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 أأمن الطاقة كرشاكة عاملية لبحث قضااي
 يشارك يف مؤمتر الطاقة العريب احلادي عرش ابملغرب  أأوفيد عاممدير 

 

   يؤكد عىل الزتام أأوفيد بدمع خطط التمنية املس تدامة يف ادلول العربية ويف مقدمهتا مشاريع الطاقة  احلربش
 

عباس عىل  ،الأمني العام ملنظمة الأقطار العربية املصدرة للبرتول من  دلعوة رمسية تلبية     . 2018 ترشين الأول/  أأكتوبر 2 –فيينا، المنسا 

ولية )أأوفيد(  شارك وفد النقي، اذلي يف مؤمتر الطاقة العريب احلادي عرش  ،سلامين جارس احلربش برئاسة املدير العام، صندوق أأوبك للتَّمنية ادلَّ

من شهر أأكتوبر/ترشين الأول اجلاري، حتت شعار "الطاقة والتعاون  4-1خالل الفرتة ما بني  من مدينة مراكش ابململكة املغربية ت فعالياتهنطلقا

  العريب". 

الطاقة وعىل  صناعةخرباء حشد من ، ية املس تدامة ابململكة املغربيةوزير الطاقة واملعادن والتمن  عزيز رابح، ، اذلي ترأأسهشارك يف املؤمتروقد 

، وواكةل الطاقة ظمة ادلول املصدرة للبرتولرأأسهم وزراء البرتول والطاقة والكهرابء يف ادلول العربية ومدراء املنظامت العربية والإقلميية ادلولية، مكن

التمنية ادلولية، ومن بيهنا أأوفيد ادلولية، ومنتدى الطاقة ادلويل، وجملس الطاقة العاملي، ومعهد أأوكسفورد دلراسات الطاقة، فضال  عن منظامت 

 عامل والإعالم والصحافة العربية وادلولية. حباث العربية والاجنبية ورجال الأ خنبة من املتخصصني من مراكز الأ و 

والصندوق  ،وجامعة ادلول العربية ،العربية املصدرة للبرتول اذلي ينعقد مرة لك أأربع س نوات وينظم برشاكة بني منظمة ادلول ،ويبحث هذا املؤمتر

مناء الاقتصادي والاجامتعي يف أأسواق البرتول والغاز  أأوضاع الطاقة والتطورات الراهنة ،واملنظمة العربية للتمنية الصناعية والتعدين ،العريب لالإ

طار مؤسيس للأفاكر والتصورات العربية حول قضااي الطاقة لبلورة رؤى متوامئة الطبيعي  جياد اإ بشأأهنا، وتنس يق العالقات بني املؤسسات واإ

 . العامةل يف الأنشطة املرتبطة ابلطاقة والتمنية العربية

أأمن الطاقة كرشاكة عاملية؛ ومتطلبات الاستامثر و عربيا  وعامليا ؛  الطاقة استرشاف مس تقبلثالث جلسات وزارية حول تضمن برانمج املؤمتر قد و 

 اس تعراض ست عرشة ورقة فنية.  خاللهامت ، فضال  عن مخس جلسات فنية يف قطاع الطاقة يف ادلول العربية

منايئ  سسة  مكؤ  أأشاد احلربش جبهود أأوفيد ’أأمن الطاقة كرشاكة عاملية‘اليت عقدت حتت عنوان  الوزارية الثانية ويف لكمته خالل اجللسة متويل اإ

تد نشاطها ية والإمارات العربية املتحدة وي تسامه فهيا س بع دول عربية ويه، اجلزائر والعراق والكويت وليبيا وقطر واململكة العربية السعود دولية

ىل دول العام قاطبة.  "اإ

ىلو  دولر، انلت ادلول  باليني، أأي مبا يزيد عىل أأربعة 1976عام اس تأأثر خب مس التـزامات أأوفيد منذ تأأسيسه  قد العامل العريب أأن"أأشار احلربش اإ

 املياه والرصف و الطاقة، و مشاريعنا احتياجات احلياة الرئيس ية مثل الغذاء،  تليبمهنا. و  النصيب الأكرب احتياجا  العربية الأشدُّ 

 



 

نتاجية والقدرة والتعلمي،  الصحي، ىل تعزيز الإ  قضيةب أأن أأوفيد قد أأوىل اهامتما  خاصا  نوها  ب" م ،التنافس ية والتجارةوالرعاية الصحية، ابلإضافة اإ

ترتكز اليت  2025-2016فضال  عن اسرتاتيجيته للعقد ما بني  ،اليت وصفها "مبحرك المنو الاقتصادي والتقدم الاجامتعي"، 2007الطاقة منذ عام 

ىل مس تقبل مس تدام للبرشية و مدير عام أأوفيد ب واذلي وصفه ابطي لأمن الطاقة واملاء والغذاء، عىل الهنج الرت  نعكس بشلك مبارش ي عتبة التقدم اإ

  "يف خمتلف نوافذه المتويلية. عىل معليات أأوفيد

 الطاقة وأأعرب احلربش عن أأسفه لوجود نقص يف تأأمني خدمات الطاقة يف املنطقة العربية عىل الرمغ من اجلهود املكثفة اليت بذلهتا ادلول يف توفري

مدادات الكهرابء أأو انعدامه، ل س امي يف املناطق الكه ذ ل يزال أأكرث من س تة وثالثني مليون عريب يعانون من النقص يف اإ رابئية وتوزيعها اإ

 الريفية. 

ن الأولوية اليت منحها أأوفيد للقضاء عىل الفقر يف جمال الطاقة يف ادلول النامية قد جاءت بويح من دولنا الأعضاء عالن  ،وأأكد عىل "اإ ذ جعل اإ اإ

، من القضاء عىل الفقر يف جمال الطاقة أأحد غاايته الرئيسة. وأأقر جملس وزرائنا ختصيص 2007الرايض، اذلي صدر يف ختام مقة أأوبك الثالثة عام 

  "مبلغ متجدد قدره بليون دولر لهذه الغاية.

يالء قضية الفقر يف جمال الطاقوقال احلربش بعد أأن مت  2015ة الأمهية اليت تس تحقها يف برانمج التمنية ملا بعد عام : "لقد انحفنا بال هوادة عن اإ

غفالها يف الأهداف الإمنائية لفية اإ ذ ُأقر حتقيق للأ جناز جدير ابلثناء اإ ،" مش يدا  بأأن ت وجت هجود أأوفيد ومساعي الرشاكء عىل الساحة ادلولية ابإ

 . 2030املس تدامة حىت وصول الطاقة للجميع بوصفه الهدف السابع لأهداف التمنية 

وسلط احلربش الضوء عىل خطة أأوفيد الاسرتاتيجية من أأجل القضاء عىل الفقر يف جمال الطاقة، واليت تعمتد عىل ثالث راكئز اساس ية، ويه: 

الواقع؛ وبناء التحالفات مع ؛ اختاذ الطاقة مكحور لأنشطة أأوفيد عىل أأرض للقضاء عىل الفقر يف جمال الطاقةادلعوة من أأجل حشد التأأييد العاملي 

 . مبا يف ذكل منتدى الطاقة ادلويل وصناعة الطاقة اكفة الكياانت من أأحصاب املصلحة

، مهنايف املائة  45خالل العقد املايض واليت اس تأأثرت ادلول العربية بنحو  يف قطاع الطاقة أأنشطة ومعليات أأوفيد خمتلف واس تعرض احلربش

مرشوعا  للطاقة املتجددة يف عدد من ادلول العربية،  15مرشوعا  للطاقة التقليدية فضال  عن  14لمتويل بليون دولر  1,6وهو ما يعادل أأكرث من 

 الأمثةل. مستشهدا  ببعض ، المين، وتونس، واملغرب، وفلسطنيمرص، والسودان، والأردن، و من بيهنا 

ىل مؤسسة دولية  قبل أأربعة عقود جبهود أأوفيد اذلي تطور منذ تأأسيسه عن خفرة احلربشأأعرب و  قراضية ذات دور حمدود اإ من جمرد مؤسسة اإ

ل من  عىل ساحة المتويل الإمنايئ رائدة حتظى بقدر كبري من احلضور والتأأثري ادلويل، بيد أأن فقر الطاقة مازال يثل حتداي  ل يكن التغلب عليه اإ

 رتاتيجية، ويه الركزية الثالثة لهنج أأوفيد. خالل الرشأاكت الاس

مشاريع الطاقة. وأأعرب عن وختاما ، أأكد احلربش جمددا  عىل الزتام أأوفيد الاكمل بدمع خطط التمنية املس تدامة يف ادلول العربية ويف مقدمهتا 

لتكثيف العمل يف املنطقة العربية الرشيكة ومع املستمثرين لمتويل املشاريع يف ش ىت اجملالت الاقتصادية بغية دمع التاكمل  أأوفيد اس تعداد

 الاقتصادي ل س امي يف جمال الطاقة. 

ىل ربط س ياسات الطاقة بقضااي التمنية، ودراسة الاحتياجات العربية من  الطاقة حارضا ومس تقبال ومن اجلدير ابذلكر أأن هذا املؤمتر هيدف اإ

ىل  جانب ووسائل تلبيهتا، وكذا التعرف عىل الإماكنيات العربية املتوفرة واجلهود املبذوةل لتطوير مصادر الطاقة، والتنس يق بني هذه اجلهود، اإ

    .التعرف عىل الأبعاد ادلولية للطاقة وأ اثرها عىل ادلول العربية
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