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   األول تقرير حول الدورة  
 يف جمال الطاقة   اهلندي التعاون العربي    ملنتدى 

 
 2021حزيران/ يونيو   9-8 عبر االتصال المرئي،

 

 متهيد 
عبر االتصال    في مجال الطاقةالهندي  التعاون العربي    لمنتدى  األولىالدورة  عقدت  

وقد    .برئاسة مشتركة من الجانبين العربي والهندي،  2021  يونيو   9-   8خالل الفترة    المرئي

عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة بالمملكة المغربية، أما   ترأس الجانب العربي السيد

الجديدة والمتجددة    والطاقة ، وزير الطاقةراج كومار سينغالجانب الهندي فقد ترأسه، السيد  

 . وتنمية المهارات وريادة األعمال

ى التعاون العربي الهندي، واستجابةً  في إطار البرنامج التنفيذي لمنتد   يندرج هذا الحدث

للتوصية الصادرة عن االجتماع الثالث لكبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الهندي في  

، بشأن أهمية تعزيز أوجه التعاون العربي  2021يناير  12دورته الثالثة المنعقدة عن بعد بتاريخ  

التجارة واالستثمار والطاقة وحماية  الهندي في المجال االقتصادي واالجتماعي، بما في ذلك  

 البيئة. 

ً مشارك  200شارك في المنتدى أكثر من   يمثلون مختلف الجهات الحكومية العربية    ا

والغاز   والنفط  النووية،  والطاقة  المتجددة  والطاقة  بالكهرباء،  المعنية  )الوزارات  والهندية 

جا إلى  والهندي،  العربي  الخاص  القطاع  إلى  إضافة  العربية  الطبيعي(،  الدول  جامعة  نب 

وعدة  الهيئة العربية للطاقة الذرية  و   منظمة األقطار العربية المصّدرة للبترولوممثلين عن  

   .منظمات دولية وإقليمية عاملة في مجال الطاقة
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تتعلق بالفرص والتحديات التي تواجه    عدة مواضيع  المنتدى إلى  أعمالت  وقد تطرق

كل من الهند والدول العربية في مجال الطاقة، وفرص تطوير التعاون العربي الهندي في هذا  

الطاقة  موارد  واستخدام  استكشافات  مجاالت  في  الثنائي  التعاون  تعزيز  وسبل  المجال، 

والهند، ودور مشروعات    يةالدول العرباألحفورية، واالستخدامات السلمية للطاقة النووية في  

 والهند.   بالدول العربية الطاقات المتجددة وبرامج كفاءة الطاقة في التحول الطاقي 

هذا المنتدى بمشاركة سعادة  أوابك في    األمانة العامة لمنظمة ت مشاركة  مثل توقد  

بن سبت كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى  سبت  األمين العام علي  

، ورقة فنية  اإلدارة االقتصادية مدير  ،دندي  السيد عبدالفتاح  ، وتقديمالتحول الطاقيحول  

مجال   في  الهندي  العربي  بالتعاون  المتعلقة  الرابعة  الفنية  الجلسة  والغاز    النفط في 

 . الطبيعي

األولى لمنتدى التعاون  ألهم ما جاء في فعاليات الدورة    وفيما يلي استعراض موجز

 الهندي في مجال الطاقة: العربي 

 

 تحضريية: أوال: االجتماعات ال 
إجتماعات تحضيرية عبر االتصال    6نتدى عقد  للم األولى  سبق بدء فعاليات الدورة 

وتالها عقد اجتماع كل أسبوعين      2021  أبريل  13أولها بتاريخ  عقد    ، المرئي بين الجانبين

قبل  كان  و  بيومين عقد  آخرها  مناقشة   .المنتدى  التحضيرية  االجتماعات  هذه  خالل  تم 

وعناوين وعدد    ،الجلسات وعدد  وتحديد مواضيع  ،بشكل مفصل البرنامج الزمني للمنتدى 

صياغة البيان الختامي،  كذلك و. ومحاورها الرئيسية  األوراق الفنية المقدمة من كل جانب

 .الجتماعاتموضوع الترجمة ورابط ابمن األمور اللوجستية المتعلقة  هاوغير 
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 ثانيا: اجللسة االفتتاحية 
فعاليات ل  المنتدى   إنطلقت  العربي  األول  الطاقة    الهنديلتعاون  مجال  بشكل  في 

يوم  مساء  المغربي    2021  يونيو   8  رسمي  والبيئة  والمعادن  الطاقة  وزير  رعاية  تحت 

  .عزيز رباح، ووزير الطاقة الهندي راج كومار سينغ

العربي في المنتدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي  رئيس الجانب    شارأ  

أن معدالت نمو الطلب العربي على الطاقة إلى  بالجلسة االفتتاحية،    له  في كلمة  عزيز رباح

من المتوقع أن تستمّر  و  .% سنوّيا  10و   5الكهربائية خالل السنوات الماضية بلغ ما بين  

ال اعتماد  خاصة  التصاعدية،  الوتيرة  إلنتاج  هذه  األحفوري  الوقود  على  العربية  دول 

%، موضحا أن هناك مساهمة متواضعة للطاقات المتجددة تناهز  94الكهرباء بنسبة حوالي  

الطاقة الكهرومائية، مقابل أكثر من  6 بالرغم من  20%، أغلبها من  % كمعدل عالمي، 

  .اقة الريحية خاصةلدول العربية من الطاقة الشمسية والطوفرة اإلمكانيات الكبيرة لدى ا

بتزايد االهتمام الستخدام مصادر الطاقات المتجددة خاصة إلنتاج الكهرباء  معاليه  ونوه  

 .في الدول العربية وإنجاز عدد متزايد من المشاريع في هذا المجال 

األمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االقتصادية بجامعة  من جانبه، ألقى  و   

  أن هذا االجتماع يأتي قال فيها: "  كمال حسن كلمة الجامعة العربيةالدول العربية السفير  

تحقيقاً لرغبة الجانبين العربي والهندي في تعزيز وتطوير العالقات التجارية واالقتصادية  

مجال   في  الخبرات  وتبادل  الدولية  المحافل  في  والتمثيل  التقليدية  والصداقة  والسياسية 

ذكرة التفاهم بين جامعة الدول العربية ووزارة خارجية  الطاقة، وذلك بعد التوقيع على م

جمهورية الهند إلقامة منتدى التعاون العربي الهندي لتقوية أواصر التعاون، وتنفيذاً لهذا  

العربي   التعاون  بعقد منتدى  الوزاري قراراً  الجامعة على مستوى  التفاهم أصدر مجلس 

المغ  المملكة  في  األول  الطاقة  مجال  في  من  الهندي  المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  ربية 

"  ."الجانبين  أن  ً وأكد على  مهما المنتدى  الذي    هذا  الهندي  العربي  التعاون  آليات  لتفعيل 
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ديسمبر في  العربية    ."2008أنشئ  العالقات  في  األساس  حجر  هي  الطاقة  أن  وأضاف 

نحو   إلى  العربي  الخام  النفط  من  الهند  واردات  تصل  حيث  م60الهندية،  من  جمل  % 

وارداتها، هذا فضالً عن استثمارات مشتركة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واألمن  

أشار إلى أن القرب الجغرافي بين الهند والدول العربية  كما      .الغذائي واالستثمار الزراعي

أوجد فرصاً ضخمة للتقارب والمصالح المتبادلة، فهذا القرب جعل المنطقة العربية مصدر  

لواردات النفط الهندية، وفي الوقت نفسه أتاح فرصاً استثمارية ضخمة لها وللقطاع  مهم  

المصافي،   في  ضخمة  استثمارات  يتطلب  الهند  تشهده  الذي  النمو  أن  خاصة  الخاص 

 .والبتروكيماويات، ومشاريع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها

ى وهو تبادل الخبرات  لتحقيق الهدف الرئيس من هذا المنتد  الجميع يسعىأن  وقال  

العربية    زيادة صادراتنا النفطية والمنتجات الهيدروكربونية  ومن الممكنفي مجال الطاقة،  

واستقطاب االستثمارات الهندية في مجال النفط والغاز الطبيعي المسال والطاقة   ، إلى الهند

الطاقة من مصادر  وغيرها  وبين  المتجددة  لمواضيع.  العربية  الجامعة  رؤية  الطاقة    أن 

ترتكز على ثالثة محاور أولها اإلبقاء على المكانة االستراتيجية للمنطقة العربية في أسواق  

الطاقة العالمية، بحيث يظل قطاع الطاقة رافداً رئيسياً للدخل الوطني ال أن يصبح عائقاً أو  

ن  بكل مستوياته  العربي  التوجه  تعزيز  وثانيها هو  الدخل األخرى،  لمصادر  حو  مستهلكاً 

خالل التكامل   تم    من  حيث  للكهرباء  المشتركة  العربية  السوق  إلنشاء  المبذولة  الجهود 

،  2017دولة عربية في أبريل    16التوقيع على مذكرة تفاهم إلنشاء هذه السوق من قبل  

مزيج   في  المتجددة  الطاقة  مصادر  على  التدريجي  االعتماد  إلى  االنتقال  فهو  ثالثها  أما 

الق بزيادة كفاءة  الطاقة، وتشجيع  المجال واالهتمام  هذا  في  االستثمار  الخاص على  طاع 

الطاقة حسب ظروف وإمكانات كل دولة وفق ما تنص عليه االستراتيجية العربية للطاقة 

 .2019المستدامة التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت  
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 رفيعة املستوى حول حتول الطاقة وارية  ال   ة لس اجل ثالثا:  

لبنان،   –ترأس الجلسة الحوارية د. جوزيف األسد، مستشار بالمركز اللبناني لحفظ الطاقة 

 :كل من وتحدث فيها 

 المغرب.  -معالي الوزير/ عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة   ▪

 . سعادة السفير/ أجيت جوبت، سفير الهند لدى مصر ▪

 . العربية المصدرة للبترول )األوابك(  ألقطاربن سبت، منظمة ا سبت سعادة األمين العام/ علي ▪

   . د. ماجد محمود/ القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  ▪

 

إلى أن تلبية    معالي وزير الطاقة والمعادن والبيئة في المغرب، عزيز رباحأشار  

الطاقة   على  وتعبئة  الطلب  جديدة،  إنتاجية  كهربائية  قدرات  إنجاز  تستلزم  الكهربائية 

اإلمكانات   الضرورية الستغالل  اإلنتاج  ووسائل  التحتية  البني  لتمويل  مهمة  استثمارات 

وشدد الوزير المغربي على ضرورة    .الضخمة غير المستغلة من موارد الطاقات المتجدّدة

طاقة المتجددة، موضحا ألنه نظرا للظرف الحالي  تعزيز القدرات العربية لتطوير تقنيات ال

تطوير   في  شك  دون  من  سيساهم  الهندي  العربي  التعاون  فإن  المستقبلية،  واالحتياجات 

كافة   استثمار  أجل  من  الجهود  وتنسيق  تظافر  عبر  وذلك  الحيوي،  القطاع  لهذا  مستدام 

دعم كل مبادرة تساهم في  وأبدى االستعداد الكامل للمملكة المغربية ل  .اإلمكانات المتاحة 

  أشارمن جهته    .تعزيز التعاون العربي الهندي في مجال االنتقال نحو الطاقات المتجددة

إلى  ،  بن سبتسبت  األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(، علي  

تنويع مصادر الطاقة للوصول    شهدت  ةالسنوات األخيرإن   بشأن قضية  اهتماماً متزايداً 

إلى مزيج للطاقة أكثر استدامة. وقد نجم عن ذلك إقبال متزايد من الحكومات على الحلول  

المتعلقة بتوفير طاقة أكثر نظافة وأعلى كفاءة، ويعد التوسع في مصادر الطاقة المتجددة  

التي بدأ االعتماد عليها في عملية تحول الطاقة،  في قطاع توليد الكهرباء أحد أبرز الحلول  

ولكن في المقابل واجه هذا الخيار جملة من التحديات الفنية واالقتصادية أعاقت استخدامه  
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على نطاق واسع في بعض القطاعات مثل قطاع النقل. لذا حرصت الدول العربية على  

متجددة في منظومة الطاقة، حيث  إبراز أهمية التكامل بين الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة ال

سيسهم ذلك في تحسين كفاءة الطاقة ورفع مرونة منظومة الطاقة، وتقليل انبعاثات غازات 

االحتباس الحراري، وهو ما يجعل من الغاز ليس حالً وسطاً أو انتقالياً بل مكوناً رئيسياً  

وفره من مزايا بيئية،  . كما أن الغاز، لما ي من مكونات نظام الطاقة العالمي في المستقبل

،  2030في تحقيق عدد من أهداف األمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام  يساهم  

حيث يمكن للغاز الطبيعي المساهمة بشكل فعال في تحقيق الغايات الثالثة الرئيسية بالهدف  

وثوقة  الخاص بالطاقة وهي ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الم  7رقم  

والمستدامة بتكلفة ميسورة، ورفع حصة الطاقة المتجددة عبر التكامل معها، وتحسين كفاء  

 الطاقة في منظومة الكهرباء من خالل استخدام الغاز في عمليات التوليد. 

بين  الهيدروجين    أنه   سعادته   كما  استخدام  حول  مسبوق  غير  دولياً  زخماً  هناك 

اق تحقيق  في  يساهم  للطاقة"  الكربون،  "كمصدر  منخفض  عالمي  فاحتراق  تصاد 

وقد أبدت عدة دول اهتماما بالهيدروجين  .  CO2الهيدروجين ال ينجم عنه أية انبعاثات من  

والدور الذي يمكن أن يساهم به في عملية تحول الطاقة. وقام البعض بالشروع في إعداد  

إمدادات   لتوفير  الوطنية(  األولوية  )حسب  واستراتيجيات  رؤى  الهيدروجين  وتطوير 

وطنية للهيدروجين    ومجاالت استخدامه، حيث وصل عدد الدول التي أنجزت استراتيجيات 

ومصر،    29إلى   والسعودية،  اإلمارات،  مثل  العربية  الدول  من  عدد  أبدى  وقد  دولة. 

يقوم على   ما  الهيدروجين، منها  إنتاج  في مشاريع  باالستثمار  اهتماماً  المغرب  وعمان، 

.  األخضر، والبعض اآلخر على التوسع في إنتاج الهيدروجين األزرق   إنتاج الهيدروجين

 من أبرز المقومات التي تملكها الدول العربية لبناء اقتصاد للهيدروجين:   قد أوضح  و 

استغاللها   ▪ يمكن  العربية  المنطقة  داخل  الطبيعي  للغاز  ضخمة  تحتية  بنية  توافر 

 للهيدروجين 

   .المتجددة وخطط وأهداف وطنية طموحة لالستثمار فيهاتوافر مصادر الطاقة  ▪
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 الموقع الجغرافي المتميز والعالقات التجارية الراسخة مع عدة أسواق  ▪

للدول العربية أن تكون رائدة في مجال إنتاج الهيدروجين األزرق المعتمد    ويمكن 

لتوفر المادة الخام   CCSعلى الغاز الطبيعي مع تطبيق تقنية اصطياد وتخزين الكربون  

الغاز الطبيعي، مع األخذ في  بتكلفة تنافسية، وهو ما يضمن استمرار تطوير مواردها من 

 جال انخفاض انبعاثات الكربون.  االعتبار التوجهات الدولية في م 

 الفنية   : جلسات العمل رابعا 

تم  محاور هامة    ،يومينعلى مدى    ،للمنتدى   ولىألاناقش المشاركون في الدورة  

  خصصت  ،من الجانبينفنية  ورقة عمل    23قدمت خاللها    تناولها في خمس جلسات رئيسية

والجلسة    ،يالتحول الطاقو والجلسة الثانية حول    ،الكهرباء تجارة  الجلسة األولى لموضوع  

النووية  الطاقة  حول  والغاز  ،الثالثة  النفط  حول  الرابعة  والجلسة   ،الطبيعي  والجلسة 

عن كل  مختصرة  ، وفيما يلي نبذة  والتمويل االستثمار في الطاقة  تحديات  الخامسة حول  

 الفنية الخمس:  الجلساتجلسة من 

 الكهرباء  جتارة    :جلسة العمل األول

المهندسة/ جميلة  تحدثت    ،أوراق عمل من الجانبين   5  الجلسة األولى  قُدمت خالل

مالمح قطاع الكهرباء في الدول العربية، ثم قدمت لمحة    عن مطر، جامعة الدول العربية  

تاريخية حول تطورات الربط الكهربائي العربي الشامل، وعن السوق العربية المشتركة  

 . وتناولت بقية األوراق المواضيع التالية:للكهرباء

 . فرص االستثمار في قطاع الكهرباء بالمغرب ▪

 . سوق الكهرباء الهندي ▪

 . قطاع الطاقة في اليمن ▪
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          التحول حنو الطاقة النظيفة  :جلسة العمل الثانية

( الطاقة  انتقال  مصطلح  قطاع  Energy transitionيشير  تحول  إلى  من  (  الطاقة 

   .ةاألنظمة القائمة على الوقود األحفوري إلنتاج واستهالك الطاقة إلى مصادر الطاقة المتجدد

والهند ذات أهمية كبيرة في تحول الطاقة في    الدول العربيةتعتبر تنمية الطاقة المستدامة في  و 

 واضيع التالية: تناولت الم ، من الجانبينفنية  أوراق عمل  5خالل الجلسة قدمت  .آسيا والعالم

 . الفرص والتحديات -انتقال الطاقة في المغرب  ▪

 . انتقال الطاقة في الهند  ▪

 مفتاح انتقال الطاقة وإزالة الكربون في المنطقة العربية.    - الهيدروجين األخضر  ▪

 السيارات الكهربائية والشبكة   ▪

 دور المغرب الرئيسي في التحول العالمي للطاقة من خالل التعاون بين بلدان الجنوب   ▪

 .دور أنظمة المحاكاة الرقمية في االنتقال الطاقي ▪
 

 )توليد الكهرباء والتدريب(   الطاقة النووية   : جلسة العمل الثالثة 

أعربت عدة دول عربية عن رغبتها في إدراج خيار توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر  

في هذا  يذكر  بالطاقة النووية كجزء من استراتيجياتها لتأمين مصادر متنوعة من إمدادات الطاقة.  

  هذا العام إنجاًزا مهًما تمثل في ربط اول محطة نووية بالشبكة   شهدت  المنطقة العربيةأن  السياق،  

تعتبر الهند من الدول المتقدمة  و الكهربائية في موقع البراكة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  

في هذا المجال ولديها برنامج كبير ومتطور للطاقة النووية، وهناك حاجة واضحة للتعاون الوثيق  

تحلية مياه البحر.  في مجال استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء و والدول العربية بين الهند  

مناقشة سبل إنشاء إطار عملي لتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات   هدفت الجلسة إلى

 أربع أوراق فنية، تناولت المواضيع التالية: هاقدمت خالل وقد  ، في مجال الطاقة النووي
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الوضع الحالي  وبيان    . لمحة عامة عن البرامج النووية العربية وآفاق التعاون مع الهند ▪

،  دوافع استخدام الطاقة النووية في الدول العربية ، وإلى  النووية في العالم  لتوليد الكهرباء

النوويةو  الطاقة  استخدام  في  العربية  الدول  تواجه  التي  واالستدامةالتحديات  واألطر    ، 

والطوارئ  التشريعية  وواألمان  القدرات،  وبناء  البشرية  الكوادر  و تنمية  المعر،  فة  نقل 

 الهندي آفاق التعاون العربي ، و وبناء ثقافة األمان

 الطاقة النووية في الهند.  ▪

دولة    ▪ كهرباء  لشبكة  الكربونية  البصمة  خفض  اإلماراتي:  السلمي  النووي  البرنامج 

  اإلمارات العربية

 الوضع الراهن وسبل المضي قدًما  -التطبيقات النووية في المغرب   ▪

الرابعة العمل  جمال    :جلسة  يف  اهلندي  العربي  والغاز    النفط التعاون 
 الطبيعي، الوضع الراهن آفاق املستقبل 

د. محمد البلوشي مدير دائرة تنظيم عمليات االستكشاف البترولية  ترأس هذه الجلسة  
وقدبسلطنة عمان الجلسة  قدمت خالل  ،  النحو    4  هذه  على  الجانبين  من  أوراق عمل 

 التالي:
النفط    األولى الورقة  كانت   مجال  في  الصيني  العربي  التعاون  وآفاق  واقع  حول 

مدير اإلدارة االقتصادية، منظمة األقطار  ، عبدالفتاح دندي السيد  ها قدمو   والغاز الطبيعي، 

 وهي:   تناولت الورقة ثالثة محاور رئيسية . العربية المصدرة للبترول )أوابك( 

 . الدول العربية الوضع الحالي والمستقبلي لقطاع النفط والغاز الطبيعي في    : المحور األول  -
 . الهندالوضع الحالي والمستقبلي لقطاع النفط والغاز الطبيعي في      : المحور الثاني -

العربي فرص   :  المحور الثالث - التعاون  أمن    الهندي   تعزيز  منطلق  من  الطاقة  مجال  في 

 . االمدادات مقابل أمن الطلب
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ل  المرموقة  المكانة  الورقة  بينت  العربية  وقد  العالمية  لدول  النفطية  السوق  في 

نحو    716حوالي    بامتالكها  يمثل  ما  النفط  المؤكدة من  االحتياطيات  برميل من  مليار 

ما يمثل    2020عام  خالل  مليون ب/ي    21.8  من النفط لنحو   ها انتاجووصول  %،  55.7

الهند    %. 26.8حصة   تمتلك  المقابل،  وحصة  0.3وفي  العالمية  االحتياطيات  من   %

   % من اإلنتاج العالمي. 0.8

ال وب  موازنة  الى  تزايد  النظر  يالحظ  عربيا،  النفط  من  الواردات  مع  صادرات 

من   التصدير  عام    21.6فائض  في  عام    24.9الى    2019مليون ب/ي  مليون ب/ي 

الى    2030 ب/ي    26.4ثم  الى    ، 2040مليون  والحاجة  العجز  تزايد  المقابل  وفي 

ون  ملي   6.3مليون ب/ي حاليا الى    4.1الواردات بالنسبة للهند حيث سيرتفع العجز من 

  اً . وسيكون للدول العربية دور 2040مليون ب/ي عام    7.9ثم الى    2030ب/ي عام  

ً محوري  ً ومهم   ا ة الدول  فحص   بشكل عام، على النفط    العالمي في مقابلة التزايد في الطلب    ا

%  25.5من االمدادات النفطية العالمية سترتفع من    العربية األعضاء في منظمة أوبك 

  من منظمة أوبك  وحصتها من امدادات ،  2040% عام 30في الوقت الحاضر الى نحو 

تزايد الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك النفطي  و  . 2040عام  % 77.1% حاليا الى  74.4

  2040مليون ب/ي عام   9.1الى    2019مليون ب/ي عام    4سترتفع من    التي في الهند  

  ات المحلية من النفط باالحتياج  إليفاء عكس تزايد االعتماد على الواردات بالنسبة للهند ت 

 ان تلعب دورا مهما في مقابلة الطلب الهندي المتزايد على النفط.  لدول العربية ل  ويمكن 

سيكون  دور ل   كما  العربية  العالمية أيضا    يا محور   ا لدول  الغاز  أسواق    ، في 

  800مليار متر مكعب في الوقت الحاضر الى    597فإمداداتها من الغاز سترتفع من  

  % من اإلجمالي العالمي. 15وستظل محافظة على حصة  2040مليار متر مكعب عام 

المتوقع  و  الطبيعي  من  الغاز  احتياجاتها من  لمقابلة  الواردات  الهند على  اعتماد  تزايد 

اال حيث  المسال   سيغ ان  المحلي  عام  60طي  نتاج  في  المتوقع  الطلب  من   %2040 .  

تشير الى ارتفاع واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال بما يزيد    المستقبلية   التوقعات ف 
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مليار متر مكعب خالل ذات   145مليار متر مكعب الى   31عن أربعة أضعاف أي من 

ذ في الزيادة  وقد خلصت الورقة إلى ان الطلب على النفط والغاز في الهند آخ   الفترة. 

مقابل مستويات انتاج غير كافية مما يعني تزايد الفجوة والعجر بين    2040حتى عام  

لتغطية   الواردات  الى  اللجوء  منها  يتطلب  الذي  األمر  الهندي  والطلب  اإلنتاج 

االحتياجات المحلية من منطلق تعزيز أمن االمدادات من خالل تنويع مصادرها. وفي  

المتوفر للتصدير من النفط والغاز عربيا، وفي إطار سعي الدول  المقابل يالحظ الفائض  

العربية لضمان الطلب على هذين المصدرين فالهند يمكنها ان تلعب دور مهم في هذا  

   الجانب. 

 تناولت بقية األوراق المواضيع التالية: قد  و 

 . التعاون بين الهند والعالم العربي في مجال النفط وقطاع الغاز ▪

 .الوضع الحالي واآلفاق -الهيدروكربونات في المغرب  ن بحث عال  ▪

 للتنقيب عن الهيدروكربونات وآفاق التعاون في المستقبل فرص المغرب   ▪

   والتمويل  االستثمار يف الطاقة   حتدياث   :جلسة العمل اخلامسة

  ،يتطلب نزع الكربون عن قطاع الطاقة اتخاذ إجراءات عاجلة على نطاق عالمي

استثمارات كبيرة في األصول والبنية التحتية منخفضة الكربون. فوفقًا للتقارير    وهذا يتطلب

مليار دوالر من االستثمارات العالمية في التحول إلى الطاقة    501الدولية، تم رصد حوالي  

. ويشمل ذلك استثمارات في مشاريع مثل الطاقات المتجددة  2020منخفضة الكربون في عام  

ية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وإنتاج الهيدروجين، باإلضافة إلى وتخزين الطاقة والبن

الك واحتجاز  الهيدروجين  )إنتاج  بدورها  والتي  وتخزينه  الكربون  احتجاز  ون  ربمشاريع 

إضافية ضخمة ضرورية   استثمارات  الى رصد  القادمة ستؤدي  السنوات  وتخزينه( خالل 

أوراق فنية تناولت المواضيع    5قدمت خالل الجلسة  وقد    لتحقيق حيادية ثاني أكسيد الكربون.

 التالية:
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 .تحديات وفرص استثمارات الطاقة المتجددة: مصر كدراسة حالة ▪

 الفرص والتحديات. -تمويل قطاعي الطاقة والطاقة المتجددة  ▪

 .تشجيع نظم الشحن الكهربائي بدولة قطر: االستراتيجية وفرص االعمال  ▪

دمها القطاع المصرفي لدعم القطاع الخاص في مجال  أفضل آليات التمويل التي يق ▪

 كفاءة الطاقة.  

 .مساهمة االستثمار في كفاءة الطاقة في االنتقال الطاقي ▪

 البيان اخلتامي موجز  
 

في مجال الطاقة   الهنديالتعاون العربي  نتدى  لم  األولىن في الدورة  ي المشاركعن  صدر  

 : يلي  ما على أهميةأكدوا فيه بياًنا ختامًيا، 

ضرورة تشجيع تجارة الكهرباء اإلقليمية، وهو ما سيتيح   لموردي الطاقة والمشاركين   .1

في السوق االستفادة من وفورات الحجم لتطوير أنظمة عالية السعة والوصول إلى خيارات 

توفر مزيًدا من المرونة للوصول إلى قدرة التوليد التي   اإلمداد الفعالة من حيث التكلفة

من البلدان األخرى في المنطقة القادرة على تلبية متطلبات السعة واحتياطي الطاقة بتكلفة  

 أقل.

 الطاقي  االنتقال  تسريع  أجل  في مجال الطاقة من  الهندي  العربي  التعاون  تقوية  ضرورة .2

األمثل   خالل   من الرياح   المتجددة،  اتلطاقل  االستغالل  وطاقة  الشمسية  الطاقة  مثل 

في القطاعات التي ال يوجد  الطاقة األحفورية  والهيدروجين األخضر، واستغالل مصادر  

لها بديل، وتعزيز برامج وأنشطة كفاءة الطاقة في مختلف األنشطة االقتصادية، بهدف  

 . والهند العربي الوطن في  مستدامة تنمية  تحقيق
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رغبتها في إدراج خيار توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه أعربت عدة دول عربية عن   .3

والمياه.  بالطاقة  لتنويع مصادر اإلمداد  استراتيجياتها  النووية كجزء من  بالطاقة  البحر 

ويستشعر الجانبان أهمية التعاون وتبادل المعارف والتجارب والخبرات في ميدان الطاقة  

 النووية. 

للنف .4 أكبر مستهلك  ثالث  الهند  استهالك  تعد  الثالثة عشر في  المرتبة  العالم وتحتل  ط في 

. وبالنظر إلى 2040الغاز، ومن المتوقع أن يستمر هذا االتجاه االستهالكي حتى عام  

الموارد المحدودة للنفط والغاز بالهند وإلى االمكانيات الهائلة من النفط والغاز الطبيعي  

بين الهند والدول العربية في مجال صناعة  في الدول العربية، فإن هذا يعزز أهمية العالقة  

النفط والغاز الطبيعي، خاصة في المجال التجاري حيث أن اعتماد الهند على استيراد  

النفط والغاز آخذ في الزيادة خالل العقود القادمة مقابل فائض التصدير من النفط والغاز 

 التي تتمتع به الدول العربية. 

المتاحة في مجال الطاقة بين    فرص االستثماراستغالل  أعرب الجانبان عن عزمهما على   .5

وعلى والهند  العربية  ميدان  تبادلأهمية   الدول  في  و  الخبرات  والتطوير  تعزيز  البحث 

  .وتقوية القدرات التدريبب  المتعلقالتعاون 

ختام المنتدى، وّجه المشاركون الشكر للسيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن  وفي   

  عبرلمملكة المغربية، على رعايته الكريمة لفعاليات المنتدى كما هنأوه بنجاحه، و والبيئة با

تقديرهم   من  المشاركون عن  المنظمة  الجهات  بذلتها  التي  والمتميزة  الكبيرة  للجهود  البالغ 

  المنتدى.إلعداد لهذا ل والهندي ن العربي  ي الجانب 

تدى التعاون العربي الهندي في مجال  كما أبدى الجانبان ترحيبهما بعقد الدورة القادمة لمن

 .  2023الطاقة بجمهورية الهند خالل سنة 
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 مالحظات ختامية: 
العربي والجانب    والكلمات التي ألقيت من قبل ممثلي الجانب   في ضوء األوراق

خالل    ،الهندي دار  الذي  المنتدىوالنقاش  المالحظات    ،فعاليات  إلى  اإلشارة  يمكن 

 واالستنتاجات التالية:

والتكنولوجيا  ظهر الجانبان الرغبة في توسيع وتعزيز التعاون في مجاالت الطاقة المختلفة  أ ▪

باعتباره    في مجال الطاقة  الهنديوأكد الجانبان على أهمية التعاون العربي    ، المتعلقة بها

 االقتصادية للجانبين. تعزيز التنمية ل  آلية مناسبة

أهمية تعزيز العالقة مع الهند في مجال صناعة النفط والغاز الطبيعي، خاصة في المجال   ▪

العقود   خالل  الزيادة  في  آخذ  والغاز  النفط  استيراد  على  اعتمادها  إن  حيث  التجاري، 

 .القادمة مقابل فائض التصدير من النفط والغاز الذي تتمتع به الدول العربية

إظهار إمكانياته التكنولوجية ومحاولة التعرف على الفرص المتاحة    الهنديالجانب    أبدى ▪

الهندية  فيما أبدى الجانب العربي الرغبة في نقل التكنولوجيا    ،في أسواق الطاقة العربية

 إلى الدول العربية. النووية في مجال الطاقةوخاصة 

  ورقة عمل(   23)   أوراق العمل الثرية  تميزت أعمال الدورة بالنجاح ممثلة بالعدد الكبير من ▪

والمناقشات الهامة التي أجراها المشاركون من  الخمس  التي قدمت خالل جلسات العمل  

 الجانبين. 

إدارة الطاقة في الجامعة العربية الشكر والتقدير لألمانة العامة لمنظمة   ختاماً قدمت ممثلة ▪

ا  أوابك الجلسة  في  للمنظمة  العام  األمين  مشاركة  اإلدارة  على  مدير  ومشاركة  لحوارية 

 االقتصادية في الجلسة المتعلقة بالتعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.  

 املالحق: 
 البرنامج الزمني -

 لبيان الختاميا -

 ورقة األمانة العامة حول واقع وآفاق التعاون العربي الصيني في مجال النفط والغاز الطبيعي.   -



(أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

البرنامج الزمني
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 المنتدى العربي الهندي األول للطاقة

 6/2021/   9- 8المغرب:  

   (  UTC+1)المغرب   –الرباط  جميع األوقات بتوقيت 

 2021/ 8/6اليوم األول:  

 التسجيل  10:00 -9:00
 صالح الدين الشمريي   –   الكلمات   / االفتتاح حفل   10:30 -10:00

 . ية المغرب المملكة–والبيئة والمعادن  وزير الطاقة   - 

 بالهند  وزير الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية المهارات وريادة األعمال   -

   جامعة الدول العربية  - األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية  -

 رباح معالي الوزير/ عزيز 

 راج كومار سينغ معالي الوزير/ 

 سعادة السفير/ كمال حسن علي

 د. جوزيف األسد :  إدارة اجللسة  رفيعة املستوى   حوارية جلسة   11:30 -10:30

 لبنان -املركز اللبناني حلفظ الطاقة مستشار ب 
 

 بالتطورات واالبتكارات الدولية  وتأثره   يالطاق االنتقال

 : المتحدثون ▪
رباحالوزير/    معالي   ▪ الطاقة  عزيز  وزير   ،

 المغرب.  - والمعادن والبيئة 

، سفير الهند لدى مصر  أجيت جوبت   السفير/   سعادة ▪
 العربية  وجامعة الدول

منظمة الدول  األمين العام/ علي بن سبت،    سعادة ▪
   (وابكاأل)  للبترولالعربية المصدرة 

محمود/   ▪ ماجد  التنفيذ د.  المدير  بأعمال    ي القائم 
 لمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ل
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 جتارة الكهرباء :  اجللسة األول  13:00  -11:30
 ي ناح اجل م. يوسف  :  إدارة اجللسة 

مستشار الرئيس لشؤون تطوير األعمال املؤسسة العامة 
 القطرية لالنتخاب. واملياه )كهرماء(

سوق  في  والمشاركين  الطاقة  لموردي  اإلقليمية  الكهرباء  تجارة  الكهرباء،    تتيح 
عالية والوصول  ذات قدرات  االستفادة من وفورات الحجم التي تتيح تطوير أنظمة  

ويوفر مزيًدا من المرونة في الوصول إلى    ،إلى خيارات إمداد فعالة من حيث التكلفة
قدرة التوليد من البلدان األخرى في المنطقة وقدرة البلدان على تلبية متطلباتها من  

 أقل.  السعة واحتياطي الطاقة بتكلفة
 

 
 
 
 
 

 ، جامعة الدول العربية المهندسة/ جميلة مطر للكهرباء. السوق العربية المشتركة  ▪

 بالمغرب   فرص االستثمار في قطاع الكهرباء ▪
وزارة الطاقة والمعادن  عبد الرؤوف بن عبو،    /السيد 

 المغرب  -والبيئة 

 (ONEE)الماء الصالح للشرب،  لمكتب الوطني للكهرباء واعرض تقديمي من  ▪
الماء  لمكتب الوطني للكهرباء وا  ، خليفة العبدونيالسيد/  

 لشرب الصالح ل

 الهند  -د معهد الطاقة والموار السيد أ. ك. ساكسينا،  سوق الكهرباء الهندي  ▪

 قطاع الطاقة في اليمن  ▪
ب محفوظ  خالد  والطاقة ر حام.  الكهرباء  وزارة    يش، 

 باليمن 
 

 مناقشة 
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 روال جمدالني  السيدة/  :  إدارة اجللسة  الطاقي   االنتقال اجللسة الثانية:   15:00  -13:00

جمدالني، مدير جمموعة تغري املناخ   والالسيدة ر 
 واستدامة املوارد الطبيعية باإلسكوا

الطاقةمصطلح  شير  ي  الطاقة    ( Energy transition)  انتقال  قطاع  تحول  من  إلى 

  - بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والفحم    -   الوقود األحفوري ألنظمة القائمة على  ا

  الشمسية، إلنتاج واستهالك الطاقة إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة  

تعتبر تنمية الطاقة المستدامة في العالم العربي والهند ذات     .فضالً عن تخزين الطاقة

   .الطاقة في آسيا والعالمأهمية كبيرة في تحول 

 

 الفرص والتحديات  -انتقال الطاقة في المغرب   ▪
  - د، وزارة الطاقة والمعادن والبيئة  يحم والسيد محمد أ

 المغرب

 انتقال الطاقة في الهند  ▪
  السيد دينيش جاغديل، وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة 

 الهند  -

 نوري الكشريو، جامعة الدول العربية د.  مفتاح انتقال الطاقة وإزالة الكربون في المنطقة العربية.   -األخضر    الهيدروجين ▪

 والشبكة  السيارات الكهربائية  ▪
المتجددةد.   والطاقة  الكهرباء  وزارة  حلمي    -   دالل 

 مصر

بلدان  دور المغرب الرئيسي في التحول العالمي للطاقة من خالل التعاون بين   ▪
 الجنوب 

للطاقة   المغربية  الوكالة  بورقوقو،  طارق  السيد 
 المغرب  -  المستدامة )مازن(

العربية   دور أنظمة المحاكاة الرقمية في االنتقال الطاقي  ▪ بالمملكة  الطاقة  وزارة  إعجاز،  محمد  م. 
 السعودية 

  مناقشة 
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 2021/ 6/ 9: الثاني اليوم 
 د. سامل احلامدي إدارة اجللسة:   ( الطاقة النووية )توليد الكهرباء والتدريب اجللسة الثالثة:   11:30  -10:00

 مدير عام الوكالة العربية للطاقة الذرية 
أعربت عدة دول عربية عن رغبتها في إدراج خيار توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر   

ات الطاقة.  إمداد متنوعة من  بالطاقة النووية كجزء من استراتيجياتها لتأمين مصادر  

السياق هذا  العربية  شهد ،  في  المنطقة  مهًما  ت  إنجاًزا  العام  اول  هذا  في ربط  تمثل 

.  المتحدةاإلمارات العربية  دولة  كة في  اي موقع البرالكهربائية فمحطة نووية بالشبكة  

لديها برنامج كبير ومتطور للطاقة  من الدول المتقدمة في هذا المجال و  د الهن  تعتبر

في مجال    ،النووية العربي  والعالم  الهند  بين  الوثيق  للتعاون  وهناك حاجة واضحة 

الهدف الرئيسي لهذا  إّن    البحر.لية مياه  استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتح

وأفضل   والمعرفة  الخبرات  لتبادل  عملي  إطار  إنشاء  سبل  مناقشة  هو  المنتدى 

 .الممارسات في مجال الطاقة النووية

 
 
 
 
 
 

 د. ضوء مصباح، الهيئة العربية للطاقة الذرية  عامة عن البرامج النووية العربية وآفاق التعاون مع الهند   لمحة ▪

 الهند  -  السيد رانجيت كومار، قسم الطاقة الذرية الطاقة النووية  ▪

كهرباء   ▪ لشبكة  الكربونية  البصمة  اإلماراتي: خفض  السلمي  النووي  البرنامج 
 المتحدة العربيةدولة اإلمارات 

مؤسسة اإلمارات للطاقة  ،  المهندس /سلطان الخروصي 
 االمارات العربية المتحدة – النووية 

 الوضع الراهن وسبل المضي قدًما  -النووية في المغرب  التطبيقات  ▪
، وزارة الطاقة والمعادن والبيئة  السيد كريم العصفري

 المغرب  -
 مناقشة  
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يف    الرابعة: اجللسة   13:00  -11:30 اهلندي  العربي  الوضع    جمال التعاون  والغاز:  النفط 
 الراهن وآفاق املستقبل 

 د. حممد البلوشي إدارة اجللسة:  
مدير دائرة تنظيم عمليات االستكشاف البرتولية  

 بسلطنة عمان 
في استهالك الغاز،    13الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم وتحتل المرتبة  تعد   

تظهر اآلفاق  حيث    2040المتوقع أن يستمر هذا االتجاه االستهالكي حتى عام  ومن  

المستقبلية لالقتصاد الهندي معدالت نمو اقتصادي عالية مع ما يترتب على ذلك من  

النمو االقتصادي المطرد. وبالنظر  هذا  زيادة في الطلب على النفط والغاز لمواكبة  

موار المحد إلى  الهندية  والغاز  النفط  الدول  من جهة،    ودة د  في  الموارد  تلك  ووفرة 

والدول العربية  ، فإن هذا يعزز أهمية تعزيز العالقة بين الهند  العربية من ناحية أخرى

 . في هذا المجال 

 

 
 الطبيعي  لتعاون العربي الهندي في مجال النفط والغازواقع وآفاق ا ▪

األقطار  منظمة  دندي،  العريفي    عبدالفتاح السيد  
 ، أوابكللبترولالعربية المصدرة 

  ، وزارة البترول والغاز الطبيعي السيدة إيشا سريفاستافا قطاع الغازو  التعاون بين الهند والعالم العربي في مجال النفط ▪ 
 الهند  -

 
 الوضع الحالي واآلفاق  -في المغرب  الهيدروكربونات  ن بحث ع ال ▪

، وزارة الطاقة والمعادن والبيئة  السيد مصطفى ورفو
 المغرب  -

 
 وآفاق التعاون في المستقبل الهيدروكربونات  للتنقيب عن فرص المغرب  ▪

رشيد ال بن  أسماء  الوطني  ،  سيدة  المكتب 
 المغرب  -والمعادن  للهيدروكربونات 

 مناقشة  
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 د. سورينا مرتضى إدارة اجللسة:   حتديات االستثمار يف الطاقة والتمويل :  اخلامسة اجللسة   14:30  -13:00
 بلبنان استشاري تقني للمركز اللبناني حلفظ الطاقة

حيث أن   يتطلب نزع الكربون عن قطاع الطاقة اتخاذ إجراءات عاجلة على نطاق عالمي. 

من إمدادات الطاقة واستخدام  تأتي  حوالي ثلثي انبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمية  

الوقود األحفوري. يتطلب هذا التحول استثمارات كبيرة في األصول والبنية التحتية منخفضة 

ات العالمية االستثمارمن  مليار دوالر    501حوالي    تم رصد  الدولية،وفقًا للتقارير فالكربون.  

استثمارات في مشاريع . ويشمل ذلك  2020في التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون في عام  

وإنتاج  الكهربائية  المركبات  لشحن  التحتية  والبنية  الطاقة  وتخزين  المتجددة  الطاقات  مثل 

وتخزينه الكربون  احتجاز  مشاريع  إلى  باإلضافة  )إنتاج   الهيدروجين،  بدورها  والتي 

ت استثمارا رصد    الى  ؤديبون وتخزينه( خالل السنوات القادمة سترالهيدروجين واحتجاز الك

 إضافية ضخمة ضرورية لتحقيق حيادية ثاني أكسيد الكربون. 

 

 مصر  -محمد الخياط، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة د.  تحديات وفرص استثمارات الطاقة المتجددة: مصر كدراسة حالة ▪ 

 
 الفرص والتحديات.  -تمويل قطاعي الطاقة والطاقة المتجددة  ▪

مؤسسة تمويل الطاقة    -التنفيذي  السيد ب. ك. سينها، المدير  
 الهند  -

 تشجيع نظم الشحن الكهربائي بدولة قطر: االستراتيجية وفرص االعمال ▪
وكفاءة   الترشيد  إدارة  مدير  الحمادي،  احمد  العزيز  عبد 

 المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء - الطاقة

لدعم القطاع الخاص في مجال  أفضل آليات التمويل التي يقدمها القطاع المصرفي  ▪

 كفاءة الطاقة. 

المبيض محمد  الطبيعية  ،  م.  والموارد  الطاقة    –سلطة 
 . فلسطين

 
 االنتقال الطاقيمساهمة االستثمار في كفاءة الطاقة في  ▪

الطاقة   هندسة  شركة  عام  مدير  برودي،  أحمد    -السيد. 
 المغرب

  مناقشة  

  البيان اخلتامي للمنتدى   وتالوة كلمة اخلتام   14:30 -15:00
 



(أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

البيان الختامي
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 البيان الختامي الصادر عن 

ي منتدى  ي مجال الطاقة  الهندي األول  التعاون العرب 
 
 ف

8-9/6/2021 

 

،  2021يونيو    9و   8  للطاقة يومي لمنتدى العربي الهندياانعقدت النسخة األولى من  

 عن طريق التواصل المرئي، برئاسة مشتركة من الجانبين العربي والهندي.

بالمملكة    المعادن والبيئةعزيز رباح وزير الطاقة و  الجانب العربي السيد  ترأسوقد  

ترأسه،  المغربية فقد  الهندي  الجانب  السيدأما  وزير    ،  سينغ،  كومار  والطاقة  الطاقةراج 

 الجديدة والمتجددة وتنمية المهارات وريادة األعمال. 

الحدث هذا  التنفيذي    ويندرج  البرنامج  إطار  الهندي،  في  العربي  التعاون  لمنتدى 

للتوصية الصادرة عن االجتماع الثالث لكبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي   واستجابةً 

، بشأن أهمية تعزيز أوجه  2021نايري  12الهندي في دورته الثالثة المنعقدة عن بعد بتاريخ  

ذلك التجارة واالستثمار    التعاون العربي الهندي في المجال االقتصادي واالجتماعي، بما في

 . والطاقة وحماية البيئة

المنتدى  في    وشارك ومتخصصون  هذا  العربية  خبراء  الحكومية  المؤسسات  من 

ن  ي وممثلوالهندية ذات الصلة بمجاالت الطاقة، إلى جانب األمانة العامة لجامعة الدول العربية  

عن الهيئة العربية للطاقة الذرية ومنظمة األقطار العربية المصّدرة للبترول والمنظمة العربية  

 . منظمات دولية وإقليمية عاملة في مجال الطاقة عدةإضافة إلى للتنمية الصناعية والتعدين، 

تطرق هذا  وقد  أشغال  إلىت  ب   المنتدى  تتعلق  التي  عدة مواضيع  والتحديات  الفرص 

  العربي الهندي   التعاون  تطوير  ، وفرصفي مجال الطاقة  تواجه كل من الهند والدول العربية

استكشافات واستخدام موارد الطاقة التعاون الثنائي في مجاالت  تعزيز  وسبل    ،مجالال  هذا  في

، ودور مشروعات  في الوطن العربي والهند   األحفورية، واالستخدامات السلمية للطاقة النووية 

 بالوطن العربي والهند.  الطاقات المتجددة وبرامج كفاءة الطاقة في التحول الطاقي 

م في العالقات عبر المشاركون عن ارتياحهم لما تم إحرازه من تقد،  حدثوخالل هذا ال

تعاون العربي الهندي في مجال الطاقة. كما أكدوا عزمهم على مواصلة الجهود  للاالستراتيجية  

 على الجانبين.  بالفائدةلتعزيز التعاون في هذا القطاع بما يعود 
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 : المنتدى توصياتأهم 

لموردي    ، وهو ما سيتيح   تجارة الكهرباء اإلقليمية  أكد الجانبان على ضرورة تشجيع .1
الطاقة والمشاركين في السوق االستفادة من وفورات الحجم لتطوير أنظمة عالية السعة 

التكلفة حيث  من  الفعالة  اإلمداد  خيارات  إلى  المرونة   والوصول  من  مزيًدا  توفر  التي 
تلبية متطلب  القادرة على  المنطقة  البلدان األخرى في  التوليد من  قدرة  إلى  ات  للوصول 

 السعة واحتياطي الطاقة بتكلفة أقل.

أكد الجانبان على ضرورة تقوية التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة من أجل تسريع   .2
االنتقال الطاقي من خالل االستغالل األمثل للطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة 

ية في القطاعات التي ، واستغالل مصادر الطاقة األحفوراألخضر  الرياح والهيدروجين
ال يوجد لها بديل، وتعزيز برامج وأنشطة كفاءة الطاقة في مختلف األنشطة االقتصادية،  

 بهدف تحقيق تنمية مستدامة في الوطن العربي والهند. 

مياه وإزالة ملوحة  دول عربية عن رغبتها في إدراج خيار توليد الكهرباء  عدة  أعربت   .3
استراتيجياتها   النووية كجزء من  بالطاقة  والمياه. البحر  بالطاقة  لتنويع مصادر اإلمداد 

ويستشعر الجانبان أهمية التعاون وتبادل المعارف والتجارب والخبرات في ميدان الطاقة  
 . النووية

أكب  .4 ثالث  الهند  استهالك  تعد  الثالثة عشر في  المرتبة  العالم وتحتل  للنفط في  ر مستهلك 
وبالنظر إلى .  2040الغاز، ومن المتوقع أن يستمر هذا االتجاه االستهالكي حتى عام  

وإلى االمكانيات الهائلة من النفط والغاز الطبيعي    بالهندنفط والغاز  لل  المحدودة  مواردال
في الدول العربية، فإن هذا يعزز أهمية العالقة بين الهند والدول العربية في مجال صناعة  

حيث أن اعتماد الهند على استيراد    يمجال التجارالالنفط والغاز الطبيعي، خاصة في  
من النفط والغاز   التصدير  ة مقابل فائضالنفط والغاز آخذ في الزيادة خالل العقود القادم

 التي تتمتع به الدول العربية. 

استغالل فرص االستثمار المتاحة في مجال الطاقة بين  عن عزمهما على  أعرب الجانبان   .5
وعلى والهند  العربية  وتعزيز   الدول  والتطوير  البحث  ميدان  في  الخبرات  تبادل  أهمية 

 رات. التعاون المتعلق بالتدريب وتقوية القد

الطاقة والمعادن   وزير   ،رباحعزيز    للسيدالشكر  المشاركون  ، وّجه  ختام المنتدىوفي     

وثراء    هعلى رعايته الكريمة لفعاليات المنتدى كما هنأوه بنجاح   ،المغربية   والبيئة بالمملكة

تقديرهم    عبرو فعالياته،   عن  للجهود المشاركون  ب   البالغ  التي  والمتميزة    هات ل ذالكبيرة 

 .  إلعداد لهذا المنتدىلالعربي والهندي الجانبين  الجهات المنظمة من

الدورة القادمة لمنتدى التعاون العربي الهندي في مجال    بعقد  اترحيبهم  الجانبانأبدى  كما   

 .  2023خالل سنة   الهند بجمهوريةالطاقة 



(أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

ورقة األمانة العامة 
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First: Current and Future Outlook of Oil and Natural Gas in Arab Countries

1. Current Situation: Distribution of Proved reserves and 

production of crude Oil, 2020 (%)
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1. Current Situation: Distribution of Crude Oil and Petroleum 

Products Exports by region, 2019 (%)
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1. Current Situation: Trade Balance of Crude Oil by region, 

2010-2019 (million b/d)
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2. Future outlook: Development of Oil share in global Energy Mix , 

2019-2040
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2. Future outlook: Increasing the share of Arab countries in 

global Oil supply, 2019-2040
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1. Current Situation: Trade Balance of Natural Gas by region, 

2010-2019 (BCM)

31.5%

30.4%

28.3%

24.8%

▪Oil ▪Natural Gas ▪Other Sources

2019 2030 2040

First: Current and Future Outlook of Oil and Natural Gas in Arab Countries

2. Future outlook: Development of Oil share in global Energy Mix , 

2019-2040



6/27/2021

7

7
4

.4
%

7
5
.5

%

7
7
.1

%

597 715 800

4000

4600

5200

2019 2030 2040

▪Arab Countries▪Total World
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2. Future outlook: : Increasing the share of Arab countries in 

global Gas supply (BCM)
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2. Future outlook: : Gas share in Indian Energy Mix , 2019-2040
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India will witness an increase in the demand for Oil and Gad in the future, and 

the expected deficit of oil and natural gas to meet its domestic needs.

And in light of the Arab countries’ Oil and Gas surplus, there is a need to work 

together to enhance the existing cooperation between the two parties from the 

perspective of energy security, with its two parts: the security of supply for India 

and the security of demand for the Arab countries.

Conclusion
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