع ة مئرس  ا ضعا ال جلك التيجرشرك )لل  ي
الجتلعع التلسرقي الثعني لللعقكك الخطيا  التملر رك البعقرك لالنتشعا 

     را ك   لا  قيائل اللكعم ر  يلعًا   ى جل ل األ لعل اللعلل.

ا ضمم الجشك اللستضرفك ل برنع   )اللكترت الرئرس( بأنشع   ى  -
الة  ط 30/5/2021استعلا  ل بلا في البرنع    ارث تل تمليل ييي 

 البرنع    الذي سرستلر لللة اسبي ر   ل  )   بعل(.
سبي ي ير  األطرا  الثالث اتل التلسرق   ى ان يكين ملع  اجتلعع  -

ا عنك  –اللكتري الرئرس  –القعئلك   ى تلفرذ البرنع   )البلك الل لي 
 اللج س( لالطالع   ى اي  ستجلا  ا ل بأ ل. 

الثعلث  كر  اجتلع شع ل العرتركلجلك خبووراا المشرتعا في الل   قل   -
بآخر التطيما  اللتع قك  اارطم   لعً   26/5/2021    بعل يتعمي 

 آلرك  عللكر ع التجريبي ليظعئف السية العرترك اللكتر ك ل مشرتعاب
)   بعل( ييي األال الليافق الذي تل  طالقه ا ق رلرك التسعرر 

30/5/2021. 
  رشع ير  البلك الل لي  الجشك  لتفقالتل البلا بعلبرنع   اسب الخطك  -

اللستضرفك  ا عنك اللج س   لًع بأنه قل تل اعلرع ا نتشعا    اللرا ك 
  نكر الثلعئرك التجعميك اللعع ال  ايل  ل  ج سع " الرابعك ل برنع  

اللشعي الخعصك يشذ  اللرا ك ؛  قل انجز  تم فك ا نتعج المليك" تمليث
(   عنم امل 16/12/2021اتى 9/11/2021خالل الفترة )  

 : خرجع  مذ  اللرا ك  علتعلى
 الخصعئص يلقك يعكس بعلمع   اختبعم  تل تجعمي    لا  يرنع   نلذجك •

 بلع  ضي   لك    في ل شبكع  المشرتعاللظ  اللتيقعك المعلرك التك ر رك
 نتعجلإل  فك المليكتمال اسعس   ى ”Economic Dispatch“ ذلك في

 .الل لرك اليقي  عماسع تعكس التي
يرنع    استخلاي   ى العل ا فريق في اللكعم ك األ ضعا الل ل قلمة  •

 الل لرك التجعمة فرص  تمليل تم فك ا نتعج المليك لمسعب التجعمي  الللذجك
 .األ ضعا الل ل ير  الخعصك يشذ  التم فك الختالفع  اسعس   ى
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تبع ل الطعقك  عترضت التي العيائق تقليل  رض  رئى    الستكعمي    •
 . التسعرر استخلاي خطيط نق  المشرتعا ذلك في بلع ير  الل ل 

تقليل  ر ض  رئرك    قب  ا  برك الل ل األ ضعا  ع  لا   لتر   •
بخصيص اللتعئ  اللبلئرك اللستخرجك    قب شل بعستخلاي يرنع   الللذجك 

GAMS عا ير  الل ل األ ض ارث تضللم اللتعئ  فرص تبع ل الطعقك
      لك.  في ”Marginal Cost“ التم فك المليك لإلنتعج 

 ليظعئف ل برنع   التجريبى التلفرذ خطك" لع يلا  اللرا ك الخع سك  -
ارث تستلر اللشعي الخعصك يشذ  اللرا ك خالل " لتسعرر آلرك ا السية 
 : ع ي يامل املافشع   (  10/3/2022اتى  30/1/2022الفترة )

o اللجان  ومسؤوليات أدوار حول ملالع فريل في نالمشاركي خبرة تطوير
 .PAEM في اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء

o  فيتطوير نظام تكاملى يضم الشبكات الكهربائية لجميع الدول المشاركة 
 البرنامج وكذلك آلية التسعير.

o  استكمال تطوير ما تم تعلمه خالل المراحل )من المرحلة الثانية حتى
 للشبكات الكهربائية الفني التشغيل نمذجةتتضمن  التيالرابعة( و  المرحلة

 .EPMوذلك باستخدام نموذج تخطيط الكهرباء 
o على حدة مع  ةعدة اجتماعات ثنائية مع كل دول ؛ عقدتوفي لذا الصدد

، وذلك بهدف تدريب أمانة المجلسو  يوالبنك الدولالمكلل االستشاري 
ل المستخدم للدراسة باستخدام برنامج الدول األعضاء على النموذج المعد

(GAMS)  بعد ادخال البيانات الفنية للشبكات الكهربائية لجميع الدول
تلك  ياستكمال باق ي المشاركة بالبرنامج في ملل واحد متكامل، وجار 

 االجتماعات.
 ا عنك اللج س )سكرتعميك  قل اجتلعع تلسرقى ير        البلك الل لى  −

للتعبعك اللكر ع  تقليل القترااع  ل لرا ك  اللك ف الستكعمي  السية(
القع  ك  ارث تبلم آماا  ثررة تفضر  ان يكين التلميب تفع  ى    

 في مذا السرعة ا ضمم  ؛خالل الجتلع ع  الفع رك  لرس    بعل
الجشك اللستضرفك ل برنع   )اللكترت الرئرس( بأنشع   ى استعلا  

    اللكعم ين  لرتلك ي البرنع   لستضعفك األ ضعا اللكعم ر  ف
 نكعا لجعن السية  تفعر شع. فرلع يخص   التبعاثالتععم  

اجتلع ه السع س للكتب التلفرذت    ى  ستيت اتخعذ القرام؛ فقل  قل ا −
ف ا عنك اللج س بعلتلسرق      ا     16/12/2021 الثالثر  يتعمي  
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تصع ت  الجتلع ى  جلي ك البلك الل لى  الصلل ة العرتى لإلنلعا الق
 الجشك اللستضرفك ل لكر ع التجريبى ليظعئف السية العرترك اللكتر ك 
ل مشرتعا  آلرك التسعرر ا ق رلرك )اللكترت الرئرس / الكر ك السعي يك 
ل مشرتعا( ل قرعي بعلترتربع  الالز ك لعقل اجتلعع تكعم  فره ال جلك 

ك لعرض التقلي اللمرز    ذل2022التيجرشرك خالل الرت  األ ل     عي 
في اللكر ع  اللشعي اللتبقرك لتمقرق األملا  اللرجية  له؛ اخذا في 

 لع تل  ال تبعم اللظرة اللستقب رك ل سية العرترك اللكتر ك ل مشرتعا.
تم رفشع بلخعطبك الل ل العرترك ل بلا في ترشر  ا ضعا لجعن السية 

 العرترك اللكتر ك ل مشرتعا.
تيصرع  فقل قع م ا عنك اللج س بلراس ك  لل ترع  الل ل تلفرذا لت ك ال   −

األ ضعا للخعطبك  زاما  المشرتعا يل لشل الليقرة    يافعتشع بأسلعا 
التلسرق  يجري اللرشمر  ل جعن السية العرترك اللكتر ك ل مشرتعا   لع 

 .ا ال  في القراملعقل الجتلعع اللكعم  لره 
تكع مي الليس  األ ل اللخصص  قل الجتلعع ال 1/3/2022يتعمي   −

للكر ع السية العرترك اللكتر ك: البرنع   التجريبي ليظعئف السية  آلرك 
اقترح اللجتلعين استملعل  لعقكك اللكر ع التجريبي   ارث التسعرر

 الرؤيك اللستقب رك في اجتلعع  يس  لاق بكك   فص   التيصرك بعتخعذ 
 :قع يالخطيا  التعلرك ل تمضرر لالجتلعع ال

التأ رل   ى املرك النتشعا    التيافق   ى اتفعقرتي السية بكك   .1
 يضل  استلرام الجشي  المعلرك  يعززمع.

الط ب    فريق البلك الل لي تمليث العرض اللرئي بمرث يقلي  .2
شراع  افرع ل لكر ع خعصك الجيانب اللتع قك بلستقب  السية؛  لى 

التصعل  الخعصك بعلسية. جعنب تعزيز الستفع ة     لصك 
 ذلك يشل  تقليل العرض اللرئي لاقًع   ى الجتلعع اللكتر  

 الخع س ل جلتي الخبراا. 
قرعي فريق البلك الل لي يلماسك التمليع   اللالاظع  اللذ يمة في  .3

مذا التقرير.    املرك اللظر في   كعنرك تطيير  ظعئف  لصك 
 ز ك  ستقباًل.التصعل  بيضعفك اي تعليال  ل

تم رف ا عنك اللج س/ ا عنك السية يتمليث التقرير اللرا ي ايل  .4
السية العرتروووووك اللكتر ك ل مشرتووووووعا: البرنع   التجريبي ليظعئف 
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السية  آلرك التسعرر ا ق رلرك الذي ا لته اخذا في ال تبعم 
  ى اللالاظع  التي ايلامع اللكعم ين   ذلك تلشرلًا لعرضه 

الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي الخبراا اللز    قل  ييي 
7/3/2022. 

 رض  خرجع  الجتلعع التكع مي الليس  األ ل   ى الجتلعع  .5
ثل  2/3/2022الثالثر  ل جلك التيجرشرك اللقرم  قل  يتعمي  

الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي خبراا المشرتعا  الطعقك اللتجل ة 
 (.7/3/2022عقك )   بعل:   فعاة الط

ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبراا الطعقك  -
)   بعل(  2022 عمس  7اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  

 صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في 
 اللط يب(.

 .ل لكتب التلفرذي 36  الجتلعع تقرير  قراما - املرفقــــــــات
مارس  2بتاريخ  تقرير  تيصرع  الجتلعع الثالثر  ل جلك التيجرشرك -

2022. 
العل  ايل سرر  / ا عنك السية  ا عنك اللج س تهالتقرير الذي ا ل -

  .علبرنع  ب
الجتلعع التكع مي الليس  األ ل اللخصص للكر ع تقرير  تيصرع   -

 التجريبي ليظعئف السية  آلرك برنع  السية العرترك اللكتر ك: ال
 التسعرر.

 اللذ رة اللرس ك لللل ترع  الل ل لترشر  ا ضعا لجعن السية. -
 7تقرير  قراما  الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي الخبراا يتعمي   -

 2022 عمس 
والواردة اعتماد التوصيات الخاصة بهذا البند بالمجلس الموقر  تفضل املطلــــــــوب

: االجتماع الثالثين للجنة التوجيهية )عن بعدتقرير وتوصيات في 
2/3/2022). 
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 :السوق العربية املشرتكة للكهرباء املوضـــــــــــوع

 اإلطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء. .  4

أمانة الســـــوق، وتشـــــكيل لجان الســـــوق )اللجنة العربية لمشـــــغلي 
 العربية االستشارية والتنظيمية(. اللجنة -أنظمة نقل الكهرباء

 
 
 
 
 
 
 
 

 املوضـــوع عرض
 

 

تشــكيل  لى ضوور مة تكوورر التفعقرتعن )التفعقرك العع ك  اتفعقرك السووية(  −
تعل   ؤقتًع ضوووووول  األ عنك العع ك لجع عك الل ل  بمرث للســــوق  أمانة

العربيـــة اللجنـــة  :ملوووع لجلتر   ق رلرتر  تكوووووووووووووكرووو      وووذلوووكالعرتروووك
 الرقعبك  تيفرر اللكوويمة تقليل مي الشل   لشع  التنظيميةو تشــارية االســ

مشــغلي ل واللجنة العربية  ل مشرتعا اللكوووتر ك العرترك ل سوووية  التلظرلرك
الجشك اللليط يشع التلسورق  التعع ن فرلع ير   مي  أنظمة نقل الكهرباء

  كو  ي انظلك   ُ كو  ي انظلك اللق  اليطلرك   سوطعا السوية اليطلرك
    .  سطعا السية ا ق رلرك الفر رك   سرع السية ا ق رلرك اللق /

بعل التلسووووووووورق ير  الجشع  الثالث )األ عنك العع ك  الصووووووووولل ة العرتي  −
؛  افق (صوووووووووووووووع ي  الجتلوووع ي   جلي وووك البلوووك الووول ليتلإلنلوووعا الق

الصوووووووووولل ة العرتي لإلنلعا القتصووووووووووع ي  الجتلع ي   ى   ل ا عنك 
تيفرر خبرري  االملع  م ي  آخر   لي  نكوووووووووووووعا اللج س    خالل 

 سكرتعميك السية  ذلك لللة  ع ر .
 

ذات رارات ــــالق
 الصلة

ل لج س اليزامي  الثعلثك  كوووووووووووورةالصووووووووووووع م    الل مة  261القرام مقل  -
 الوووذي يلص ( 5/11/2019العرتي ل مشرتوووعا ) قر األ وووعنوووك العوووع وووك: 

   ى:
 

لبت في إلى حين ا مانة الســـــــوق تأجيل مراجعة المســـــــتندات الخاصـــــــة بأ"
مراجعة اللوائح ، أما بالنســـبة لالمركز اإلقليمي التنســـيقي للســـوق موضـــوع 

( واللجنة TSOلجنة مشـــــــــغلي أنظمة النقل العربية ) [باللجانالخاصـــــــــة 
([ تحدد اللجنة التوجيهية الوقت ARCالعربية االســــــتشــــــارية والتنظيمية )

 . "كتب التنفيذيالمالئم لدراستها ومن ثم عرضها على الم

 لكتب الصووووووووووووع م    الجتلعع السووووووووووووع س  الثالثر  ل 272مقل قرام ال -
 الذي يلص   ى: 16/12/2021الللعقل يتعمي  التلفرذي 
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اإلحاطة علماا بجهود الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي  .1
ومجموعة البنك الدولي في بناء مؤسسات السوق العربية المشتركة 

 وتوجيه الشكر لهما.للكهرباء، 

التأكيد على ألمية الشروع بتأسيس أمانة السوق العربية المشتركة  .2
كل من الصندوق الذي وضعه المرفل و للكهرباء من خالل تبني التصور 

بما يحقل العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والبنك الدولي 
نماء االستفادة المثلى من المنحة التي قدمها الصندوق العربي لإل 

 لهذا الغرض. االقتصادي

 ماالطلب من البنك الدولي والصندوق موافاة أمانة المجلس بمرئياته .3
حول أسلوب تغطية الفترة االنتقالية القادمة خاصة بعد انتهاء المشروع 

، 2022التجريبي لوفائل السوق العربية المشتركة للكهرباء يونيو 
 تطور السوق.وذلك لضمان استمرارية العمل بما يتواكب مع 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راءاتــــــــاإلج

 قل  ال جلك التيجرشرك سو سو ك    الجتلع ع  تل التيصو  خاللشع  لى  -
 التيصرع  التعلرك:

 :(6/2/2020ل جلك: تينس  25)الجتلعع 
تأجيل النظر في إنشــاء المركز االقليمي التنســيقي للســوق العربية المشــتركة " 

رنامج التجريبي آللية التســـعير اإلقليمية، مع االتفاق للكهرباء لما بعد تنفيذ الب
على ان يقوم البنك الدولي بوضــــــــع معاير الختيار الجهة التي ســــــــتقوم بدور 
منســــــل الســــــوق/ المركز اإلقليمي؛ وكذلك المؤشــــــرات التي توضــــــح التوقيت 

 "المناسب لذلك.
 :(10/6/2020ل جلك:    بعل  26)الجتلعع 

نك الدولي الخاص بمراجعة اللوائح واألنظمة المتعلقة الموافقة على مقترح الب"
للمشـــــــروع التجريبي لوفائل الســـــــوق بلجان الســـــــوق أثناء التطبيل الفعلي 

وتحديثها وفقاا لذلك على  العربية المشــتركة للكهرباء وآلية التســعير اإلقليمية"؛
أال يكون لناك أي تعارض مع النصـــــــــوص الواردة في االتفاقيتين )االتفاقية 

 "اتفاقية السوق( ومرفقاتهما. –العامة 
 

 :(11/1/1202 :   بعل: ل جلك 27)الجتلعع 
 

قيام فريل عمل الدراسـة بالتنسـيل مع اللجنة التوجيهية لمراجعة األنظمة  -1
األساسية الخاصة بإنشاء لجان السوق العربية المشتركة للكهرباء )لجنة 

بية االســـــــتشـــــــارية اللجنة العر  - TSOsلمشـــــــغلي أنظمة نقل الكهرباء 
أمانة الســـوق العربية المشـــتركة للكهرباء(، وموافاة  - ARCوالتنظيمية 
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 2020 /10/6أمانة المجلس بها في موعد أقصـــــــاه شـــــــهر من تاريخ 
 تمهيداا العتمادلا من قبل المجلس في دورته القادمة. 

تكليل أمانة المجلس بالتواصـــــــــل مجدداا مع كل من الصـــــــــندوق العربي  -2
قتصــــــادي واالجتماعي والبنك الدولي لتأكيد التزامهما بإنشــــــاء لإلنماء اال

 أمانة الســــوق العربية المشــــتركة للكهرباء وفل التصــــور الســــابل للبنك
وكذلك العرض الذي تقدم به الصـــــــــندوق العربي لتوفير الموارد   الدولي

 المطلوبة.

  ل لكتب التلفرذت ثر  م ا عنك اللج س لعقل الجتلعع السع س  الثال -
 القرام( ارث صلم    الجتلعع 16/12/2021: األ عنك العع ك)

 .اللكعم  لره ا ال 
 قتصووووووووووووووع يالالصووووووووووووولوول ة العرتى لإلنلووعا ؛ قووعي ا ال  ل قرام تلفرووذا  -

  سوووووووووووووعيل تياصووووووووووووو    ل مشرتعا ي م  الجتلع ى بعلتععقل    خبرر 
عير    لالتمقع بي امة الطعقك في  لتصوووووووووووف ي لللة  ع ر    قل  تر ي 
ل تععقل  الصوووولل ة اللكووووع ما  الالز ك يجري .  لع 2022 المعلي الععي

 سية. ض  الرؤيك اللستقب رك ل يتيلى    خبرر   لى 

ا ع بعللسووووووووووووبك ل جلتي السووووووووووووية؛  تلفرذاً لقرل اللكتب التلفرذي في مذا  -
 الصل   فقل تل  خعطبك الل ل العرترك لتسلرك خبرر لم  لجلك.

  2/3/2022الثالثر  يتووووعمي  اجتلووووع شووووع   قوووول  ال جلووووك التيجرشرووووك -
  ا صم بلع ي ي:

يتم إنشاء لجنتي السوق حال دخول االتفاقيات حيز النفاذ وذلك بحسب ما  •
 .جاء في مذكرة التفالم

التنظيمية(  –التجارية  –تحويل تبعية مجموعات العمل الثالث )الفنية  •
في  المؤقتة الخاصة بالمشروع التجريبي للجنة التوجيهية، على أن تستمر

 .مهامها لحين تأسيس لجنتي السوق الدائمتين بعد توقيع االتفاقية العامة

الطلب من الدول العربية النظر في إمكانية دعم أمانة السوق، لتعظيم  •
االستفادة من المنحة المقدمة من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

 .واالجتماعي

لمشرتعا  لجلك خبراا الطعقك ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا ا -
)   بعل(  2022 عمس  7اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  

 صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في 
 اللط يب(.
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قتصع ي إلنلعا اللالتصيم الذي  ضعه       الصلل ة العرتي  - اتــــاملرفق   
 ل لكر ع. جتلع ي  البلك الل لي ال

مارس  2بتاريخ  تقرير  تيصرع  الجتلعع الثالثر  ل جلك التيجرشرك -
2022. 

 7تقرير  قراما  الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي الخبراا يتعمي   -
 2022 عمس 

 وبـــــاملطل   
 

  بالنظر في:  تفضل المجلس الموقر
 

بتاريخ ن للجنة التوجيهية ياالجتماع الثالث ةاعتماد توصي .1
 )البند الثالث من جدول أعمال اجتماع اللجنة(. 2/3/2022

م أمانة السوق، عالطلب من الدول العربية النظر في إمكانية د .2
لتعظيم االستفادة من المنحة المقدمة من الصندوق العربي 

 .لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

 الكهرباء خبراء لجنةرئيس  سعادة الترحيب بالعرض الذي قدمه .3
لدعم أمانة  (مصطفى دسوقي جابر /هندسمال) عربيةال بالدول
وتوجيه الشكر لسيادته وللشركة القابضة لكهرباء  ،السوق 

 مصر على ذلك.
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 :السوق العربية املشرتكة للكهرباء املوضـــــــــــوع
 مستجدات مشاريع الربط الكهربائي العربي الشامل.. 5

 عرض املوضـــوع
 

ي ك    اللسووتجلا    ى صووعرل  كوور  ع  الرتع شووشل  الللطقك العرترك  جل
المشرتعئي العرتي الرئرسوووووووورك القعئلك  التي تأخذ شووووووووك   نكووووووووعا خطيط جليلة ا  

 .تقييك القعئل  لشع
ذات رارات ــــالق

 الصلة
 224القراما  الصوووووووووووووووع مة    اللج س في   ماتووه اللتعووعقبووك  آخرمووع القرام  −

( 6/4/2017قر األ عنك العع ك: ل لج س )  الثعنرك  كوورةالصووع م    الل مة 
  الذي يلص   ى:

التأكيد على ضـــرورة قيام أمانات الربط الكهربائي الثماني والمغاربي ولي ة الربط "
الخليجي والدول األعضـــــــاء بموافاة أمانة المجلس بالمســـــــتجدات أوالا بأول، مع 

مرجوة بيان العوائل والعقبات التي تعترض اســتكمال لذه المشــروعات بالصــورة ال
على المســـتويين الثنائي والجماعي، وتكليل أمانة المجلس بتحديث المســـتجدات 

بشــــكل دوري، وعرض  كل ســــنة، الجارية في مشــــروعات الربط الكهربائي العربي
 تقرير بذلك على المجلس".

  جشم ا عنك اللج س؛ رة ل لج سكوووووووووووفي  طعم التمضووووووووووورر ل ل مة الرابعك    - راءات ــــــــاإلج
مرعوك الرتع المشرتوعئي  و    : ) إلى  الول ل العرتروك  لى  لول تروع   ا  وذ ر 

األ عنوووك  -ا عنووووووك ال جلووووووك الل عمترووووووك ل مشرتعا -الخ رجيلل ل  ج س التعوووع ن 
ع بآخر اللسووتجلا  شلليافعت(  العع ووووووووووووووووووووووووووووووووك للكوور ع الرتع المشرتعئي الثلعني

اللتع قوووك بوووعلرتع  بوووآخر اللسوووووووووووووتجووولا لليافوووعتلوووع اللتع قوووك بوووعلرتع المشرتوووعئي 
  .المشرتعئي

ُ قل الجتلعع اللكوووووووووووووتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبراا الطعقك  -
)   بعل(  2022 عمس  7اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  

 صووووووووووووووولم    الجتلووعع  جلي ووك    التيصووووووووووووورووع  ) لووع مي  ووذ يم في 
 اللط يب(.

)تمليث  ايل آخر اللسووتجلا  في  كووعمي  الرتع المشرتعئي العرتي تقرير − املرفقــــــــــات
 .لاقعً  يعرض. (2022 فبراير

 عمس  7تقرير  قراما  الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي الخبراا يتعمي   −
2022 
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 املطلــــــــــوب
 

 النظر في:بتفضل المجلس الموقر 

لثماني والمغاربي التأكيد على ضـــــــرورة قيام أمانات الربط الكهربائي ا .1
ية،  ولي ـة الربط الكهربـائي لـدول مجلس التعـاون لـدول الخليج العرب
والدول األعضـــــــــاء بموافاة أمانة المجلس بالتحديثات الالزمة على 
التقرير المرســــــل إليهم )النســــــخة التي عرضــــــت على المجلس عام 

(، وذلك تمهيداا لعرض تقرير شـــــــامل حول مســـــــتجدات الربط 2019
 لعربي على دورات المجلس. الكهربائي ا

حول بشـــــــكل دوري تكليل أمانة المجلس بتحديث التقرير الذي تعده  .2
مســــتجدات مشــــروعات الربط الكهربائي العربي، وعرض التقرير على 

 دورته القادمة.المجلس الوزاري العربي للكهرباء في 
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 لثالثاالبند                             القطاع االقتصادي          

 إدارة الطاقة                        
              أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 مذكرة للعرض على

 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ةعشر الرابعةالدورة 
 

 20/3/2022 :الدوحة
 

ع الكهرباء يف دعم صناعة املعدات الكهربائية إلنتاج ونقل وتوزي   املوضـــــــــــوع
 .إقامة المعارض المتخصصة: الدول العربية

 عرض املوضـــوع
 

اللج س اليزامي العرتي ل مشرتووعا انتشووعج اسووووووووووووو يب  قووع ووك اللعووعمض  اقر  
شل  تللرك صوووووووووولع ك  علا   نتعج  نق   تيزي  ي ذلك  اللتخصووووووووووصووووووووووك 

المشرتووعا في الوول ل العرترووك   التعري  يشووع   يقووعي  عرض ل صووووووووووووولووع ووع  
عئرووووك في اليط  العرتي  رة  وووو   ووووع ر  تمووووم م ووووعيووووك اللج س المشرتوووو

 يصووووعابه نل ة ايل اال الليضووووي ع   الت الل ل العرترك   تسووووتضوووورفه 
 قل اقرل  لى اآلن ثلعنرك  ععمض  صوووووووووعاب     لشع نل ة  ذا  الصووووووووو ك.

  ايل اال الليضي ع  ذا  الص ك.   

ذات رارات ــــالق
 الصــــلة

 قر ) الثعنرك  كووووووووووورة   اللج س في   مته  الصوووووووووووع م 228القرام مقل  -
     ى: (2في فقرته ) (  الذي يلص6/4/2017 األ عنك العع ك:

"إقــامــة المعرض بــالتزامن مع المؤتمر العــام لالتحــاد العربي للكهربــاء كـل 
ثالث ســـــــــنوات، وتكليل أمـانـة المجلس بـالتنســـــــــيل مع االتحـاد العربي 

 للكهرباء في اإلعداد والتنظيم له."

 لكتب الصوووووووووووووع م    الجتلعع السوووووووووووووع س  الثالثر  ل 273مقل قرام ال -
 الذي يلص   ى: 16/12/2021الللعقل يتعمي  التلفرذي 

اإلحاطة علماا بإقامة المعرض العاشر لصناعة المعدات والتجهيزات  .1
الكهربائية في الوطن العربي بالتزامن مع المؤتمر العام السابع لالتحاد 

، بالدوحة 2022مارس  22-20لفترة من خالل ا العربي للكهرباء
التنسيل مع االتحاد العربي للكهرباء استمرار وتكليل أمانة المجلس ب



27 
 

 باإلعداد والتحضير للمعرض العاشر.

دعوة وزارات الكهرباء في الدول العربية لحث الشركات العاملة في مجال  .2
عرض صناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية للمشاركة بفعالية في الم

 .لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربيالعاشر 

قووع ووم ا ووعنووك اللج س يتعلرل  ي وول   كووعن  قووع ووك اللؤتلر السوووووووووووووووع س  - راءات ــــــــاإلج
 اللعرض اللصووووعاب   ى الل ل العرترك   ترجي الجشع  اللعلرك لمث 

لصووعاب الكوور ع  اللصوولعك ل لعلا  المشرتعئرك ل لكووعم ك بعللعرض ال
 ل لؤتلر.  

اللعرض الععشر بعلتزا   ل رلظيجري اعلرًع استملعل الترتربع  اللشعئرك لت -
 بعلتعع ن   ذلك العرتي ل مشرتعا      اللؤتلر الععي السوووووووووووووعب  لالتمع  

   . شر عا -القطريك ل مشرتعا  اللعاالعع ك اللؤسسك 

خبراا  ُ قول الجتلوعع اللكوووووووووووووتر  الخوع س ل جلوك خبراا المشرتوعا  لجلوك -
 ووعمس  7الطوووعقووك اللتجووول ة   فوووعاة الطوووعقووك في الوول ل العرتروووك يتوووعمي  

)   بعل(  صوووولم    الجتلعع  جلي ك    التيصوووورع  ) لع  2022
 مي  ذ يم في اللط يب(.

تقرير  يجز ايل  قوووع وووك  عرض صووووووووووووولوووع وووك اللعووولا   التجشرزا   − املرفقــــــــــات
 ي الل ل العرترك. المشرتعئرك  نتعج  نق   تيزي  المشرتعا ف

-الل اكلالتمع  العرتي ل مشرتعا ) ب اللؤتلر الععي السوووووووووع ترب ايل  −
20-22/3/2022.) 

 7تقرير  قراما  الجتلعع اللكووووووووووتر  الخع س ل جلتي الخبراا يتعمي   −
 2022 عمس 

 

 املطلــــــــــوب
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بالنظر في: تفضل المجلس الموقر 
ع االتحاد العربي للكهرباء لإلعداد تكليل أمانة المجلس بالتنســــــــــيل م

والتحضــــــــــير للمعرض الحادي عشــــــــــر لصــــــــــناعة المعدات والتجهيزات 
الكهربائية في الوطن العربي بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العام الثامن 

 لالتحاد العربي للكهرباء.
 

 

 

  



28 
 

 
 الرابـعالبند                             القطاع االقتصادي

 إدارة الطاقة                        
              أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 
 مذكرة للعرض على

 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ةعشر الرابعةالدورة 
 

 20/3/2022 :الدوحة
    

 املوضـــــوع
بحر مياه ال إزالة ملوحةحول آفاق توليد الكهرباء و السادساملنتدى العربي 
 بالطاقة النووية

 عرض
 املوضــوع

 ؛ شوووووووووومك  رع  في الللطقك العرترك  طعقك المشرتعئرك  ى ال ط ب اللتزايل نظرًا ل  −
 اسووووتجعبك    سووووتراترجرك العرترك لالسووووتخلا ع  السوووو لرك ل طعقك الذميك اً تلفرذ  

اللا رك  لى تللرك السوووتخلا ع  السووو لرك ل طعقك الذميك  خعصوووك  لقراما  القلل
 إزالك   ياك  رع  ي  جعل اسووووتخلاي الطعقك اللي يك  لصوووولم لتيلرل المشرتعا ف

بعلتعع ن    ا عنك اللج س اليزامي الشرعك العرترك ل طعقك الذميك  تقيي ؛البمر
العرتي ل مشرتوووعا )  امة الطوووعقوووك( يتلظرل "الللتووولت العرتي ايل آفوووعة تيلرووول 

 .لي يك" بصفك   ميك     ع ر المشرتعا  إزالك   ياك  رع  البمر بعلطعقك ال

تل تلظرل خلس  لتوووليوووع  )الللتووولت األ ل  اتى توووعميخوووه 2010 لوووذ  وووعي  −
بعلجلشيميك التينسوووووووووورك  الللتلت الثعني بعللل مك األم نرك الشعشوووووووووولرك  الللتلت 
الثعلث بلل مك البمري   الراب  بعللل مك األم نرك الشعشوووووووووولرك  الللتلت الخع س 

ارث شعم  فرشع العليل    البعاثر  اللتخصصر  بجلشيميك  صر العرترك(  
 الخبراا العرب  األجعنب   ل     الللظلع  العرترك  الل لرك.  لع يقعي   ى 
 مع ش     لتلت  عرضًع لبع  الكر ع  ذا  العالقك بعلصلع ك اللي يك.

 اسوووووووووووووتلرامًا ل تعوع ن القوعئل ير  الشرعوك العرتروك ل طوعقوك الوذميوك  ا وعنوك اللج س  −
امي العرتي ل مشرتعا )  امة الطعقك(    اج  تبع ل التجعمب  الخبرا  في اليز 

 جعل اسووووووووووووتخلاي الطعقك اللي يك  لصوووووووووووولم لتيلرل المشرتعا  إزالك   ياك  رع  
الللتوولت الووذي ااوولث تفووع اًل  يجووعيرووًع  البمر   اللمووعفظووك   ى   ميووك  نعقووع 
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لتيلرل المشرتعا  إزالك   اثبم جل ا  تجع  ا سوتعلا  العرتي لبلعا  مطع  ني يك
  ياك  رع  البمر     تعبعك التياصوووووووووووووو   اللقعص ير  ذ ي الختصووووووووووووووعص 
 اصوووووووووووومعب القرام في الل ل العرترك ايل   م القلمة اللي يك في ت برك الط ب 
اللتزايوول   ى الطووعقووك  تبووع ل اللع ي ووع   الخبرة بكووووووووووووووأن اللقووعمتووع  اليطلرووك 

العالقك اللتبع لك ير  الطعقك  المشرتعا للماسووووووووك القلمة اللي يك   ذلك  لعقكووووووووك 
 القلمة اللي يك  البرعك   ذلك تقررل التقلي المعصووووووووووووو  في يرا   القلمة اللي يك 
بعلل ل العرترك  تطيير سوووووووووووب  التعع ن  تبع ل التجعمب  الخبرا  في  ع يرلشع 

 بخصيص ي يغ اقصى فعئلة لبرا   القلمة اللي يك اليطلرك.

القـرارات ذات 
 الصلة

 

  اإلجراءات
ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبراا الطعقك 

)   بعل(  2022 عمس  7اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  
  صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في اللط يب(.

 املرفقــــــــــات
 السع س  للتلت ل ذ رة شعماك  - −

  7تقرير  قراما  الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي الخبراا يتعمي   - −

 2022 عمس    −

 
 املطلـــــــوب

 تفضل المجلس الموقر بالنظر في:

دعوة الوزارات والمؤسسات المعنية بشؤون الكهرباء في الدول العربية  .1
آفاق توليد حول " الســــــــــادسلتكثيل مشــــــــــاركتها في المنتدى العربي 

المزمع عقــده "، ميــاه البحر بــالطــاقــة النوويــة إزالــة ملوحــةهربــاء و الك
 . 2022سبتمبر  8إلى  5 خالل الفترة من بالقالرة

 الهي ة العربية للطاقة الذرية التنســــــــــيل مع أمانة المجلس الطلب من .2
تم إعداده بشـــــــــكل دوري حول أنشـــــــــطة الدول يتحديث التقرير الذي ل

إزالة قنيات النووية إلنتاج الكهرباء و العربية فيما يتعلل باســــــــتخدام الت
، وتكليل أمانة المجلس المياه ومشـــــــروعاتها في لذا الصـــــــددملوحة 

 بتعميمه على الدول العربية. 
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 اخلامسالبند                             القطاع االقتصادي

 إدارة الطاقة                        
              أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء

 
 مذكرة للعرض على

 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ةعشر الرابعةالدورة 
 

 20/3/2022 :الدوحة

 املوضـــــوع
اإلدارة حول: املنتدى العربي ملنظمي الكهرباء الدراسة املقدمة من 

 التفاعلية ملعامل القدرة بغرض خفض استهالك الطاقة واالنبعاثات  

 عرض
 املوضــوع

 رئرسالعرتي لللظلي المشرتعا قلي  ععلي الل تيم فريل  ملل زيلان الي  طعم الللتلت ف -
  شرًاع للليذج ميعضي يرتع تعريفك استشال  المشرتعا بلعع   القلمة   للتلتل الكرفي

 الذي اجري   ى اسعسه بمث  رلاني لللة  ع ر  في  عشل البميث بجع عك الل ك فشل 
يرتع تعريفك استشال  المشرتعا بلعع   الريعضي ل تقليل اللليذج تل بتر ل  اللعع ن   لع 

 القلمة.

   تل اختبعم     قب  فريق بمثي في  عشل األبمعث / جع عك الل ك فشل ل بتر ل  اللعع ن -
للت  عشل  شللسي   مقك   لرك نكر تل  رض نترجك اللماسك  الستلتعجع  في   

اإلدارة التفاعلية لمعامل القدرة بغرض بعليان:   2021 يسلبر   المشرتعا  ا لمتر نرع 
 .خفض استهالك الطاقة واالنبعاثات

ييفر لتعريفك المشرتعا نش  تفع  ي  ايتمعمالشل  األسعسي    نتعئ  اللماسك اللقتراك مي  -
 التي تمقق ال تبعما  القتصع يك اللرتبطك  ؛ جلي ك    الميافز  العقيتع  ر ل لستش م

انه يلك  تمقرق خف  يذ ر ان    امل نتعئ  اليمقك الع لرك  .مفعاة الفلركيلسب الفقل  ال
٪ في استشال  اليقي   انبععثع  ثعني ا سرل المرتين  ذا الثم زيع ة يلسبك 2.2يلسبك 
 ة. ي  عع   القلم قع فف 0.01

القـرارات ذات 
 الصلة

 الموضوع جديد 

  اإلجراءات
خبراا المشرتعا  لجلك خبراا الطعقك اللتجل ة  ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك
)   بعل(  صلم    الجتلعع  2022 عمس  7  فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  

  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في اللط يب(.
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 املرفقــــــــــات

 اللليذج الريعضي يرتع تعريفك استشال  المشرتعا بلعع   القلمة. −
 تتضل  نترجك اللماسك  الستلتعجع    مقك   لرك −
   خص فلي −
  7تقرير  قراما  الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي الخبراا يتعمي   −

 2022 عمس  −

 
 املطلــــــــــوب

  بالنظر في: تفضل المجلس الموقر
 

الطلب من المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء تقديم تقرير حول لذه الدراســــة والفوائد 
ها، تمهيداا لعرضـــــه على االجتماع القادم للجنة خبراء الكهرباء في الدول المرجوة من

 . الستخالص التوصيات المناسبة العربية

 
  



32 
 

 
 سادسالالبند                             القطاع االقتصادي

 إدارة الطاقة                        
              أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 مذكرة للعرض على

 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ةعشر الرابعةالدورة 
 

 20/3/2022 :الدوحة
 

 

ل املوضـــــوع
ّ
 الطاقة يف املنطقة العربية حتو

 (Waste to Energyلى طاقة )إتحويل النفايات  .1

 عرض
 املوضــوع

الكبرى التي توليها الصلبة في العالم إحدى المشكالت البي ية  النفاياتتعد مشكلة 
الدول في الوقت الرالن التماماا متزايداا ليس فقط آلثارلا الضارة على الصحة 
العامة والبي ة؛ بل وكذلك آلثارلا االجتماعية واالقتصادية على المجتمعات، األمر 

تقدر كميات النفايات الصلبة و  الذي بات يكتسب ألمية سياسية متزايدة في العالم.
ا، يتم تحويل  2ياا اليوم بحوالي المنتجة عالم % من لذه 70مليار طن سنويا

% 11الكمية من النفايات إلى مقالب ومكبات النفايات، بينما يتم تحويل ومعالجة 
-Waste to Energyمن لذه النفايات في المنشآت الحرارية وإلى طاقة )

WtE الميكانيكية  % الباقية أو معالجتها بواسطة المعالجة19(، ويتم إعادة تدوير
 والبيولوجية، بما في ذلك السماد.

القـرارات ذات 
 الصلة

 كوووووووورة ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا  الثعلثكالصووووووووع م    الل مة  271مقل قرام ال
  .(05/11/2019) قر األ عنك العع ك: 

 

ل لج س التلفرذي  ل لكتب  رالسع سك  الثالث الجتلععالصع م     274قرام مقلال
    ى: يلص(  الذي 16/12/2021)األ عنك العع ك: امي العرتي ل مشرتعا اليز 

اعتماد خارطة الطريل التي أعدتها أمانة المجلس حول توليد الطاقة من النفايات "
 ."في المنطقة العربية، ودعوة الدول العربية لالستفادة منها بشكل استرشادي

  اإلجراءات
     فعاة الطعقك اجتلع شع الراب   كر  قل  لجلك خبراا الطعقك اللتجلا ة  -

بي لا  خعمطك طريق للماسك   كعنرك ا صم     25/11/2020بعل يتعمي  
 است الل اللفعيع   لصلم ل طعقك  
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لصلع ك تميي  قع م ا عنك اللج س بي لا  تقرير ايل اليض  الرام   -
لفعيع  اللفعيع   لى طعقك في الللطقك العرترك  إ كعنع  تيلرل الطعقك    ال

 .في الللطقك العرترك
 قل  لجلك خبراا الطعقك اللتجلا ة   فعاة الطعقك اجتلع شع الخع س  كر  -

ا صم يتم رف ا عنك اللج س يتعلرل     13/10/2021   بعل يتعمي  
، خعمطك الطريق لتيلرل الطعقك    اللفعيع  ل للطقك العرترك التي ا لتشع  ماسك

اظع  الل ل   رشع قب   لتصف نيفلبر   ى الل ل العرترك  استالي  ال
2021. 

اللكتب التلفرذي ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا اجتلع ه السع س  قل  -
خارطة   تلل ارث (؛ 16/12/2021 الثالثين ) قر األ عنك العع ك: 

الطريل التي أعدتها أمانة المجلس حول توليد الطاقة من النفايات في 
 .المنطقة العربية

تلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبراا الطعقك ُ قل الج -
)   بعل(  2022 عمس  7اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  

 صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في 
 اللط يب(.

 املرفقــــــــــات

 ك العرترك.خعمطك طريق تيلرل الطعقك    اللفعيع  في الللطق -

  7تقرير  قراما  الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي الخبراا يتعمي   -

 2022 عمس 

 
 املطلــــــــــوب

 بالنظر في: الموقر المجلستفضل 
 

اعتماد خارطة الطريل التي أعدتها أمانة المجلس حول توليد الطاقة  .1
 ودعوة الدول؛ بالصيغة المرفقة من النفايات في المنطقة العربية

 العربية لالستفادة منها بشكل استرشادي.
تكليل لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتنسيل مع أمانة  .2

المجلس للترويج لها وبحث سبل االستفادة منها بالتعاون مع الجهات 
 اإلقليمية والدولية الراغبة.
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  املوضـــوع
ّ
 الطاقة يف املنطقة العربية لحتو

 خضرالهيدروجين األ .2

 عرض
 املوضــوع

يواجه العالم العربي تحديات كبيرة في تحقيل ألداف التنمية المستدامة االجتماعية 
واالقتصادية والبي ية منها؛ ويمكن القتصاد الهيدروجين باعتباره أحد ألم مصادر 
الطاقة في المستقبل أن يساعد الحكومات العربية والشركات والمواطنين على توفير 

لدوالرات كل عام عن طريل خفض تكاليل الطاقة والمسالمة في استدامة مليارات ا
 قطاع الطاقة مع التقليل من االنبعاثات الكربونية.

القـرارات ذات 
 الصلة

 كرة ل لج س اليزامي العرتي  الثعلثكالصع م    الل مة  272مقل قرام ال −
 .(05/11/2019ل مشرتعا ) قر األ عنك العع ك: 

  ل لكتب التلفرذي رالسع سك  الثالث الجتلععالصع م     275ل القرام مق −
( 16/12/2021) قر األ عنك العع ك: ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا 

    ى: يلص الذي 

تكليل أمانة المجلس بالترتيب لعقد ورشة عمل/ جلسة عصل فكري لعرض  .1
ين تم نتائج عمل االستشاري على لجنتي الخبراء بحضور نقاط االتصال الذ

 تسميتهم لمتابعة اعداد االستراتيجية من الدول العربية حال االنتهاء منها.

تكليل أعضاء لجنتي الخبراء بالتواصل مع مراكز األبحاث الخاصة  .2
بالهيدروجين في دولهم الموقرة بهدف إنشاء شبكة عربية تكون مهمتها 

ستوى التنسيل في موضوعات االستفادة من تقنيات الهيدروجين على الم
 العربي، وتعمل تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للكهرباء.

 
  اإلجراءات

 قل  لجلك خبراا الطعقك اللتجلا ة   فعاة الطعقك اجتلع شع الراب   كر  -
   تعل  لعقكتشع ل بلل ا صم يتم رف ا عنك 25/11/2020   بعل يتعمي  
م جر  األخضر  قي  الشرل   لتيلرل الطعقك خعمطك طريق اللج س يتطيير 
 ل للطقك العرترك. 

قع م ا عنك اللج س بي لا  تقرير  فص   لتمليل فرص  قي  الشرلم جر   -
 األخضر بعلل ل العرترك.

تل التععقل    اال يري  الخبرة الععللرك )شر ك ترا تعير ( بعلتعع ن     -
 المكي ك األللعنرك   لا   تطيير الستراترجرك العرترك ل شرلم جر   خعمطك
طريق ل ل ل العرترك. ارث  قل  س س ك    الجتلع ع  تعتلل   ى 
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يتجلر  البرعنع     الل ل العرترك  نجعز مذا اللكر ع.  الفترة اللتيقعك 
 اششر. 5 لى  4 نجعز اللكر ع تترا ح ير  

 قل  لجلك خبراا الطعقك اللتجلا ة   فعاة الطعقك اجتلع شع الخع س  كر  -
ا عنك اللج س  يتم رف   التي ا صم 13/10/2021   بعل يتعمي  

 قي  الشرلم جر  األخضر ل للطقك    لتيلرل الطعقك خعمطك الطريق تطيير 
العرترك؛ اخذًا في ال تبعم مؤيك  لظلك األقطعم العرترك اللصلمة ل بتر ل 

 "األ ابك" في مذا الكأن.

ه السع س  قل اللكتب التلفرذي ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا اجتلع  -
 القرام مقلارث اصلم (؛ 16/12/2021  ) قر األ عنك العع ك: ر الثالث
 .الللصيص   ره ا ال  275

الستراترجرك العرترك    اللسخك األ لرك  اعلرًع بلراجعكا عنك اللج س  تقيي -
الفريق اللختص بعلتلسرق     ذلك ؛ التي قل شع الستكعمي  ل شرلم جر 

 16 قل اجتلعع  كتر  ييي الثالثعا الليافق     الجعنب األللعني  ارث
 .فبراير )   بعل( ايل  فره ا عنك اللج س بع  اللالاظع    ى اللماسك

 مشك  ل /  صف فمري يجري التلسرق    الجعنب األللعني لتلظرل  -
لعرض نتعئ   ل  الستكعمي   ى لجلتي الخبراا بمضيم نقعط التصعل 

 . للسخك اللشعئركبعل استالي ا    الل ل العرترك

تل رساظع  التي قل يبليشع اللكعم ين؛   ى نتعئ   مشك العل   اللال يلعاً  -
  رضشع   ى لجلك خبراا الطعقك ا لا  اللسخك اللشعئرك    الستراترجرك 

  ى الل ل   تعلرلشع    ثل ترجلتشع ل عرترك اللتجل ة   فعاة الطعقك  
 العرترك.

الي علك األللعنرك ل تعع ن الل لي  رق    لع تقيي ا عنك اللج س بعلتلس -
(GIZ )خبراا الل ل  )يرنع   تلميبي( عقل  مشك  ل بعلتمضرر ل   

   بعل في الفترة   لا  الستراترجرك(لالعرترك )نقعط التصعل اللعرلر  
 renewable) ايل الشرلم جر  األخضر 2022 عمس  8-10   

Power -to-X.) 

تل   ك اللج س في نل ة ايل الشرلم جرشعم م ا عن   جشك اخرت؛  -
تلظرلشع    قب   لظلك األقطعم العرترك اللصلمة ل لفع األ ابك ييي 

   طريق تقلرك الفرليي  ينفرانس تمم  ليان "نل ة  12/07/2021
    م  في  ل رك تميل الطعقك".  الشرلم جر
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ا الطعقك ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبرا -
)    2022 عمس  7اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  

بعل(  صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في 
  اللط يب(.

 املرفقــــــــــات

الخعص بعلستراترجرك العرترك ل شرلم جر  بعلللطقك  ل األالستبرعن  -
 .العرترك

   م  في  ل رك    رضشع بللتلت الشرلم جر العر ض اللرئرك التي تل -
تميل الطعقك التي تل تلفرذمع     لظلك األقطعم العرترك اللصلمة ل لفع 

 .األ ابك
  7تقرير  قراما  الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي الخبراا يتعمي   -

 2022  عمس

 املطلــــــــــوب

 بـــالنظر في: الموقر المجلس تفضل
 

مجلس بالترتيب لعقد ورشة عمل/ جلسة عصل فكري تكليل أمانة ال .1
على لجنتي خبراء ( Tractebel) لعرض نتائج عمل االستشاري 

بحضور نقاط االتصال الكهرباء وخبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، 
عداد االستراتيجية العربية إالذين تم تسميتهم لمتابعة من الدول العربية 

 .االستراتيجية ال االنتهاء منحوذلك  ،للهيدروجين األخضر

 

خبراء الكهرباء وخبراء الطاقة المتجددة وكفاءة  تكليل أعضاء لجنتي .2
بالتواصل مع مراكز األبحاث الخاصة بالهيدروجين في دولهم الطاقة 

الموقرة بهدف إنشاء شبكة عربية تكون مهمتها التنسيل في موضوعات 
ى العربي، وتعمل تحت االستفادة من تقنيات الهيدروجين على المستو 

 مظلة المجلس الوزاري العربي للكهرباء.

 

النسخة النهائية من االستراتيجية العربية  بعرضتكليل أمانة المجلس  .3
للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة للهيدروجين على االجتماع القادم 

 .الطاقة

 

 



37 
 

  املوضـــــوع
ّ
 الطاقة يف املنطقة العربية لحتو

 هربائيةالسيارات الك .3

 عرض
 املوضــوع

 فًقع آلخر  المرامي أ ثر    مت  انبععثع   عزا  الاتبعس باللق   قطععيسعمل  -
 European Environment ماسك صع مة      علك البرعك األ م ترك )

Agency  يعل استبلال  ر بع  ااتراة اليقي  بعللر بع  المشرتعئرك    افض .)
 ا سرل المرتين   كعفمك ت رر الللعخ. البلائ  لتق ر  انبععثع  ثعني

تمقرق األملا  الععللرك اللتع قك ل عً ( جزًاا  شلEVsتعل اللر بع  المشرتعئرك ) -
  لىالاترام     تبرز بكك  بعمز في  سعما  التخفرف  تظشريت رر الللعخ. 

 التي ستمين  تيافقك    املا    عييك  مجك  1.5 مجك  عييك ا   2اق     
 بعميس.اتفعقرك 

ي  جع شع  فمسب لل يخف  تم فتشع  عً مع  عً تقلر اً ششل  السرعمة المشرتعئرك تطيم  -
 البطعميع  لقل الث مذا التطيم لرس فقع بسبب اليتمعم في   ا ثر  فعاة عً ايض

  قع  ك الريعح بكك   الفرا    نظعي  التصلرل بسبب التمسرلع  في  عً  لم  ايض
 يك  انظلك  فعاة الطعقك التي تسع ل السعئق   ى  انظلك القرع ة القتصع افض  

 تق ر  الستشال .

القـرارات ذات 
 الصلة

ل لج س   ل لكتب التلفرذي رالصع م    الل مة السع سك  الثالث 276مقل القرام 
   ى:  يلص(  الذي 16/12/2021) قر األ عنك العع ك: اليزامي العرتي ل مشرتعا 

فاة أمانة المجلس بتقرير مختصر يشمل وضع الطلب من الدول العربية موا .1
السيارات الكهربائية فيها والجهة المكلفة بمتابعة لذا الموضوع على المستوى 

 القطري.

 تكليل أمانة المجلس بإعداد دراسة حول الموضوع تتضمن: .2

استعراض إلمكانات الدول العربية في مجال السيارات الكهربائية،  •
تاحة خيار استخدام السيارات الكهربائية والعقبات التي تواجهها في إ

 ضمن وسائل النقل.

 إمكانية توحيد أساليب ومعايير شحن السيارات الكهربائية.  •

تكليل أمانة المجلس بالتنسيل مع المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة  .3
 الطاقة لتنظيم فعالية مشتركة حول الموضوع.
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  راءاتــــاإلج

 قل  لجلك خبراا الطعقك اللتجلا ة   فعاة الطعقك اجتلع شع الخع س  كر  −
   اقترام التيصرك التي  رضم   ى اللكتب 13/10/2021يتعمي  
 .التلفرذي

 قل اللكتب التلفرذي ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا اجتلع ه السع س  −
 .276قل القرام م  اتخذ(؛  قل 16/12/2021  )األ عنك العع ك: ر الثالث

قيي ا عنك اللج س اعلرًع بعلتلسرق    اللر ز ا ق رلي ل طعقك اللتجل ة ت −
  فعاة بي لا  الكر ط اللرجعرك الخعصك بعللماسك  ذلك     يازنك  كر ع 

DIAPOL-CE .ل    المكي ك األللعنرك  اللليا

ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبراا الطعقك  −
)   بعل(  2022 عمس  7تجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  الل

  صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في اللط يب(.
 2022 عمس  7تقرير  قراما  الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي الخبراا يتعمي   املرفقــــــــــات

 املطلــــــــــوب

  بالنظر في: ر تفضل المجلس الموق
الطلب من الدول العربية موافاة أمانة المجلس بتقرير مختصر يشمل  -1

السيارات الكهربائية فيها والجهة المكلفة بمتابعة لذا الموضوع  وضع
 على المستوى القطري.

 تكليل أمانة المجلس بإعداد دراسة حول الموضوع تتضمن: -2

ات الكهربائية، استعراض إلمكانات الدول العربية في مجال السيار  •
والعقبات التي تواجهها في إتاحة خيار استخدام السيارات الكهربائية 

 ضمن وسائل النقل.

 إمكانية توحيد أساليب ومعايير شحن السيارات الكهربائية.  •

تكليل أمانة المجلس بالتنسيل مع المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة  -3
بعد االنتهاء من  وضوعوكفاءة الطاقة لتنظيم فعالية مشتركة حول الم

 .الدراسة

 

  



39 
 

ل املوضـــــوع
َ
 الطاقة يف املنطقة العربية حتو

 تحلية المياه .4

 عرض
 املوضــوع

 لمعًاع في  ال ثر   القضعيع  تزايل الستشال  الععللي    اللرع يعتبر  −
   خعصك في الللعطق  الجتلع رك القتصع يكالععلل سياا    اللعارك 

تطرح تسعؤل   الللطقك العرترك كك ك الليام  اللعئرك في  ظ م قل القعا ك. 
 ليلة بكأن اللستقب  الذي ستعركه األجرعل القع  ك  ذا لل يتل تيفرر اللرع  
العذبك المعفرك. فل  الزيع ة السكعنرك اللطر ة  امتفعع  ستيت اللعركك از ا  

ط ب اللعئي  استشال  اللعا  األ ر الذي  ف  بعلللملى التصع لي للعلل ال
 . الذي    اللتيق  ان يستلر في المتفعع لعقي  طيي ك قع  ك

يتطيير تقلرع   ستلا ك يلك  استخلا شع   ى نطعة الل ل العرترك    التزاي  −
صلع ي  اس  لتم رك اللرع  يشل  ت برك الط ب اللستقب ي   ى  رع  الكرب 

اللتطيمة لتعزيز  فعاة التقلرع  في الستثلعم  يبل  التيجه نميفي الللطقك. 
علتجع  الى ف  خرعماً جرلاً ل للطقك العرترك  ل رع  التم رك  تق ر  اثرمع البرعي

   اللعئي   المل    لتعزيز االلصع م اللستلا ك ل طعقك سرسعمل في 
 .البرعرك لعل رع  التم رك   خف  تمعلرف  رع  الكربلثعم ا

القـرارات ذات 
 الصلة

للمجلس لصادر عن الدورة السادسة والثالثون للمكتب التنفيذي ا 277القرار رقم
 ( والذي نَص على: 16/12/2021)مقر األمانة العامة: الوزاري العربي للكهرباء 

أمانة المجلس بالتعاون مع المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة  تكليل .1
لية وكفاءة الطاقة إلعداد دراسة حول إمكانات الدول العربية في مجال تح

المتطورة المياه خاصة تلك التي تستخدم الطاقة المتجددة، والتقنيات 
، على أن تنجز لذه لتعزيز كفاءة عمليات التحلية وتقليل أثرلا البي ي

 .2022الدراسة خالل العام 

عرض نتائج الدراسة على اجتماع مشترك لخبراء المجلس الوزاري العربي  .2
 ربي للمياه.للكهرباء وخبراء المجلس الوزاري الع

  اإلجراءات

  قل  لجلك خبراا الطعقك اللتجلا ة   فعاة الطعقك اجتلع شع الخع س  كر -
  .13/10/2021يتعمي  

 قل اللكتب التلفرذي ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا اجتلع ه السع س   −
 .277(؛  قل اقر القرام مقل 16/12/2021  ) قر األ عنك العع ك: ر الثالث

مع المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة نة المجلس حالياا بالتنسيل تقوم أما −
إعداد دراسة حول إمكانات الدول العربية مراحل  لالتفاق علىوكفاءة الطاقة 
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في مجال تحلية المياه خاصة تلك التي تستخدم الطاقة المتجددة، والتقنيات 
 .المتطورة لتعزيز كفاءة عمليات التحلية وتقليل أثرلا البي ي

ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبراا الطعقك  −
)   بعل(  2022 عمس  7اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  

 صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في 
 اللط يب(.

 املرفقــــــــــات

ل جلك خبراا الطعقك اللتجل ة تقرير  قراما  الجتلعع الخع س  كر  −
 .(13/10/2021  فعاة الطعقك بعلل ل العرترك )   بعل: 

  . لكتب التلفرذيل 36الجتلعع تقرير  قراما   −
 عمس  7تقرير  قراما  الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي الخبراا يتعمي   −

2022 

 املطلــــــــــوب

  نظر في: بالتفضل المجلس الموقر 
ة المجلس بالتعاون مع المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة أمان تكليل .1

إلعداد دراسة حول والمنظمات اإلقليمية والدولية الراغبة وكفاءة الطاقة 
إمكانات الدول العربية في مجال تحلية المياه خاصة تلك التي تستخدم 

المتطورة لتعزيز كفاءة عمليات التحلية الطاقة المتجددة، والتقنيات 
 .2022، على أن تنجز لذه الدراسة خالل العام أثرلا البي يوتقليل 

عرض نتائج الدراسة على اجتماع مشترك لخبراء المجلس الوزاري  .2
  العربي للكهرباء وخبراء المجلس الوزاري العربي للمياه.
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 سابعالالبند 

 
 

 مذكرة للعرض على

 لعربي للكهرباءللمجلس الوزاري ا ةعشر الرابعةالدورة 
 

 20/3/2022 :الدوحة
 

 

 الطاقة كفاءة موضوعات  املوضـــــوع
 اليوم العربي لكفاءة الطاقة .1

 عرض 
 املوضوع

الريي العرتي لمفعاة الطعقك مي  بع مة  رترك صع مة    اللج س اليزامي  -
في اجتلع ه  147العرتي ل مشرتعا في   مته التعسعك بليجب قرام  مقل 

م فره ا تلع  ييي التعس   الذي   عيي        عي  ريي  رتي لمفعاة  21تقر 
 الطعقك.

ز ك بليضيع  فعاة الطعقك في الال   ال ال رك نكر التي ركفي مذا الريي يتل  -
 .جلر  اليسعئ  ا  ال رك  ا  النرك   ى  ستيت الللطقك العرترك

رك للع لشع يشل  الاتفعل  لى التعري  بأملرك  فعاة الطعقك في الل ل العرت -
    ر    اقتصع ي  اجتلع ي   لع تسعمل في يلعا شرا ع   جسيم التعع ن 
في الللطقك العرترك؛    استعراض آلخر التطيما    ى اللستيت التقلي 

    األ ع يلي في  جعل  فعاة الطعقك.
 -2013في األ ياي لمفعاة الطعقك  ااتفعلرع  ل ريي العرتي تس تل تلظرل  -

2014- 2015 – 2016- 2017- 2018- 2019- [2020 
 2021 .] 

القـرارات ذات 
 الصلة

الصع م  195قرام اللكتب التلفرذي ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا مقل  -
يتمليل ييي القعضي  2010نيفلبر  23   اجتلع ه السع س  العكري  يتعمي  

  ال ًرع للكر  رترًع لمفعاة الطعقك  يست     عيي(        عي لركين يي عً  21)
التي رك الالز ك بليضيع  فعاة الطعقك في جلر  اليسعئ  ا  ال رك  ا  النرك 

   ى  ستيت الللطقك العرترك.

 

 
 القطاع االقتصادي

 الطـاقةإدارة 
 الوزاري العربي للكهرباء مجلسالأمانة 
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السادس والثالثين للمكتب التنفيذي  االجتماعالصادر عن  278قم القرار ر  -
( والذي 16/12/2021)مقر األمانة العامة: للمجلس الوزاري العربي للكهرباء 

 على:  ينص

في جلسة خاصة عقد االحتفالية العاشرة باليوم العربي لكفاءة الطاقة  .1
تنظم أثناء عقد الدورة الخامسة للمنتدى العربي للطاقة المتجددة 

 موضوعجيبوتي ويكون جمهورية وكفاءة الطاقة الذي تستضيفه 
"أفضل أنظمة إلدارة الطاقة في المنشآت اليوم العربي حول  مسابقة

 ."الصناعية

تكليل أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتنسيل مع المركز  .2
االقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة باإلعداد والتحضير لعقد 

 .مايو 22االحتفالية العاشرة الخاصة باليوم العربي لكفاءة يوم 

 راءات ــاإلج
 

 للر زا    بعلتعع ن  ل مشرتعا العرتي اليزامي  نظلم ا عنك اللج س −
 الثع لك  التعسعك   تر الطعقك  الاتفعلر   فعاة اللتجل ة الق رلي ل طعقك

 بر تقلرك التصعل  2021 عيي  23ييي  الطعقك لمفعاة العرتي بعلريي
افض   كر ع  بتمر "مي  2020  ارث  عن  يضيع  سعبقك  عي اللرئي

لسعبقك لسلك   يرللع  عنم ال"يستخلي التقلرع  الذ رك لخل ك  فعاة الطعقك
"افض  آلرع  التليي  اللقل ك    القطعع اللصرفي لل ل  ايل 2021

 ذلك ". 19القطعع الخعص في  جعل  فعاة الطعقك في ظ  جعئمك  يفرل 
 . بمضيم  ل     خبراا الل ل العرترك

 قل  لجلك خبراا الطعقك اللتجلا ة   فعاة الطعقك اجتلع شع الخع س  كر  −
   الجتلعع  جلي ك     ؛  صلم13/10/2021   بعل يتعمي  

  التيصرع  ا تللمع اللكتب التلفرذي في اجتلع ه اللعضي.

 قل اللكتب التلفرذي ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا اجتلع ه السع س  −
 القرام مقل اصلم(؛  قل 16/12/2021 الثالثين ) قر األ عنك العع ك: 

278. 

اتفعلرك الععشرة ل ريي العرتي لمفعاة ا تذم  جلشيميك جربيتي   ى تلظرل ال −
ايل "افض  انظلك   امة الطعقك في الللكآ   2022الطعقك لععي 
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الل مة  ج سك خعصك اثلعا انعقع  تلظرلشع     اللقرم الصلع رك"؛  التي  عن
  .الخع سك ل للتلت العرتي ل طعقك اللتجل ة   فعاة الطعقك

ا ق رلي ل طعقك اللتجل ة   فعة قع م ا عنك اللج س بعلتلسرق    اللر ز  −
الطعقك بع لا  الكر ط اللرجعرك ل لسعبقك  تعلرلشع   ى جلر  الل ل 

 2022 عمس  17العرترك؛  ستقيي ال جلك الع لرك بعقل اجتلع شع بعل تعمي  
 )اللي ل اللشعئي لتقليل الل فع ( ل لظر في   فع  اللرشمر  ل لسعبقك.

ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبراا الطعقك  ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س −
)    2022 عمس  7اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  

بعل(  صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في 
 اللط يب(.

 املرفقــــــــــات

ذام ا ت بكأنخطعب  ععلي  زير الطعقك  الثر ة اللعلنرك بجلشيميك جربيتي  −
استضعفك الاتفعلرك الععشرة ل ريي العرتي لمفعاة    جلشيميك جربيتي 

فععلرع  الللتلت العرتي الخع س ل طعقك اللتجل ة    2022الطعقك لععي 
 2022 عيي  22  21  فعاة الطعقك  الذي  عن  قرمًا  قل  يي ي 

   بجلشيميك جربيتي.
عبقك الريي العرتي لمفعاة اللذ رة اللرس ك لللل ترع  الل ل العرترك ايل  س −

 الطعقك.
ايل "افض  انظلك   امة الطعقك  2022 عي الكر ط اللرجعرك للسعبقك  −

 .في الللكآ  الصلع رك"

مارس  7تقرير وقرارات االجتماع المشترك الخامس للجنتي الخبراء بتاريخ  −
2022 

 وبـــــاملطل

 الموقر بالنظر في: المجلستفضل 
مقر األمانة  باليوم العربي لكفاءة الطاقة في االحتفالية العاشرة عقد .1

؛ ما لم تتقدم إحدى 2022مايو 22العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 
بطلب استضافة االحتفالية، على أن تتولى أمانة  العربيةالدول 
 الطاقة وكفاءة للطاقة المتجددة االقليمي المركز مع بالتنسيل المجلس

 لها. والتحضير اإلعداد
بعرض موضوع مسابقة  للكهرباء العربي الوزاري  المجلس أمانة ليلتك .2

على االجتماع القادم للجنة خبراء  االحتفالية الحادية عشرة لليوم العربي
  .الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
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 الطاقة كفاءة موضوعات  املوضـــــوع
 العربيةمنطقة في المنصة كفاءة الطاقة  .2

 عرض 
 وعــــاملوض

األق  تم فك  األ ثر فععلرك التي يتل  التلايرراال  زيع ة  فعاة الطعقك تلث  -
اتخعذمع للياجشك التمليع  الععللرك لت رر الللعخ ضل  اطر األسياة 

العقي  اللقب ك     اللتيق  خالل فينه  اللعشعك  القتصع ا  اللع رك. لذلك 
 صميتك يللي  في تمقرق  كعسب سكعنرك سريعكالعرترك ب لان الان تستلر 

ثعيم في الط ب   ى الطعقك  الليام .    تيقر  اتفعقرك بعميس الععللرك 
الل ل   التز م (NDCs) بكأن ت رر الللعخ  اللسعملع  اللمل ة  طلرعً 

يتطيير  تلفرذ استراترجرع  لالنتقعل  لى اقتصع   ستلاي  لخف  العرترك 
 المرتين. 

تل  المكي ك األللعنركاللليل     DIAPOL-CE كر ع ضل   طعم  -
 Innovative energy فعاة الطعقك اللبتمرة )  ماسك ايل ا  ا  جراا 

efficiency instruments) . ارث تل  ماسك ا  ا  السية اللخت فك
 الللعمسع  ك تطبرق   التر رز بكك  خعص   ى قعي راللطبقك  عللرع 

     شلعل  فريقرع للطقك الكرة األ سعبي لان  ختعمة في الجرلة الععللرك 
" لصك تبع ل  ق رلرك ايل ا  ا  تعزيز  فعاة الطعقك في خالل  نكعا 

 . لطقك الكرة األ سع  شلعل  فريقرع
في تعزيز التعع ن ا ق رلي ل ل ل العرترك  لصك  فعاة الطعقك  تتلث  فمرة -

يتل        مفعاة الطعقكيو بعشر    خالل تلسرق  ستلر يتع ق بكك  
 لي:خاللشع التع

o صعنعي السرعسع   اللسؤ لر  المكي رر   نكعا  لصع   ق رلرك ل   ل
 الللظلع  التعبعك اللسؤ لك     فعاة الطعقك  اللؤسسع  اللعلرك اليطلرك 

 .ا ق رلرك ا ق رلرك  صلع يق  فعاة الطعقك بعلتعع ن اليثرق    الللظلع  
o ى  ستيت عقك الللعسبك لمفعاة الط  ا يل السية  تمليل نلعذج األ لعل  

 القطع ع .
o  تمليل تلايرر  فعاة الطعقك ا ق رلرك التي تستشل  القطعع الععي ا  تل ل

 ا طعم التكريعي  التي يلك  استخلا شع أل ث ك الللعمسع  الجرلة.
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o  اللتعئ   تقليل    الل ما  التلميبرك  بر ا نترنم في   لا اللسع لة
نم   / ا  الجتلعع السليي  اللخرجع     خالل اللل ا   بر ا نتر 

 للجلي ك الكبكك(.

 القـرارات ذات
 الصلة

ن للمكتب التنفيذي يالسادس والثالث االجتماعالصادر عن  279رقم القرار 
( 16/12/2021)مقر األمانة العامة: للمجلس الوزاري العربي للكهرباء 

 نَص على:يوالذي 
ية بالتعاون مع مباركة إنشاء منصة كفاءة الطاقة بالمنطقة العرب •

 الحكومة األلمانية، واإلحاطة علماا بسير العمل بها.
تكليل أمانة المجلس بالمشاركة في الفعاليات واألنشطة التي تنظم  •

في إطار المنصة، ودعوة الخبراء من الدول العربية لتكثيل الحضور 
 في الفعاليات واألنشطة التي تنظم مستقبالا.

 اإلجراءات 

  ى  ذ رة  25/11/2020اجتلع شع الراب   كر يتعمي   اط عم ال جلك في -
ا عنك اللج س اللتع قك بعلليضيع   لع استلعم  لى  لاخ ك ا عنك اللج س 

لليافقك   ى اللكعم ك في  صم بعاايل  صع م تليي  الللصك  املرتشع   
  لصك  فعاة الطعقك في الللطقك العرترك.

طعقك في الللطقك العرترك"  قل   مشك  ل  ايل " طالة  لصك  فعاة ال -
بعلتعع ن    الي علك  15/2/2021ييي  التصعل اللرئي   طريق تقلرك 

 ل   برر    خبراا  عتشعشعم  في فععلر    GIZاألللعنرك ل تعع ن الل لي 
   :  رترك  لى جعنب    ك  ل 16الطعقك اللتجل ة   فعاة الطعقك    

   اللتخصصر     الل ل العرترك  بعأل عنك العع ك    جلي ك   امة الطعقك 
تضللم  مشك العل   .اللر ز ا ق رلي ل طعقك اللتجل ة   فعاة الطعقك

العر ض اللرئرك  قل ك     ل     الخبراا في  جعل  فعاة  جلي ك    
  الطعقك.

  طعا اللكعم ر  للمك  ع ك    اليض   مي مشك العل   عن الشل      -
لطقك  التعع ن    خالل الميام ير  صعنعي الرام  لمفعاة الطعقك في الل

السرعسع    لث ي الصلع ك  البعاثر   اصمعب اللص مك اآلخري   ارث 
سعم الللصك  لى خ ق قرلك  ضعفك    خالل تطيير ا يل  صللك 
بكك  جلع ي أل  ا   فعاة الطعقك  خرعما  تلفرذمع اللمتل ك في الل ل 

سرتل  طالع صعنعي القرام المكي رر   العرترك  نكعا مذ  اللبع مة   للخ  
  فعاة الطعقك في ي لانشل.  الذي  يعل ين   ى تلفرذ سرعسع 
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   بعل تمم  2021سبتلبر  21 مشك العل  الثعنرك ييي الثالثعا تل  قل  -
( لكر ع  Super ESCO - ليان )تليي  ا  ا   فعاة الطعقك اللبتمرة 
مكي ع  لل ل القطعع الععي في خل ع  الطعقك العع ك  اللليلك    طر  ال

تلفرذ  كعمي   فعاة الطعقك  ا ع  مشك العل  الثعلثك    اللقترح  قلمع نشعيك 
مذ  السلك ا     يلايك الععي القع ي  سي  تمين تمم  ليان " المل    

 De- Risking of خعطر الستثلعم في  كعمي   فعاة الطعقك" )
Energy Efficiency Investments. 

ل ي فره لتلظرل يم ا عنك اللج س يريلًا المتر نرًع    الجعنب األللعني  قت -
اسبيع الللعخ في  لطقك الكرة األ سع  شلعل فععلرك  كتر ك   ى مع ش 

 فريقرع الذي تلظله   لك ا  عما  العرترك اللتملة   لظلك األ ل اللتملة 
 ل      ستلعقش اليمشك  .2022لت رر الللعخ   الذي سرعقل في  عمس 

الطليح الللعخي في  يضيع  لعقكك اللتع قك بعلطعقك  ث   الليضي ع 
طيي ك الللت  املا  العرترك اعلك ا ستراترجرع    ماسك  قطعع الطعقك

 .صعفي الصفر في الللطقكمة   بع
ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبراا الطعقك  -

)    2022 عمس  7في الل ل العرترك يتعمي   اللتجل ة   فعاة الطعقك
بعل(  صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في 

 اللط يب(.

 اتــــاملرفق
  مقك  فعمرلرك ايل  لصك  فعاة الطعقك بعلللطقك العرترك -
 عمس  7تقرير  قراما  الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي الخبراا يتعمي   -

2022 

 وبــــــاملطل

 الموقر بالنظر في: المجلستفضل 
مباركة إنشاء منصة كفاءة الطاقة بالمنطقة العربية بالتعاون مع  .1

 الحكومة األلمانية، واإلحاطة علماا بسير العمل بها.

تكليل أمانة المجلس بالمشاركة في الفعاليات واألنشطة التي تنظم  .2
تكثيل الحضور في إطار المنصة، ودعوة الخبراء من الدول العربية ل

 في الفعاليات واألنشطة التي تنظم مستقبالا. 

تكليل أمانة المجلس بتقديم تقرير دوري حول الفعاليات التي تنظم  .3
في إطار المنصة، وعرض ذلك على لجنة خبراء الطاقة المتجددة 

 وكفاءة الطاقة.
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 املوضـــــوع
 :الطاقةكفاءة موضوعات 

تجددة وكفاءة الطاقة والمعرض للطاقة الم المنتدى العربي الخامس .2
 المصاحب

 عرض
 املوضــوع

القضعيع  الليضي ع  اللتع قك بسرعسع   لللعقككيعتبر الللتلت العرتي  لبرًا 
 مذ  مي اللسخك الخع سك    الللتلت   تقلرع  الطعقك اللتجل ة   فعاة الطعقك

ة   فعاة الذي يلظل بعلتعع ن    السكيا  اللر ز ا ق رلي ل طعقك اللتجل 
    ع ر  تمم م عيك  ععلي األ ر  الععي الللتلت  قل الطعقك. ارث يتل 

 .لجع عك الل ل العرترك

القـرارات ذات 
 الصلة

األ عنك اللج س اليزامي العرتي ل مشرتعا بلقر الصع م     274 لقرام مقلا -
   ى: الذي يلص 05/11/2019يتعمي   العع ك

ي اســـتضـــافة فعاليات المنتدى العربي الترحيب برغبة جمهورية جيبوتي ف .1
االبتكار في خدمة الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تحت عنوان "

، 2020ابريل  2و 1وذلك يومي  الطاقة المســـــــــتدامة في العالم العربي"
ودعوة الدول العربية لدعم المنتدى بالحضـــــــور المكثل والمشـــــــاركة في 

 فعالياته.
 

مال التحضـــــــــيرات الالزمة لتنظيم الدورة تكليل أمانة المجلس باســـــــــتك .2
الخامســــة للمنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتنســــيل مع 

 الشركاء والدولة المستضيفة.
 

ل لكتب التلفرذي ر  السع س  الثالث الجتلععالصع م     280القرام مقل -
( 16/12/2021) قر األ عنك العع ك: ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا 

   ى: يلص الذي 
تكليل أمانة المجلس بالتنسيل مع جمهورية جيبوتي )الدولة  .1

المستضيفة( والشركاء اإلقليمين والدوليين إلقامة المنتدى العربي 
االبتكار في خدمة الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بعنوان "

 .2022وذلك خالل مايو  الطاقة المستدامة بالمنطقة العربية"
 

ة الدول العربية لدعم فعاليات المنتدى والمشاركة في دورته دعو  .2
 الخامسة.
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 اإلجراءات

اللج س اليزامي العرتي ل مشرتعا بلقر الصع م     274 تلفرذا ل قرام مقل −
قع م ا عنك ؛ 05/11/2019في   مته الثعلثك  كر يتعمي   األ عنك العع ك

 طعقك اللتجل ة   فعاة    اللر ز الق رلي ل تعلتلسرق اللج س اليزامي 
  زامة الطعقك في جربيتي بعقل س س ك    الجتلع ع  لإل لا  الطعقك 

 الفلرك الخعصك بعلللتلت.    الترتربع  شعا تنا ل للتلت  بمرث تل 
نترجك لنتكعم جعئمك  يم نع  تل تأجر  الللتلت أل ل  رة  لى يلايك ششر  −

   نظرًا لعلي 2020تلبر    ثل تل تأجر ه الى ششر سب 2020 يينري
 .2021  تل تأجر ه لععي 2020  كعنرك  قل الللتلت خالل  عي 

 قل  لجلك خبراا الطعقك اللتجلا ة   فعاة الطعقك اجتلع شع الخع س  كر  −
 تعل  لعقكتشع ل بلل ا صم يتم رف ا عنك اللج س بعستملعل التمضررا  

االبتكار في  ليان " ل ل مة الخع سك ل للتلت بعلتلسرق    الكر عا  تمم
 خدمة الطاقة المستدامة في العالم العربي". 

قع م ا عنك اللج س بعلتلسرق    الل لك اللضرفك )جلشيميك جربيتي(  تل  −
  . اللعرض اللصعاب بجربيتيلعقل الللتلت  2022اخترعم  عيي 

الل مة الخع سك ل للتلت استضعفك فععلرع  ا تذم  جلشيميك جربيتي   ى  −
 .2022مذا الععي ل طعقك اللتجل ة   فعاة الطعقك العرتي 

  ل  تشعير ب شعليافعتلقع م ا عنك اللج س بعمسعل خطعبع  ل ل ل العرترك  −
 استضعفك فععلرع  الللتلت العرتي الخع س ل طعقك اللتجل ة   فعاة الطعقك 

 ليان "اليتمعم في خل ك الطعقك     الذي سركين تمم2022لععي 
 .اآلناتى   لل نت ق اي م  ععلل العرتي".اللستلا ك في ال

ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبراا الطعقك  −
)    2022 عمس  7اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  

بعل(  صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في 
 اللط يب(.

  .عل ال كر ع يرنع   اليمقك اللفعمرلرك ل للتلت    - اتاملرفقــــــــــ
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 بكأنخطعب  ععلي  زير الطعقك  الثر ة اللعلنرك بجلشيميك جربيتي  -
استضعفك فععلرع  الللتلت العرتي الخع س    ا تذام جلشيميك جربيتي 

  (.2022) ل طعقك اللتجل ة   فعاة الطعقك

ل تأجر  الللتلت الخع س اللذ رة اللرس ك لللل ترع  الل ل العرترك اي  -
 ل طعقك اللتجل ة.

 7تقرير وقرارات االجتماع المشترك الخامس للجنتي الخبراء بتاريخ  -
 2022مارس 

 املطلــــــــــوب

 تفضل المجلس الموقر بالنظر في:
 

بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية  تكليل أمانة المجلس .1
والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة  واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(،

وكفاءة الطاقة لعقد المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة 
 االبتكار في خدمة الطاقة المستدامة بالمنطقة العربية"بعنوان " الطاقة

بمقر األمانة العامة مالم تستضيفه  2022 العام الحاليوذلك خالل 
 . إحدى الدول العربية

 

ول العربية والشركاء اإلقليمين والدوليين لدعم فعاليات دعوة الد .2
 المنتدى والمشاركة في دورته الخامسة.
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            القطاع االقتصادي           
 إدارة الطاقة                        

              أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 

 ثامنلاالبند                    
          

 مذكرة للعرض على

 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ةعشر الرابعةالدورة 
 

 20/3/2022 الدوحة
 
 

 التعاون مع الدول والتكتالت واملنظمات االقليمية والدولية:  املوضـــــــــــوع
 التعاون العربي الصيني -أوالا 

 عرض املوضـــوع
 

 عك الل ل العرترك  جلشيميك الصر  الكعبرك اتفقم الل ل العرترك    خالل جع −
الصرلي   قل تل تيقر    الن تأسرس  –  ى  قع ك  لتلت التعع ن العرتي 
؛ ارث قعي الطرفعن ييض  14/9/2004الللتلت في  ليلك القعمرة يتعمي  

 .يرنع    ل  الللتلت     ضللشع تعزيز التعع ن يرلشلع في  جعل الطعقك
لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا   في  طعم البرنع   التلفرذي  تلفرذاً لقراما  ال −

تعقل   ما  الللتلت     ع ر  بعلتلع ب لللتلت التعع ن العرتي الصرلي  
 ير  الل ل العرترك  الصر .

نكعا  ر ز تلميب  رتي صرلي  تيقر    ى اتفعقرك التل  في مذا ا طعم   −
ل ل ما  التلميبرك   مص    ى ان يكين  ظ ك 2018ل طعقك اللظرفك  عي 

 /الت الجع عع  يكين  قر اللر ز في العل  في مذا اللجعل  بمرث 
تتيلى ا عنته الفلرك   في الل ل العرترك   اللرا ز التلميبرك في الصر   /اللععمل

   يتيلى اللعشل الصرلرك      األ عنك العع ك  الشرعك اليطلرك ل طعقك 
 سؤ لرك تلظرل البرنع   التلميبرك ل لر ز الصرلي لشللسك الطعقك اللتجل ة 

 . تلفرذمع في  جعل الطعقك الكلسرك خالل الفترة الز لرك األ لرك  نكعا اللر ز
القـرارات ذات 

 الصلة
 األ عنك العع كاللج س اليزامي العرتي ل مشرتعا بلقر    الصع م  279 القرام مقل
    ى: الذي يلص  05/11/2019يتعمي  
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 /وجمهورية مصر العربية جمهورية السودان: )كل من ستضافةالترحيب با .2
مركز التدريب بالمقطم التابع لشركة جنوب -وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

معهد البحث في -وزارة الطاقة والمعادن والبي ة  /والمملكة المغربيةالقالرة، 
ر( مركز الطاقة الخضراء بن جري-الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة

 .العربي والصيني لمتدربين من الجانبين
تكليل أمانة المجلس بالقيام بالتنسيل مع الدول المستضيفة لعقد لذه  .3

، أسوة بما تم في الدورات التدريبية التي 2021الدورات التدريبية خالل عام 
 . 2019استضافتها الصين خالل عام 

التعاون العربي الصيني لمؤتمر  االحاطة علماا بموعد انعقاد الدورة السابعة .4
التنسيل بين ، وتكليل أمانة المجلس ب(2020في مجال الطاقة )الصين 

للدورة السابعة لمؤتمر التعاون باإلعداد والتحضير  الجانبين العربي والصيني
دعوة اللجنة العليا من الجانبين لعقد ، و العربي الصيني في مجال الطاقة

 للمؤتمر. اجتماعات تحضيرية
في المؤتمر السابع لمنتدى التعاون  الدول العربية مشاركةعلى ألمية  التأكيد .5

 .2020الصين العربي الصيني في مجال الطاقة 
 

الصع م    الجتلعع السع س  الثالثر  ل لكتب التلفرذي  281القرام مقوووووول  −
 ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا  الذي يلص   ى: 

التنسيل بين الجانبين العربي والصيني  تكليل أمانة المجلس بـاستكمال"
لإلعداد والتحضير للدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال 

( بما في ذلك دعوة اللجنة العليا من الجانبين لعقد 2022الطاقة )الصين 
 ."اجتماعات تحضيرية للمؤتمر

  اإلجراءات

صع م    الل مة الثعلثك  كرة ال 279   القرام مقول  2تلفرذًا ل فقرة مقوول  -
ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا  تعلتعع ن  التلسرق ير  الجعنبر  العرتي 
 الصرلي )اللل مك الل رترك   تعثك الجع عك في بكر    ا عنك اللج س اليزامي 
العرتي ل مشرتعا   الشرعك اليطلرك ل طعقك الصرلرك   شر ك الكبكع  اليطلرك 

س س ك    الجتلع ع  التلسرقرك  بر تقلرك التصعل اللرئرك    قل  الصرلرك(
قع م ا عنك  ثل ذلك.  تل خاللشع تمليل   م   سؤ لرك    جشك    الللظلر 

 اللج س اليزامي العرتي ل مشرتعا يل ية الل ل العرترك ل لكعم ك في الل مة.

اللل مك علكبكع  الذ رك  التي استضعفتشع ب قل  الل مة التلميبرك الخعصك  −
  شعم  فرشع ZOOM بر  لصك  28/10/2021-25الل رترك خالل الفترة 
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  لك  رترك بع ضعفك  لى خبراا    السكيا  اللر ز  14خبرر     128
 ا ق رلي ل طعقك اللتجل ة   فعاة الطعقك.

ت قم ا عنك اللج س اليزامي العرتي ل مشرتعا  ذ رة    الللل ترك اللائلك  −
يتعمي   178-1/2/69ك ا  عما  العرترك اللتملة مقووووووول ج. ع الليقووورة لل ل

بكأن م بتشع في استضعفك  ر ز التلميب العرتي الصرلي  7/2021 /14
بلقترح خطك انكعا اللرا ز  ع لع تل  يافعتش  ل طعقك اللظرفك في اييظبي

عقك الفر رك ل تلميب في  جعل الطعقك اللظرفك اليام     الشرعك اليطلرك ل ط
بجلشيميك الصر  الكعبرك  ذلك  يلاا اللالاظع    ره   يافعة ا عنك 
اللج س يذلك    ذلك نبذة  ختصرة ايل  ر ز التلميب العرتي الصرلي 

  آخر  ستجلاته.

  لييك لليشع  مي:األاقترام   ل ا  عما   جعل  التلميب ذا   −

 –لطعقك اللي يك ا –تخزي  المشرتعا بعستخلاي البطعميع   –الشرلم جر  ) 
 اسعلرب خف  النبععثع  المرتينرك في قطعع الطعقك(.

 قل الجتلعع السع س  الثالثر  ل لكتب التلفرذي ل لج س اليزامي العرتي  −
 281(  اصلم القرام مقوووووول 16/12/2021: بلقر األ عنك العع ك) ل مشرتعا
عنبر  العرتي ا عنك اللج س يوعستملعل التلسرق ير  الج يك ف فره الذي 

 الصرلي لإل لا   التمضرر ل ل مة السعبعك للؤتلر التعع ن العرتي الصرلي 
 .2022في  جعل الطعقك )الصر  

 

 ل مة السعبعك لتلفرذًا لشذا القرام تل التياص     الجعنب الصرلي ل تمضرر  −
التفعة   ى  قل الل مة   تلللؤتلر التعع ن العرتي الصرلي في  جعل الطعقك 

بعلمضيم  ذا  عنم الظر   الصمرك  2022 ششر نيفلبرخالل عبعك الس
 .الععللرك تسل  يذلك

ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبراا الطعقك  −
)   بعل(  2022 عمس  7اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  

ي  ذ يم في  صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع م
 اللط يب(.
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 املرفقــــــــــات
 .صرلي ل طعقك اللظرفك -نبذة  ختصرة ايل اتفعقرك انكعا  ر ز تلميب  رتي -

   ذ رة   لك ال عما  العرترك اللتملة لستضعفك اللر ز الفر ي. -

 يرنع   الل مة التلميبرك الخعصك بعلكبكع  الذ رك. -

 ذ رك: الخعصك بعلكبكع  ال لعروض المرئيةمابع ا -
 

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/ 
MCouncilActivitiesDetails.aspx?RID=137&CID=8 

 عمس  7تقرير  قراما  الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي الخبراا يتعمي   −
2022 

 

 
 املطلـــــــــوب

 

 

 تفضل المجلس الموقر بالنظر في:
لمركز التدريب الترحيب باستضافة دولة اإلمارات )دائرة الطاقة بأبوفبي(  .1

 .العربي الصيني للطاقة النظيفة

دعوة الدول العربية لتكثيل المشاركة في الدورات التدريبية الخاصة  .2
كز العربي الصيني للطاقة النظيفة خالل بالطاقة النظيفة التي ينظمها المر 

، سواء في الصين أو في الدول العربية المستضيفة 2023-2022عامي 
 للمراكز الفرعية.

التنسيل بين الجانبين العربي والصيني استكمال أمانة المجلس بـ تكليل .3
لإلعداد والتحضير للدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في 

بالصين، بما في ذلك  2022المزمع عقدلا خالل نوفمبر و مجال الطاقة 
 دعوة اللجنة العليا من الجانبين لعقد اجتماعات تحضيرية للمؤتمر.

تكليل أمانة المجلس بمخاطبة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي  .4
المشترك العاملة في مجال الكهرباء والطاقة لتعزيز للمشاركة في فعاليات 

لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة في الصين الدورة السابعة 
بمدينة شيامن الساحلية في مقاطعة فوجيان  2022 شهر نوفمبرخالل 

 الصينية.

 

 

 

 

 

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/
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 :التكتالت واملنظمات االقليمية والدوليةالدول والتعاون مع  املوضـــــوع
 الهنديالعربي  التعاون  -ثانيا

 املوضــوع عرض

طيي وك   قول قوع وم ت وك   صووووووووووووويم  العرتروك الشلوليوك  بر تطيم  العالقوع −
ير       التبع ل التجعمي فضووووووووووووواًل  العالقع    ى التبع ل الثقعفي  الشجرا 

تل التيقر    ى  ووذ رة الجووعنبر ؛  في  طووعم التعووع ن  تطيير مووذ  العالقووك 
في  2/12/2008 التعع ن  نكوووووووووووووعا  لتلت التعع ن العرتي الشللي يتعمي 

تجووليوول اليثرقووك  تطييرمووع   التيقر    ى اليثرقووك اللعووللووك في  نري لشي   تل
   لع تل التفعة   ى آلرك   جعل  التعع ن في  طعم 2013 يسووووووووووووولبر 

 الللتلت.
ااووولت اآللروووع   في  جوووعل الطوووعقوووك التعوووع ن العرتي الشلووولي لتووولت يعتبر  −

مووذا يلووعقش العرتي الشلوولي  ارووث  لتوولت التعووع ن   طووعم ضووووووووووووول الشووع ووك 
ي  جعل الطعقك لتللرك التعع ن العرتي الشللي ف سووووووووووووتقب  التعع ن الللتلت 

العل ي ير  الجووعنبر  في  جووعل  اللفع  ال ووعز  المشرتووعا  الطووعقووك اللي يووك 
   ىييفر  مفال ل تعووع ن الثلووعئي  اللتعوول  األطرا   الطووعقووك اللتجوول ة    

العرتي الععلل  خعصووووك ان  تأثررا في  جعل الطعقك مع ا ثر  ا  ى اللسووووتييع 
املرك  بررة  الشلل االا    ا ثر الللعطق ال لرك بعلطعقك في الععلل   تع ق 

 .اللجعل مذا  ى التعع ن في 
في  طووعم البرنووع   التلفرووذي لللتوولت التعووع ن العرتي    الفعووعلرووكلوولمج مووذت   −

الشللي   استجعبًك ل تيصرك الصع مة    الجتلعع الثعلث لمبعم اللسؤ لر  
ن العرتي الشلوولي في   متووه الثووعلثووك الللعقوول    بعوول يتووعمي  لللتوولت التعووع  

  بكوووووووووووووأن املرك تعزيز ا جه التعع ن العرتي الشللي في 2021يلعير  12
اللجعل القتصوووووع ي  الجتلع ي  بلع في ذلك التجعمة  السوووووتثلعم  الطعقك 

  العيك البرعك.

القـرارات ذات 
 الصلة

 

 الذي  3/3/2021 عك يتعمي  ج س الجع  الصوووووووووووووع م    155القرام مقل  -
 يلص   ى:

الترحيب باســـــــــتعداد المملكة المغربية لتنظيم الندوة الخاصـــــــــة بالتعاون "
العربي الهندي في مجال الطاقة خالل النصــــــــل األول من شــــــــهر ابريل 

وتكليل األمانة العامة بالتنســــــيل مع الجهات المعنية في كل من  2021



55 
 

هوريــة الهنــد لإلعــداد لهــذه النــدوة المملكــة المغربيــة والــدول العربيــة وجم
 العامة".

الصع م    اللكتب التلفرذي في   مته السع سك  الثالثين  282القرام مقل  -
  الذي يلص   ى: 16/12/2021يتعمي  
الشكر للمملكة المغربية على استضافتها عن بعد لفعاليات الدورة "توجيه 

اقـة، ودعوة الـدول األولى لمنتـدى التعـاون العربي الهنـدي في مجـال الطـ
العربية الراغبة في اســــتضــــافة الفعالية بعد القادمة إلى إبداء رغبتها من 

 خالل التواصل مع أمانة المجلس".
ُ قل  لتلت التعع ن العرتي الشللي بعل س س ك    الجتلع ع  التلسرقرك؛  - اإلجراءات

   طريق تقلرك التصعل  9/6/2021-8األ ل في  جعل الطعقك يي ي 
ير  الجعنبر  العرتي  تل تلظرل الللتلت      استضعفته اللل مك الل رترك.لرئيال

)اللل مك الل رترك  األ عنك العع ك لجع عك الل ل العرترك    لظلك األقطعم 
 الجعنب الشللي   العرترك اللصلمة ل بتر ل   الشرعك العرترك ل طعقك الذميك(

استقطب    ارثل عز الطبرعي() زامة الخعمجرك الشلليك   زامة البتر ل  ا
  كعم     الجعنبر .  قل تراس الجعنب العرتي السرل 200الملث ايالي 

 زيز متعح  زير الطعقك  اللعع ن  البرعك بعللل مك الل رترك   لع تراس الجعنب 
الجليلة  اللتجل ة  تللرك   الطعقك  زير الطعقك ماج  ي عم سرلغالشللي السرل 

لتعع ن في سب  ا   لعقكك  ماسك خالل الللتلت   تل لعلاللشعما   ميع ة األ
  ى  ع الللعقك زم ا  لع  . الشلل ير  الل ل العرترك جعل  الطعقك اللخت فك 

 :التعلرك رئرسركاللياضر  ال
، واالســـــــــتخـدامـات الطـاقي االنتقـال، و تجـارة الكهرباء: الفرص والتحـديات" 

النفط والغاز:  مجالالهندي في العربي لتعاون وا ،لطاقة النوويةالســـــــــلمية ل
 " تحديات االستثمار في الطاقة والتمويل، و الوضع الرالن وآفاق المستقبل

 قل الل مة الثعنرك لللتلت التعع ن العرتي الشللي في  جعل الطعقك     اللتيق  -
 .بجلشيميك الشلل 2023خالل  عي 

   الللير في نري لشي التقم بعثك جع عك الل ل العرترك    جشك اخرت؛  -
الععي ل تمعلف الل لي ل طعقك الكلسرك   الذي ط ب التعع ن    جع عك الل ل 
العرترك.  تلعًا   ى ذلك؛ ط بم ا عنك اللج س    بعثك الجع عك في نري لشي 
 يافعتشع بطريقك ل تعع      الليضيع اللذ يم ا ال   اتى تتلك     اتخعذ 
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رام البعثك العرض   ى اللج س   ارث اقتالخطيا  الالز ك في مذا الكأن
 .اليزامي اللختص

ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبراا الطعقك  -
)   بعل(  2022 عمس  7اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  

 صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في 
 اللط يب(.

 ـــــاتاملرفقـــــ

 في  جعل الطعقك األ ل العرتي الشلليالتعع ن لتلت تقرير ايل فععلرع    -
 مابع العر ض اللرئرك -

alcouncil/Pages/MCouncilAwww.lasportal.org/ar/councils/ministeri
ctivitiesDetails.aspx?RID=128&CID=8 

 عمس  7تقرير  قراما  الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلتي الخبراا يتعمي   -
2022  

 املطلــــــــــوب

 الموقر بالنظر في: المجلستفضل 
 

لفعاليات  (عن بعد)توجيه الشكر للمملكة المغربية على استضافتها  .1
ولى لمنتدى التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة، الدورة األ 

ودعوة الدول العربية الراغبة في استضافة الدورة بعد القادمة إلى 
 إبداء رغبتها من خالل التواصل مع أمانة المجلس.

تكليل أمانة المجلس بالتنسيل مع الجانب الهندي للنظر في اقتراح  .2
 ين.آلية للتعاون في مجال الطاقة بين الجانب

منتدى لى تكثيل مشاركتها في الدورة الثانية لإدعوة الدول العربية  .3
التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة والذي ستستضيفه 

 جمهورية الهند.

اإلحاطة علماا بطلب التعاون المقدم من قبل التحالل الدولي للطاقة  .4
الشمسية ومقره الهند، ودعوة الدول العربية غير األعضاء للنظر 

 في االنضمام للتحالل إذا رأت ذلك مناسباا.

 

http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilActivitiesDetails.aspx?RID=128&CID=8
http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilActivitiesDetails.aspx?RID=128&CID=8


57 
 

 :التكتالت واملنظمات االقليمية والدوليةالدول والتعاون مع  املوضـــــوع
 IRENAالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة  -ثالثاا 

 املوضــوع عرض

العل    ى التياصووووووووووووو  اللسوووووووووووووتلر    الي علك الل لرك ل طعقك اللتجل ة يشل   −
تشل الجعنبر   تمضووور ا عنك اللج س  التيالتلسووورق اللكوووتر  ل نكوووطك  يشل 

اجتلع ع  الجلعرك العلي رك ل ي علك بكووك  سووليي بصووفك  راقب   لع يمرص 
 لث ي الي علك   ى اضووووووووووووويم الفععلرع  الرئرسووووووووووووورك ل جع عك العرترك  علللتلت 

 .العرتي ل طعقك اللتجل ة   فعاة الطعقك   ررمع    األنكطك
"خعمطك الطريق لتلفرذ السوووووووووووووتراترجرك العرترك لتطيير بعليان رير تق صوووووووووووووولم −

(    خالل التعع ن اللكووووووووووتر  ير  2030-2010  كعنع  الطعقك اللتجل ة )
الطرفر   الوووذي تل  طالقوووه خالل فعوووعلروووع  الللتووولت العرتي الثوووعني ل طوووعقوووك 

خوووعمطوووك الطريق  اقتراوووم؛  قووول 2014اللتجووول ة   فوووعاة الطوووعقوووك في العوووعي 
سوووووووووب   بع ما  لتسوووووووووري     عج الطعقك اللتجل ة في خ رع الطعقك في  يمة اللذ

الللطقوووك العرتروووك.    ير  ت وووك اللبوووع ما  " بوووع مة الطوووعقوووك اللظرفوووك ل للطقوووك 
التي تشووول   لى زيوووع ة  Pan-Arab Clean Energy PACE) "العرتروووك

 سوووووعملك الطعقك الللتجك    اللصوووووع م اللتجل ة ضووووول   صوووووع م الطعقك في 
 طقك العرترك   ى ان يتل ذلك بعستخلاي  لشجرك  را رك.اللل

تتضوووووووووووول  خطك العل     الي علك    عج الل ل العرترك في خطك  ل  الي علك  −
 التي تتضووووول   مص  ل   يرا   تلميبرك   ضووووو  خرائع ل للعطق اللسوووووتشلفك 

 للكر  ع  الطعقك الكلسرك  الريعح. 

القـرارات ذات 
 الصلة

 

ل لج س اليزامي العرتي  ة كووووووووووووور  الثعلثك م    الل مة الصوووووووووووووع 281 القرام مقل −
 :  ى لُص  الذي ي 05/11/2019 ل مشرتعا يتعمي 

بالتعاون مع  التأكيد على استمرار تنفيذ مبادرة الطاقة النظيفة للمنطقة العربية •
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة 

بفاعلية في البرامج واألنشطة المنبثقة العربية للمشاركة  ، وحث الدولالطاقة
 .عنها

أوجه التعاون القائمة والمستقبلية موافاة أمانة المجلس بلدعوة الدول العربية  •
 مع الوكالة.
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الصووووووع م    اللكتب التلفرذي في   مته السووووووع سووووووك  الثالثين  283 القرام مقل −
  الذي يلص: 16/12/2021يتعمي  

( IRENA بما تم من تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )اإلحاطة علماا  .1
 والطلب من الدول العربية دعم لذا التعاون.

دعوة الدول العربية للمشاركة في ورش العمل التي تنظمها الوكالة بالتعاون  .2
مع أمانة المجلس في إطار مبادرة الطاقة النظيفة في المنطقة العربية 

(PACE.) 

  اإلجراءات

   بعل  قل  لجلك خبراا الطعقك اللتجلا ة   فعاة الطعقك اجتلع شع الراب   كر  -
ل ية الل ل العرترك  تعل  لعقكتشع ل بلل ا صم ي؛ 25/11/2020يتعمي  

بعللسعملك في يرنع     لا  خرائع ل للعطق اللستشلفك للكعمي  الطعقك الكلسرك 
لك   تقليلشع ل ي علك الل لرك  طعقك الريعح  ذلك يتيفرر البرعنع  الالز ك لذ

 بعلسر ك الللكلك.
    قل  لجلك خبراا الطعقك اللتجلا ة   فعاة الطعقك اجتلع شع الخع س  كر  -

ل ية الل ل العرترك  تعل  لعقكتشع ل بلل ا صم ي  13/10/2021بعل يتعمي  
ل لكعم ك في  مص العل  التي تلظلشع الي علك بعلتعع ن    ا عنك اللج س في 

 (.PACEعم  بع مة الطعقك اللظرفك في الللطقك العرترك ) ط
قع م الي علك الل لرك ل طعقك اللتجل ة يتلفرذ األنكطك التعلرك بعلتلسرق    ا عنك  -

 اللج س  اللر ز ا ق رلي ل طعقك اللتجل ة   فعاة الطعقك. 
   كعمي  الطعقع  اللتجل ة  مشك  ل   ق رلرك لللة يي ر  ايل  زا ا  ▪

 .2021نيفلبر  2 1لقرم  قلمع يي ي     ال
 مشك  ل   ق رلرك ايل  قي  الطعقك الكلسرك اللفتياك ل ي علك الل لرك  ▪

 .10/11/2021-9ل طعقك اللتجل ة      اللقرم  قلمع يي ي 
 قل ا قتي  ل   ق رلرتر  في  لطقك الكرة األ سع   الاملع لللطقك  ▪

 يسلبر  16 لى  9ترة    الكرة األ سع  اخرت لكلعل افريقرع  خالل الف
2021 . 

 مشك  ل   ق رلرك لللة ييي  اال ايل تمسر   لعمسك تقررل الليام  في  ▪
  بر التصعل اللرئي. 9/12/2021الكرة األ سع  قل  يتعمي  
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يلعا القلما     اج  املا  الطعقك اللتجل ة في الل ل  مشك  ل   ق رلرك  ▪
 تصعل اللرئي. بر تقلرك ال 13/12/2021يتعمي   العرترك

 يلعا القلما     اج  املا  الطعقك اللتجل ة في الل ل العرترك مشك  ل   ▪
  بر تقلرك التصعل اللرئي. 16/12/2021يتعمي  

يلعا القلما     اج  املا  الطعقك اللتجل ة في الل ل  مشك  ل  ايل  ▪
را ك اسر   لعمسك تقررل الليام  في شلعل افريقرع: ا  لتبسرع الل: "العرترك

 بر تقلرك التصعل اللرئي  اللبكرة ل طعقك الكلسرك  تخطرع سية الريعح
 .  بر تقلرك التصعل اللرئي".9/2/2022يتعمي  

ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبراا الطعقك  ▪
)    2022 عمس  7اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  

   الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في  بعل(  صلم
 اللط يب(.

 الوثائل الخاصة باألنشطة سابقة الذكر مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. املرفقــــــــــات

 وبــــاملطل

 :الموقر بالنظر في المجلستفضل 
دة والطلب اإلحاطة علماا بما تم من تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجد .1

 من الدول العربية دعم لذا التعاون.
دعوة الدول العربية للمشاركة في ورش العمل التي تنظمها الوكالة  .2

بالتعاون مع أمانة المجلس في إطار مبادرة الطاقة النظيفة في المنطقة 
 (.PACEالعربية )
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 :الدوليةالتكتالت واملنظمات االقليمية والدول والتعاون مع  املوضـــــــــوع
 الحكومة األلمانيةالتعاون مع  -رابعاا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرض
 املوضـــوع 

 

مشروع حوار السياسات وإدارة المعرفة حول استراتيجيات التنمية  .1
لدعم جامعة الدول  DIAPOLمنخفضة االنبعاثات في منطقة المتوسط 

 .العربية
لشيميك اللعنرع ير  األ عنك العع ك  تر  ج 2013تل التفعة في يلايك  عي  -

التمع يك  لث ك ييزامة البرعك  العيك الطبرعك  السال ك اللي يك     خالل 
السفعمة األللعنرك بعلقعمرة   ى تعزيز التعع ن الفلي في  جعلي الطعقك 
اللتجل ة   فعاة الطعقك   الشل  الرئرسي    مذا التعع ن مي تسري  تيجه 

لتجل ة  زيع ة  سعملتشع في خ رع الللطقك العرترك لستخلاي اللصع م ال
الطعقك    ذلك تعزيز يرا    انكطك  فعاة الطعقك في الل ل العرترك بلع 

 استملعل لشذا الجشل تل  .    تط بع  األطر السترشع يك العرترك يلسجل
-1/12/2018 لتشع سلتر  ) تعع ن ير  الجعنبر ل تيقر  اتفعقرك 

لتجل ة   فعاة الطعقك  ذلك ت طي انكطك الطعقك ال (31/12/2020
( RCREEEبعلتلسرق    اللر ز ا ق رلي ل طعقك اللتجل ة   فعاة الطعقك )

( GIZ ينه الجشك التي تيقا  التفعقرك    الي علك األللعنرك ل تعع ن الل لي )
  ك األللعنرك. ي  لث ك ل مك

 اتى 1/12/2021تل التيقر    ى التفعقرك الجليلة لتسري     تعللث   -
31/10/2022. 

 إعداد سلسة من الدورات التدريبية الخاصة بتسعير الكربون:  .2
تقلي  مص العل  مذ   قل ك    التجعمع  المليثك لتسعرر المرتين    

تمسب التر رز   ى اآلثعم اللتيقعك   ى قطعع الطعقك في الللطقك العرترك. 
را عتشع في   فشًلع لل م تسعرر المرتين  الجيانب التي يجب  راللكعم 

 تصلرل سعر المرتين.
 الهيدروجين األخضر: .3

o  بعلتعع ن    المكي ك األللعنرك  لث ك ييزامة البرعك  العيك الطبرعك
 السال ك اللي يك تل التععقل    اال يري  الخبرة الععللرك )شر ك ترا تبر ( 
  لا   تطيير الستراترجرك العرترك ل شرلم جر   خعمطك طريق ل ل ل 

 5 لى  4 الفترة اللتيقعك  نجعز مذا اللكر ع تترا ح ير    كالعرتر
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 قل تل ا لا  اللسخك ال لرك لالستراترجرك العرترك لتقررل   كعنع   اششر.
 .2050الشرلم جر  في ا لا ا  الطعقك ل للطقك العرترك لععي 

o مشك  ل  تمم  ليان " التلميب اللتخصص ايل    قل  لع 
فرص الشرلم جر  األخضر في  لطقك الكرة  تمليليجرع  الشرلم جر "

 14األ سع  شلعل  فريقرع   بر تقلرك التصعل اللرئي خالل الفترة    
   ذلك يتلظرل  كتر  ير  اللر ز ا ق رلي 2021نيفلبر 16 لى 

 تعلتعع ن     ؤسسك  (RCREEEل طعقك اللتجل ة   فعاة الطعقك )
 (.FESفريلميش  يبر  )

حوار الطاقة ة األلمانية في المشاركة للتحضير لمؤتمر التعاون مع الحكوم .4
 :المستقبلية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

o   تعلرق التعع ن في  جعل الطعقك ير   لطقك الكرة األ سع  شلعل يشل
يجري التلسرق  األللعنرك تلبع مة    المكي ك الفرلمالرك .    فريقرع  ا م تع

 MENAREC شلرك لتلظرل  ؤتلر   ى  رام   اللل مك األم نرك الشع
يتر  سي     ( ) ؤتلر الطعقك اللتجل ة في الكرة األ سع  شلعل  فريقرع

لمكي ع   الصلع ك  األ سعط األ ع يلرك  اللجتل  اللث ي لاللؤتلر 
 لتبع ل الخبرا   األفمعم. الللني الفرصك 

"التنافر عن  دورة تدريبية عبرتنظيم التعاون مع الحكومة األلمانية في  .5
 10-8خالل الفترة من  " toX-renewable Powerُبعد" حول "

  ؛ 2022مارس 

اللتجل ة بعلمع    PtX تتلع ل الل مة التلميبرك نظرة شع  ك   ى س س ك قرلك 
في  ستقب  انظلك الطعقك؛ ارث سركين  PtX تسع ل   ى تمليل فرص 

تعج  تطبرق  تصلير اللكعم ين  ؤم ر   جراا تقررل فععل   كعنرك  ن
اللتجل ة بع ضعفك  لى  الا ك  ععيرر الستلا ك في مذ   PtX لتجع  
 العل رك.

 راراتــــالق

 كوووووور ل لج س اليزامي العرتي  الثعلثكالصووووووع م    الل مة  281 القرام مقل -
  الذي يل ص: 05/11/2019 ل مشرتعا يتعمي 

وجامعة الدول العربية لتقديم مباركة التعاون الذي تم بين الحكومة األلمانية "
 الدعم إلدارة الطاقة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة."
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  ل لكتب التلفرذي رالسووع س  الثالث الجتلععالصووع م     284مقل القرام  -
( 16/12/2021) قر األ ووعنووك العووع ووك: ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتووعا 

 لص    ى:ي الذي 
وتكليل أمانة المجلس بالمشــــاركة في  العمل باالتفاقية،اإلحاطة علماا بســــير "

 حوار الطاقة المســتقبلية لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقياتنظيم مؤتمر 
 "والذي سيعقد بالمملكة األردنية الهاشمية.

 راءاتــــــــاإلج

اجتلع شع الخع س  كر  الطعقك اللتجلا ة   فعاة الطعقك  قل  لجلك خبراا -
 رف ا عنك اللج س الط ب الل ل العرترك اللكعم ك في   لا  تما صم ي 

 الذي  ايام الطعقك اللستقب رك لللطقك الكرة األ سع  شلعل افريقرع ؤتلر 
 سرعقل في األم ن.

 قل اللكتب التلفرذي ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا اجتلع ه السع س  -
 .284 القرام مقل تخذا(؛  قل 16/12/2021  ) قر األ عنك العع ك: ر الثالث

تل  قل  مشك  ل  تمم  ليان " التلميب اللتخصص ايل تمليليجرع   -
الشرلم جر " فرص الشرلم جر  األخضر في  لطقك الكرة األ سع  شلعل 

 16 لى  14 فريقرع   بر تقلرك التصعل اللرئي خالل الفترة    
اللتجل ة     ذلك يتلظرل  كتر  ير  اللر ز ا ق رلي ل طعقك2021نيفلبر

 تعلتعع ن     ؤسسك فريلميش  يبر   (RCREEE  فعاة الطعقك )
(FES.) 

ستراترجرك اللسخك األ لرك لال راجعك بع لا     قع م ا عنك اللج س اليزامي  -
 رترك لتقررل   كعنع  الشرلم جر  في ا لا ا  الطعقك ل للطقك العرترك لععي 

لعنرك ل تعع ن الل لي  شر ك امسعل  عفك اللالاظع  ل ي علك األل تل  .2050
عقل  مشك  ل     الستكعمي  خبراا الل ل ؛  قع م ا عنك اللج س بترا تبر 
)نقعط التصعل اللعرلر  ل لسع لة في ا لا  الستراترجرك(  تلعا العرترك 

تل ا لا  اللسخك اللشعئرك    ر  ى نتعئ   مشك العل   اللالاظع  س
 . عرترك  تيزيعشع   ى الل ل العرترك ل تلع معالستراترجرك     ثل ترجلتشع ل

 قل  ا عنك اللج س اجتلع ع     لث ر     المكي ك األللعنرك ل تكع م  -
  ايام الطعقك اللستقب رك لللطقك الكرة األ سع  شلعل افريقرع ؤتلر ايل 

 .ارث تل التفعة   ى  رض الليضيع   ى اللج س لتخعذ  ع يرا   لعسبعً 

تلظرل   مة تلميبرك  بر "التلعظر    ُبعل" ايل التمضرر ليجري اعلرًع  -
"renewable Power-toX     ؛  2022 عمس  10-8" خالل الفترة 
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ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبراا الطعقك  -
)   بعل(  2022 عمس  7اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  

لجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في  صلم    ا
 اللط يب(.

  مقك  فعمرلرك ايل   ما  تسعرر المرتين  - املرفقــــــــــات
ايام الطعقك اللسووتقب رك لللطقك الكوورة األ سووع  ؤتلر  مقك  فعمرلرك ايل  -

  شلعل افريقرع
 renewableتوووولميبرووووك  بر "التلووووعظر    ُبعوووول" ايل "ال  ثووووعئق الوووول مة -

Power-toX 

 املطلــــــــــوب

 نظر في: البتفضل المجلس الموقر 
وتكليل أمانة المجلس بالمشاركة في  اإلحاطة علماا بسير العمل باالتفاقية،

تنظيم مؤتمر حوار الطاقة المستقبلية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 .بالمملكة األردنية الهاشمية 2022يونيو  9و 8والمزمع عقده يومي 
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 :التكتالت واملنظمات االقليمية والدوليةالدول والتعاون مع  املوضـــــــــــوع
 UNDPالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -خامساا 

 عرض املوضـــوع
 

شرا ك  لرقك  ا نلعئيترتع جع عك الل ل العرترك  ترنع   األ ل اللتملة 
ل لعن اللكع ما   المياما  السرعسرك  طيي ك في  جعل الطعقك  فعلللظلتعن ت

 القتصع يك يشل  التيصا   لى اتفعقع  ايل األ لييع  التي تشلا الللطقك  
 تعلالن  عًع   ى تميي   خز ن اللعرفك في  خت ف اللجعل     يرلشع 

  ى الطعقك بسبب الللي السكعني  يزيع ة الط بالللطقك العرترك   تتسلالطعقك  
يعل    ى زيع ة    املا  البرنع   األ لي الذي  سق ذلك يت  القتصع ي

المصيل   ى الطعقك    تيسر  نطعة التميل في  جعل الطعقك اللظرفك    
 خالل تسري  الستثلعم  زيع ة فرص المصيل الطعقك اللظرفك.

 اإلجراءات

  جرت التلسرق    مئرس  كتب األ ل 2022في يلايك الععي المعلي  -
 تل بمث تعزيز التعع ن ير   ل للت جع عك الل ل العرتركاللتملة لالتصع

اجتلعع تلسرقي ير    امة  تلظرل ذلك تال  الجعنبر  في  جعل الطعقك
اللر ز ا ق رلي بلكعم ك الطعقك   لث ي يرنع   األ ل اللتملة ا نلعئي 

 بر التصعل  23/1/2021ل طعقك اللتجل ة   فعاة الطعقك يتعمي  
     امل  جعل  التعع ن اللستقب ي  ألطرا  اللجتلعكبمثم ا اللرئي.
 يرلشع:

  فعاة استخلاي الطعقك  •
التر رز بكك  خعص   ى    المصيل   ى الطعقك تعزيز  صع م  •

 المشرتعا
 اسياة المشرتعا •
 تم رك اللرع  بعستخلاي الليام  اللستلا ك. •
الل مة  خعصك بعل  قرام 27 28( COP ؤتلرا  الت رر الللعخي ) •

  لجعل ل تر رز.ل طعقك   للؤتلر األطرا  يسع سك  العكر ال
 الستثلعما  اللعلرك •
 خعمطك الطريق ايل مقلله التمليليجرع. •

 
الللتلت العرتي ل طعقك نك اللج س اللكعم ك في تلظرل ع ا رضم   -

 أل ل اللتمل ة الل لا )الطبعك الخع سك(  تقليل اللتجل ة   فعاة الطعقك
 زي له.الال
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للكعم ين     كتب األ ل اللتملة بعلقعمرة  يضيع  كعم ك ا  لع طرح -
نل ة ايل التعع ن في  جعل الطعقك  يسر ك ل سالي األ عنك العع ك في 

    في الللطقك. األ

 يثرقك  قتراك لتفعر  مذا التعع ن.ي في مذا الصل   تل  يافعة ا عنك اللج س 

ا  لجلك خبراا الطعقك ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتع
)   بعل(  2022 عمس  7اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  

  صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في اللط يب(.

القرارات ذات 
 الصلة

  يضيع جليل

 اليثرقك اللقتراك لتفعر  التعع ن اللكعم  لره ا ال . املرفقــــــــــات

 وبــــملطلا

 تفض  اللج س الليقر بعللظر في:

برنامج األمم و الترحيب بالتعاون بين أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء 
تقديم تقرير تكليل أمانة المجلس ب، و المتحدة اإلنمائي في مجال الطاقة

 .الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة خبراء ةمرحلي يعرض على لجن
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 تاسعالالبند                           اع االقتصاديالقط          

 إدارة الطاقة                        
              أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 مذكرة للعرض على

 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ةعشر الرابعةالدورة 
 

 20/3/2022 الدوحة
 

 عة النظام األساسي والالئحة الداخلية للمجلسمراج املوضـــــــــــوع

 عرض املوضـــوع
 

  ى     تل  نكعا  ج س اليزماا العرب اللعلرر  بكؤ ن المشرتعا يلعاً  −
في   مته العع يك  1177   قرام اللج س القتصع ي  الجتلع ي مقل 

 5394   قرام  ج س جع عك الل ل العرترك مقل 9/9/1993يتعمي   52
 .27/3/1994يتعمي   101العع يك في   مته 

في   مته العع يك  6698يلعا   ى قرام  ج س جع عك الل ل العرترك مقل  −
الذي اقر بليجبه  ععيرر  مل ة لتككر   6/9/2006يتعمي   126

اللكعتب التلفرذيك ل لجعلس اليزاميك العرترك اللتخصصك  اقر  ج س 
 127  مته العع يك  في 6760جع عك الل ل العرترك بليجب قرام  مقل 

تعلي  األنظلك األسعسرك ل لجعلس اليزاميك العرترك  4/3/2007يتعمي  
 اللتخصصك  فقًع ل لععيرر اللجل ة لتككر  اللكعتب التلفرذيك.

تلفرذًا لقراما        اللج س اليزامي العرتي ل مشرتعا في   مته  −
قتصع ي    قرام اللج س ال14/1/2010يتعمي   127الستثلعئرك مقل 

  11/2/2010يتعمي   85في   مته العع يك  1820 الجتلع ي مقل 
 133في   مته العع يك  7199 قرام  ج س جع عك الل ل العرترك مقل 

 .  الذي  افق   ى تعلي  نظع ه األسعسي3/3/2010يتعمي  
التلظرل لل ما  اللج س  اجتلع ع  اللكتب التلفرذي  ال جعن    خالل  −

بع  الث را  في نصيص اللظعي األسعسي تتط ب   لجاللخت فك   ُ 
 . لشع اللععلجك السريعك
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ذات رارات ــــالق
 الصلة

 /14/1يتعمي   127القراما  اللذ يم ا ال    لشع قرام اللج س مقل  -
 الذي يلص   ى: 2010

 تعديل مسمى المجلس ليصبح المجلس الوزاري العربي للكهرباء. •

للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الموافقة على النظام األســــــــاســــــــي  •
 بالصيغة المرفقة.

تكليل أمانة المجلس بعرض النظام األســـــــــاســـــــــي للمجلس الوزاري  •
العربي للكهرباء على المجلس االقتصــــــــــادي واالجتماعي في دورته 
القادمة، تمهيداا لعرضه على اللجنة الدائمة للشؤون القانونية وإقراره 

 يغته النهائية.من مجلس جامعة الدول العربية بص

 الثعنيالصع م    الجتلعع  31/5/2016يتعمي   248القرام مقل  -
  الثالثر  ل لكتب التلفرذي الذي يلص   ى:

اعتماد الالئحة الداخلية لعمل المجلس الوزاري العربي للكهرباء  .1
 بصورتها المرفقة.

 تكليل لجنتي خبراء الكهرباء وخبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في .2
الدول العربية بإعداد خطط العمل وعرضها على مجموعة العمل الخاصة 

 2016بتطوير آلية عمل المجلس، وذلك قبل نهاية العام الحالي 
  
 ل لج س 12الصع م    الل مة  6/4/2017يتعمي   241القرام مقل  -

 الذي يلص   ى: 

إنهاء مهام مجموعة العمل المكلفة بتطوير آليات عمل المجلس بعد  .1
 وجيه الشكر لما قامت به من جهد.ت

الموافقـــة على خطتي عمـــل لجنتي خبراء الكهربـــاء، وخبراء الطـــاقـــة  .2
 المتجددة وكفاءة الطاقة، وتكليل رئيسي اللجنتين بما يلي:

o  مع الموضـــــوعات المشـــــتركة بين  المشـــــترك في التعاملالتنســـــيل
 اللجنتين بالتعاون مع أمانة المجلس.

o الخاصـــــة بمتابعة تنفيذ الخطتين  وضـــــع/ تحديث مؤشـــــرات األداء
 واقتراح األنشطة الالزمة. 

o في عمـل  عرض تقـارير دوريـة على المجلس حول التقـدم المحرز
 اللجنتين.

الطلب من الهي ات/ االتحادات العاملة في إطار المجلس، المشـــــــــاركة  .3
 في تنفيذ الخطتين بالتنسيل مع أمانة المجلس. 

الدراســــات واالســــتراتيجيات التي  تكليل أمانة المجلس بتوثيل وطباعة .4
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 يصدرلا المجلس.
الطلـب من الـدول العربيـة النظر في انتـداب مختصـــــــــين للعمـل بـإدارة  .5

الطاقة كخبراء، وفقاا للمقترح الذي ســـــــــتتقدم به األمانة العامة لجامعة 
 .الدول العربية إلى الوزارات العربية المعنية بشؤون الكهرباء

 .الموضوع حالياا  ينظر في راءات ــــــــاإلج
ُ قل الجتلعع اللكتر  الخع س ل جلك خبراا المشرتعا  لجلك خبراا الطعقك 

)   بعل(  2022 عمس  7اللتجل ة   فعاة الطعقك في الل ل العرترك يتعمي  
  صلم    الجتلعع  جلي ك    التيصرع  ) لع مي  ذ يم في اللط يب(.

 القراما  ا ال . − املرفقــــــــــات
 ظعي األسعسي المعليالل −
 الالئمك اللاخ رك −

 تفضل المجلس الموقر باتخاذ ما يراه مناسباا  املطلـــــوب
تشكيل فريل عمل )فني/ قانوني( مؤقت برئاسة األمانة العامة،  .1

وعضوية الدول العربية الراغبة، وذلك لمراجعة النظام األساسي 
 للمجلس والئحته الداخلية. 

يه الدعوة لعقد االجتماع األول للفريل تكليل أمانة المجلس بتوج .2
بعد استالمها ترشيحات الدول العربية لعضوية فريل العمل؛ على 

التي فهرت أثناء أن تتضمن الدعوة مذكرة شارحة تتضمن الثغرات 
، والجوانب المطلوب دراستها تطبيل بعض مواد النظام األساسي

 من قبل الفريل.

لعام بداية النصل الثاني من ا اجتماعه األول معالعمل يعقد فريل  .3
يقدم نتائج أعماله إلى االجتماع المشترك القادم و ، 2022الحالي 
 الكهرباء وخبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.خبراء للجنتي 

لعام يعقد الفريل اجتماعه األول مع بداية النصل الثاني من ا .1
رك يقدم نتائج أعماله إلى االجتماع المشتو ، 2022الحالي 

الكهرباء وخبراء الطاقة المتجددة وكفاءة خبراء القادم للجنتي 
 الطاقة.
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 رـعاشالالبند                           القطاع االقتصادي          

 إدارة الطاقة                        
              أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 مذكرة للعرض على

 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ةعشر الرابعةرة الدو
 

 20/3/2022 :الدوحة
 

 احلساب اخلاص باجمللس املوضـــــــــــوع
 عرض املوضـــوع

 
القتصع يك تقرير  ايل  مئرس قطعع الكؤ ن يقلي سعع ة األ ر  الععي اللسع ل 

  .المسعب الخعص بعللج س )ُيعرض لاقًع(

ذات رارات ــــالق
 ــلةالصــ

الصووووووووووووع م    اللج س اليزامي العرتي ل مشرتعا في   مته  218القرام مقل  -
 (  الذي يلص   ى:9/6/2015) قر األ عنك العع ك:  المع يك  كرة

تكليل أمــانــة المجلس بــإحــاطــة الــدول العربيــة األعضـــــــــــاء إلى أن  .1
الحســاب التطوعي الخاص بأنشــطة المجلس الوزاري العربي للكهرباء 

ه إلى حســاب موحد للمجالس الوزارية المتخصــصــة تحت قد تم تعديل
 رقم:
 بالدوالر األمريكي. 12000015484/473 -
 بالجنيه المصري.  300100015507/473 -
 . BMISE GCXXXXوسوفت كود البنك  -

مانة المجلس بإعداد تقرير دوري حول الحســـــــــــاب الخاص  .2 تكليل أ
دورات بالمجلس متضــــــمناا اإليرادات وأوجه الصــــــرف، للعرض على ال

 القادمة للمجلس، بالتنسيل مع رئاسة المجلس.
تكليل أمانة المجلس بتذكير الدول العربية بســـــــــــداد مســـــــــــالمتها  .3

 الطوعية في بداية كل عام.
 

بوووياوووعطوووك الووول ل العرترووك  قرام اللج س ا ال   قوووع وووم ا وووعنوووك اللج سلتلفروووذًا  راءات ــــــــاإلج
طك اللج س اليزامي العرتي األ ضوعا يتعلي  المسوعب التطي ي الخعص بأنكو

 ل مشرتعا   لى اسعب  يال ل لجعلس اليزاميك اللتخصصك.
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 تقرير ايل المسعب الخعص )يعرض لاقًع( املرفقــــــــــات
 

 تفضل المجلس الموقر بالنظر في:  املطلــــــــــوب
باألمانة المالية  إدارة الشـــــــــ ون التنســـــــــيل مع تكليل أمانة المجلس ب .1

يم تقرير دوري حول الحســــــــــاب الخاص بالمجلس للعرض تقدل العامة
تذكير الدول العربية بســــداد ، إلى جانب على الدورات القادمة للمجلس

 مسالمتها الطوعية في بداية كل عام.

للصــــــرف من الحســــــاب اعتماد الموازنة التي اقترحتها أمانة المجلس  .2
 الخاص إذا دعت الضرورة.
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 ادي عشراحلالبند                           القطاع االقتصادي          

 إدارة الطاقة                        
              أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 مذكرة للعرض على

 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ةعشر الرابعةالدورة 
 

 20/3/2022 :الدوحة
 

 

 

 

 ملكتب التنفيذيتشكيل ا   املوضـــــــــــوع
 عرض املوضـــوع

 
( بلقتضوووووووووووووى 126التي اقرموع  ج س الجوع عوك في   متوه )  لعوعيررل  فقوعً  -

ك تب التلفرذيعتكوووووووووووووكر  اللك يتل  6/9/2006( يتعمي  6698القرام مقل )
  ل لجعلس اليزاميك   ى اللمي التعلي:

  ل تر يكع القلك العرترك: )الرئعسوووووووووك السوووووووووعبقك  المعلرك  الالاقك  3 •
 . قلك العرترك(ل
 .الترترب الشجعئي اسب   ل 3 •
 .ختعمملع اللج سي  لتعن  •

ذات رارات ــــالق
 الصــــلة

( 126( الصـــــــــــادر عن مجلس الجامعة في دورته )6698القرار رقم ) -
والمتعلل بــالمعــايير المحــددة لتشــــــــــكيــل المكــاتــب  6/9/2006بتــاريخ 

 .التنفيذية للمجالس الوزارية المتخصصة
"في حال الجمع بين العضـــــــــوية من المعايير والتي تنص على:  2الفقرة  -

في المكتب التنفيذي وفقاا للترويكا، والعضوية حسب الترتيب الهجائي، ينتقل 
 الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي"

الصــــــــــادر عن الدورة الثالثة عشــــــــــرة للمجلس الوزاري  285القرار رقم  -
 ( والذي ينص على:5/11/2019العامة:  العربي للكهرباء )مقر األمانة

 على النحو التالي: تشكيل المكتب التنفيذي 

 دول ترويكا القمة العربية: •

للقمة العربية  31الســـــــعودية: وتنتهي عضـــــــويتها بانعقاد الدورة  -
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(2020 ) 
ــدورة  - ــاد ال ــانعق للقمــة العربيــة  32تونس: وتنتهي عضـــــــــويتهــا ب

(2021 ) 
: وتنتهي 2020عربية عام الدولة التي ســـــــتســـــــتضـــــــيل القمة ال -

  (2022للقمة العربية ) 33عضويتها بانعقاد الدورة 
 دول الترتيب الهجــائي: •

للمجلس  14: وتنتهي عضـــــــــويتهـا بـانعقـاد الـدورة موريتـانيـا ➢
(2021.) 

للمجلس  14: وتنتهي عضـــــــــويتهـــا بـــانعقـــاد الـــدورة اليمن ➢
(2021.) 

ـــدورة األردن ➢ ـــاد ال ـــانعق  للمجلس 14: وتنتهي عضـــــــــويتهـــا ب
(2021.) 

في حــال الجمع بين العضـــــــــويــة في المكتــب التنفيــذي وفقــاا للترويكــا،  •
والعضـــــــوية حســـــــب الترتيب الهجائي، ينتقل الدور للدولة التي تلي في 

 .الترتيب الهجائي

 

 الدولتان اللتان اختارلما المجلس: •
للمجلس  14 الــدورة : وتنتهي عضـــــــــويتهمــا بــانعقــادوالكويــت مصـــــــــر     

(2021.) 
  2019 ووعمس/  – يتينسل قلووك العرترووك العووع يووك  30بعوول انعقووع  الوول مة  - راءات ــــــــاإلج

كتب التلفرذي   ى اللمي التعلي اصوووووووووووووبمم   ل التر يكع ا ضووووووووووووووعا الل
 (  مي الجزائر 31الل لك التي ستستضرف القلك  -تينس -السعي يك)

  املرفقــــــــــات

                                               
 بسبب تداعيات أزمة كورونا 2019تيب السنوات قد اختلف نظراً لعدم انعقاد القمة العربية العادية منذ مارس تر 
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 املطلــــــــــوب
 

 

النظر في تشــــــــــكيل المكتب التنفيذي وفقاا تفضــــــــــل المجلس الموقر ب .1
 وذلك على النحو التالي:  للمعايير المذكورة،

 

 دول ترويكا القمة العربية: •

o ل قلك العرترك  31:  تلتشي  ضييتشع بعنعقع  الل مة السعي يك 

o ل قلك العرترك 32:  تلتشي  ضييتشع بعنعقع  الل مة ينسوووت   
o ل قلك العرترك 33لل مة  تلتشي  ضييتشع بعنعقع  ا :رالجزائ   

 

 دول الترتيب الهجــائي: •
o  ل لج س  15:  تلتشي  ضييتشع بعنعقع  الل مة ا  عما 
o  15:  تلتشي  ضييتشع بعنعقع  الل مة البمري  

o ل لج س. 15:  تلتشي  ضييتشع بعنعقع  الل مة جربيتي 

 
 15الدورة  وتنتهي عضويتهما بانعقاد ختارلما المجلس:سيدولتان  •

 .ولما: ...... و ....... لسللمج
  

اجتماع إجرائي للمكتب التنفيذي بتشــــــــــكيله الجديد عقب انتهاء عقد  .2
جلســــات المجلس النتخاب رئيس ونائب للرئيس، ولتحديد موعد ومكان 

ومن المهم مراعـــاة أن يكون رئيس المكتـــب ، عقـــد اجتمـــاعـــه القـــادم
ويكا، ألن دورة التنفيذي ونائبه من خارج الدول العربية أعضــــــــــاء التر 

 المجلس سنتان وليس سنة واحدة. 
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 الثاني عشرالبند                           القطاع االقتصادي            

 إدارة الطاقة                          
              أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 مذكرة للعرض على

 لمجلس الوزاري العربي للكهرباءل ةعشر الرابعةالدورة 
 

 20/3/2022 :الدوحة
 

 

 عشرة للمجلس اخلامسةموعد ومكان عقد الدورة    املوضـــــــــــوع
 عرض املوضـــوع

 
 كوووورة ل لج س اليزامي  الخع سووووكسووووي  يتل تمليل  ي ل   كعن  قل الل مة 
امي  كووووووووووووورة ل لج س اليز  الرابعووكالعرتي ل مشرتووعا في نشووعيووك ا لووعل الوول مة 

 .(2022 عمس  20العرتي ل مشرتعا )
 

 املطلــــــــــوب
 

 

  كوووورالخع سوووووك  ل   كعن  قل الل مة تفضووووو  اللج س الليقر بعخترعم  ي 
 تقترح أمانة المجلس بأن: . اليزامي العرتي ل مشرتعال لج س 

ل لج س اليزامي العرتي ل مشرتعا بلقر  ة كوووووووووور  الخع سووووووووووكالل مة  تعقل −
ا    15/2/2024عك الل ل العرترك ييي الخلرس األ عنك العع ك لجع 

  ع لل تط ب  الت الل ل العرترك اسوووتضوووعفتشع 29/2/2024الخلرس 
 .   اللي ل اللمل  ل ل مة  قم  ع  قب 

ا  األمتععا  14/2/2024اجتلعع اللكتب التلفرذي ييي األمتععا يعقل  −
28/2/2024. 
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 عشر الثالثالبند                           القطاع االقتصادي          

 إدارة الطاقة                        
              أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 مذكرة للعرض على

 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ةعشر الرابعةالدورة 
 

 20/3/2022 :الدوحة
 

 
 
 
 ما يستجد من أعمالاملوضـــــوع:    

 

 

 


