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ملحة تاريخية
يعد منتدى الطاقة الدويل �أكرب جتمع يف العامل لوزراء الطاقة� ،إذ ي�شارك فيه عدد كبري من وزراء الدول
املعنية ب�إنتاج وا�ستهالك الطاقة حول العامل� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة الدول الأع�ضاء يف «وكالة الطاقة الدولية»
التي متثل الدول امل�ستهلكة مبنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،والدول الأع�ضاء يف منظمة البلدان امل�صدرة
للبرتول «�أوبك» ،والدول الرئي�سية امل�ؤثرة يف الطاقة ومن بينها الربازيل وال�صني والهند واملك�سيك ورو�سيا
وجنوب �أفريقيا�.إىل جانب م�شاركة رو�سيا �أكرب منتج للنفط يف العامل حالياً ،والتي يبلغ �إنتاجها ع�شرة ماليني
برميل يومياً رغم �أن �صادراتها �أقل بكثري من �صادرات اململكة العربية ال�سعودية .يدير املنتدى جمل�س تنفيذي
ي�سمى «الأمانة العامة للمنتدى» ،وبعد كل اجتماع لوزراء املنتدى يتم ت�شكيل جمل�س تنفيذي جديد والت�أكيد
على التعاون اجليد بني امل�ستهلكني واملنتجني وبني الدول النامية والدول املتقدمة.
وي�سعى املنتدى بالتعاون مع حوار وكالة الطاقة العاملية �إىل تعزيز احلوار و�إيجاد �سبل للتعاون بني
منتجي وم�ستهلكي البرتول والطاقة ،وهو احلوار الذي بد�أ يف عام 1991م ،بهدف التوا�صل البناء من خالل
احلوار املتبادل وامل�ستمر بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة بناء على منطلقات امل�صالح امل�شرتكة ،عالوة على
ال�سعى لإيجاد قاعدة �شاملة ودقيقة للمعلومات والدرا�سات والأبحاث عن كافة املوا�ضيع املرتبطة ب�صناعة
الطاقة�،إ�ضافة �إىل ال�سعي لتح�سني طرق جمع ودقة البيانات اخلا�صة بالبرتول والغاز ون�شرها.
فكرة �إن�شاء منتدى الطاقة الدويل (1991م):
بد�أ املنتدى باجتماعات غري ر�سمية جتمع وزراء الدول املنتجة للنفط والدول امل�ستهلكة ،ونظرا للنتائج
الإيجابية التي حققتها تلك االجتماعات على م�ستوياتها املختلفة� ،سعى وزراء الدول املعنية بالطاقة �إىل جعله
اجتماعا دوريا يطرح فيه املجتمعون افكارهم ور�ؤاهم حول م�ستقبل الطاقة و�سبل تعزيز التعاون بني البالد
املنتجة والأخرى امل�ستهلكة .ومن خالل اجتماعات الوزراء التي كانت �شبهة ر�سمية اتفق الوزراء املعنيون على
�صياغة ميثاق يت�ضمن بيانات حول العمل ،وميزانية ،وجمل�س �إدارة دائم للإ�شراف على عمل الأمانة العامة،
ومن هنا ن�ش�أت فكرة منتدى الطاقة الدويل للحوار بني امل�ستهلكني واملنتجني باري�س عام 1991م ،وكان الهدف
يف تلك الفرتة من الزمان هو احلد وال�سيطرة على التقلبات يف ال�سوق البرتولية ،وتقريب وجهات النظر بني
املنتجني الذين متثلهم «�أوبك» ،وامل�ستهلكني الذين متثلهم وكالة الطاقة الدولية ،التي �أن�ش�أت عام 1974م ،تلك
التقلبات البرتولية التي تن�ش�أ وتت�أثر بالأحداث ال�سيا�سية الدولية ،خا�صة يف الدول املنتجة للبرتول ،ويذكر �أن
االجتماعات توالت بني الدول امل�ستهلكة واملنتجة ،حتى عام 2000م.
منتدى الطاقة الدويل يف اليابان (2002م):
�أخذت اململكة العربية ال�سعودية زمام مبادرة �إجناز امل�سائل القانونية والتنظيمية كافة ذات ال�صلة ومت
�إن�شاء الأمانة العامة للمنتدى التي بد�أت عملها يف كانون الأول/دي�سمرب  .2003وتعد الأمانة العامة حا�ضنة
ملبادرة املنظمات امل�شرتكة للبيانات (جودي)�،إذ تتوىل( الأمانة العامة) بالتعاون مع مركز �أبحاث الطاقة يف
�آ�سيا والبا�سفيك ،ومكتب الإح�صاءات الأوروبي ،ووكالة الطاقة الدولية ،ومنظمة الطاقة يف �أمريكا الالتينية
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ومنظمة الدول امل�صدرة للنفط و�شعبة ومنظمة الطاقة يف �أمريكا الالتينية ومنظمة الدول امل�صدرة للنفط
و�شعبة الإح�صاء بالأمم املتحدة ،م�سئولية الإ�شراف على مبادرة توفري املعلومات املهمة املتعلقة بالطاقة
للجمهور ،وهي املعلومات التي يرى فيها منتجو الطاقة وم�ستهلكوها �إجنازا مهما ي�ساعد الدول على التخطيط
للم�ستقبل ب�صورة �أف�ضل ،ولقد ظهرت احلاجة خالل االجتماعني الوزاريني غري العاديني اللذين عقدا يف جدة
ولندن عام � 2008إىل تكوين فريق من اخلرباء يقدم تو�صياته �إىل االجتماع الوزاري الثاين ع�شر ملنتدى الطاقة
الدويل ،كما تقرر قيام وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول امل�صدرة للبرتول بتقدمي ما حتتاجه الأمانة العامة
للمنتدى من م�ساندة فنية.
وقد �أكد املجتمعون يف الدورة الثامنة ملنتدى الطاقة الدويل خالل انعقادهم يف مدينة �أو�ساكا اليابانية
يف الفرتة من � 23-21سبتمرب  ،2002ومب�شاركة  65دولة و 10منظمات دولية ،على �ضرورة العمل على توثيق
العالقات بني الدول املنتجة والدول امل�ستهلكة للطاقة ،وال�سعي لإيجاد حلول عاجلة لـ» ق�ضايا الطاقة امل�شرتكة
لكل من املنتجني وامل�ستهلكني» ،وخرج املنتدى بنتائج �إيجابية ميكن تلخي�صها يف التايل :
 1 )1الت�أكيد على التعاون بني الدول املنتجة والدول امل�ستهلكة للنفط وذلك لتحقيق اال�ستقرار يف �سوق
النفط ،و�أعلنت الدول املنتجة للنفط التزامها على الوفاء مب�س�ؤولياتها ل�ضمان �إمدادات م�ستقرة يف جميع
الأوقات ،حتت �أي ظرف من الظروف.
2 )2احلفاظ على �أمن الطاقة يف �آ�سيا هو �أمر حيوي القت�صاد العامل� ،سواء على املدى الق�صري وعلى املدى
املتو�سطواملدى الطويل.
 3 )3ت�أكيد على �أهمية الغاز الطبيعي ،و�أكد امل�شاركون على �أهمية الغاز الطبيعي من حيث حماية البيئة و�أمن
الطاقة الآ�سيوية.
 4 )4اتفق الوزراء على �إن�شاء �شبكة للطوارئ ،والتفاهم امل�شرتك حول �أمن الطاقة الآ�سيوية ،مبا يف ذلك
احلاجة لل�صني ،والتزمت اململكة العربية ال�سعودية والدول الرئي�سية املنتجة للنفط باحلفاظ على ا�ستقرار
�سوق النفط يف جميع الأوقات .و�أكدت كل من اليابان والواليات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا �أن الطاقة
النووية هي طاقة القرن  ،21وجرى الت�أكيد على �أن الدول الأربع �ستتقدم يف �إنتاج الطاقة النووية على
�أ�سا�س التعاون الدويل .
منتدى الطاقة الدويل يف ام�سرتدام (2004م):
وحول تذبذب ا�سواق النفط وتذبذب ا�سعار الطاقة و�سبل حتقيق اال�ستقرار لأ�سواق النفط ،ومب�شاركة
 63دولة و 11منظمة دولية ،عقد يف مايو  ،2004بالعا�صمة الهولندية ام�سرتدام منتدى الطاقة الدويل التا�سع.
ويف هذه الدولة التزمت كل من اململكة العربية ال�سعودية و 12دولة من الدول املنتجة للنفط ووكالة الطاقة
الدولية ومنظمة الدول امل�صدرة للبرتول (�أوبك) ب�إن�شاء الأمانة العامة للمنتدى ،واتفقوا كذلك على ان ميول
عمل الأمانة عن طريق امل�ساهمات املالية الطوعية من الدول امل�شاركة وفق اعتمادها على جتارتها الدولية
يف النفط والغاز.
و�أ�شار البيان ال�صادر �آنذاك عن امل�ؤمتر �أنه مت بحث االحتياجات امل�ستقبلية للطاقة ،وذلك يف الوقت الذي
كانت �أنظار امل�شاركني فيه موجهة نحو منظمة البلدان امل�صدرة للنفط (�أوبك) يف انتظار �إعالن قرارها برفع
�سقف �إنتاجها وبالتايل �إمكانية انخفا�ض الأ�سعار.
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افتتاح مقر الأمانة العامة للمنتدى (2005م):
ا�ست�ضافت اململكة العربية ال�سعودية املنتدى وبرعاية من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز ،عندما كان ولياً للعهد يف ذلك العام ،وليكون ذلك املنتدى نقطة حتول رئي�سة يف احلوار بني
املنتجني وامل�ستهلكني� ،إذ �صدر يف ذلك املنتدى اقرتاح خادم احلرمني ال�شريفني ،ب�إقامة �أمانة عامة للمنتدى،
تكون الريا�ض مقراً لها ،ويعني الأمني العام من الدول الأع�ضاء ب�شكل دوري ،ولقي هذا االقرتاح قبوال عامليا
ومت افتتاح مقر الأمانة العامة يف عام 2005م بح�ضور عدد كبري من وزراء الطاقة ور�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة
يف املنتدى ،وكانت هناك رغبة من جميع الدول امل�صدرة وامل�ستهلكة يف معرفة الأ�سباب احلقيقية لتقلبات
الأ�سعار احلادة ،ويف اتخاذ �أ�سلوب العمل التحليلي رغم ا�ستفادة الدول امل�صدرة �إال �أن االنعكا�سات كانت حادة
وخطرية وم�ؤثرة يف التجارة الدولية وافتتح خادم احلرمني ال�شريفني مقر املنتدى عام  ،2005لت�صبح الأمانة
العامة ملنتدى الطاقة الدويل هي املحرك الر�سمي للحوار بني امل�ستهلكني واملنتجني.
منتدى الطاقة الدويل يف الدوحة (2006م) :
ركز منتدى الطاقة الدويل العا�شر الذي اختتم �أعماله  24ابريل ، 2006على مناق�شة ق�ضايا ومو�ضوعات
اال�ستثمار يف قطاع الطاقة و�ضرورة ت�أمني �إمدادات م�صادر الطاقة .وامتدت املناق�شات كذلك �إىل مو�ضوع
التعليم والتدريب ملعاجلة م�شاكل �شح الكفاءات املتخ�ص�صة يف قطاعات الطاقة يف خمتلف دول العامل� ،إىل
جانب الت�أكيد على �ضرورة توفري املعلومات اخلا�صة بالنفط بالدقة وال�سرعة الالزمتني ،وتقرر اختيار روما
العا�صمة االيطالية ال�ست�ضافة منتدى الطاقة الدويل احلادي ع�شر مب�ساندة كل من الهند واملك�سيك.
وذكر البيان اخلتامي للمنتدى �أن االجتماعات ركزت على �أهمية ا�ستمرار احلوار بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة،
والدول ال�صناعية النفطية املختلفة .و�أكد الوزراء املجتمعون ا�ستمرار الأداء اجليد لالقت�صاد العاملي على الرغم
من �أ�سعار النفط املرتفعة ،ولفت البيان �إىل �أن العامل �سي�ستمر يف االعتماد على امل�صادر الهيدروكربونية كم�صدر
رئي�سي للطاقة مع �ضرورة توفري م�صادر طاقة �أخرى نظيفة ،و�شدد البيان اخلتامي على �ضرورة وجود �أدراك
ملدى �شح الكفاءات الب�شرية املتخ�ص�صة يف كافة جماالت ال�صناعة النفطية مطالبا بتوفري الدعم لربامج التعليم
والتدريب يف جماالت الطاقة لتوفري الكفاءات الب�شرية املتخ�ص�صة يف جماالت الت�شغيل والبحث.
منتدى الطاقة الدويل يف روما ( 2008م):
�أقيمت فعاليات الدورة احلادية ع�شرة ملنتدى الطاقة يف العا�صمة االيطالية روما يف الفرتة من 20
 � 22أبريل 2008م  ،وناق�ش وزراء الطاقة امل�شاركني يف املنتدى ومعهم نحو  500خبري نفطي� ،أطروحاتاال�ستجابة للتحديات الكونية على �ضوء عدم ا�ستقرار الأ�سواق العاملية ،وطرح املجتمعون �أي�ضا القدرات
الكامنة مل�صادر الطاقة و�صعوبات اال�ستثمار يف البنى التحتية والأفكار اخلا�صة بحلول امل�ستقبل واحلوار بني
املنتجني وامل�ستهلكني.
اجتماع منتدى الطاقة يف جدة (2008م):
يف يونيو 2008م ،دعا خادم احلرمني ال�شريفني �إىل م�ؤمتر جدة للطاقة ملناق�شة �أ�سباب ارتفاع الأ�سعار
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وكيفية معاجلتها ،وافتتح خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز امل�ؤمتر بكلمة تطرق فيها
�إىل دعوة امل�ؤمترين للبحث يف �أ�سباب ارتفاع الأ�سعار ،و�إيجاد حلول منا�سبة لها ،وذلك بح�ضور رئي�س الوزراء
الربيطاين ،ونائب رئي�س الوزراء ال�صيني ،وعدد كبري من وزراء الطاقة ور�ؤ�ساء �شركات البرتول العاملية.
منتدى الطاقة الدويل يف املك�سيك (2010م):
عقد وزراء الطاقة االجتماع الثاين ع�شر ملنتدى الطاقة الدويل يف الفرتة من  31-29مار�س 2010م،
يف مدينة كانكون يف املك�سيك للوقوف على ما مت �إحرازه من تقدم منذ امل�ؤمتر احلادي ع�شر ملنتدى الطاقة
الدويل الذي عقد يف العا�صمة الإيطالية روما حتت �شعار “حوار الطاقة لال�ستجابة للتحديات العاملية”،
خالل الفرتة من (� 22 - 20أبريل 2008م) .و�أ�صدر امل�ؤمتر بيانا �شارك يف �إعداده كل من اململكة العربية
ال�سعودية والأمانات العامة لكل من منتدى الطاقة الدويل ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة �أوبك ،حول التعاون
امل�شرتك ال�ستقرار الأ�سواق ،وال�سعي للحد من تذبذب الأ�سعار يف �أ�سواق الطاقة العاملية ،ومت ت�شكيل جلنة
�إ�شرافية عليا برئا�سة ممثل اململكة العربية ال�سعودية م�ساعد وزير البرتول والرثوة املعدنية ل�ش�ؤون البرتول
الأمري عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز ،وافقت على م�شاركة كل من الواليات املتحدة الأمريكية ،واململكة
املتحدة ،وفرن�سا ،و�أملانيا،والرنويج ،واليابان ،واملك�سيك ،واجلزائر ،والكويت ،وقطر فيها .
�صدر عن امل�ؤمتر الثاين ع�شر ملنتدى الطاقة الدويل املنعقد خالل الفرتة ( 31-29مار�س 2010م) ،يف مدينة
كانكون يف املك�سيك؛ ما يلي:
•ينبغي تقوية الهيكل امل�ؤ�س�سي ملنتدى الطاقة الدويل لتعزيز التزام الدول املنتجة وامل�ستهلكة باحلوار،
و�ضمان التمويل امل�ستقر والثابت لأمانة املنتدى مب�ستوى منا�سب يت�سق مع الدور املو�سع واملهام الإ�ضافية
للمنتدى.
•ينبغي ذكر �أهداف منتدى الطاقة الدويل ب�صورة دقيقة يف امليثاق مع املحافظة على املرونة الكافية
للتعامل مع الظروف املتغرية .وعموماً ،ينبغي �أن يظل املنتدى يهدف �إىل:
(((1ت�ضييق الفوارق بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة� ،سواء املتقدمة منها �أو النامية.
(((2زيادة الوعي بامل�صلحة امل�شرتكة لهذه الدول يف تعزيز ال�شفافية واال�ستقرار والقابلية للتنب�ؤ ب�سيا�سات
الطاقة وال�سيا�سات املرتبطة بها التي تتطلب جهوداً فردية وجماعية من�سقة من قبل احلكومات
وال�صناعات ذات ال�صلة.
(((3ت�صميم وم�ساندة م�شاريع الأمانة العامة للمنتدى مبا ي�شمل جتميع وتوزيع البيانات واملعلومات والتحليالت
التي ت�سهم يف حتقيق ال�شفافية يف ال�سوق ،ويف �سياق الإجراء نف�سه م�ساعدة الدول الأع�ضاء يف املنتدى
على جعل حوارهم �أكرث تركيزاً وفعالية.
•كما ينبغي �أن يهدف املنتدى �إىل حتديد املبادئ والإر�شادات التي تعزز ا�ستقرار �سوق الطاقة وا�ستمراريتها،
على �أن تكون هذه املبادئ والإر�شادات ثمرة ا�ستنتاجات منطقية لتحليل �سليم من الناحية الفنية يغطي
جميع العوامل ذات ال�صلة وم�صالح جميع الأطراف املعنية.
•فيما يخت�ص بالع�ضوية ،ينبغي �أن يكون املنتدى مفتوحاً �أمام جميع الدول التي ترغب يف امل�شاركة وتكون
قد �أخطرت الأمني العام ب�أنها ت�ساند امليثاق.
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•ينبغي �أن يعزز امليثاق الدور احليوي لأمانة املنتدى باعتبارها الذراع الإدارية للمنتدى يف عملية احلوار
ال�شاملة هذه من خالل تعزيز احلوار ودقته و�إنتاجيته عن طريق املبادرة بتنفيذ م�شاريع لتجميع البيانات
والتحليالت والدرا�سات املوثوقة ذات ال�صلة.
•تناط باملجل�س التنفيذي م�س�ؤولية �إ�شرافية العتماد برنامج العمل وامليزانية لأمانة املنتدى .وينبغي �أن
يجمع املجل�س يف ع�ضويته بني �أع�ضاء دائمني ،يت�ألفون من كبار منتجي الطاقة وم�ستهلكيها لإتاحة
الفر�صة لهم للم�شاركة ب�صورة م�ستمرة يف احلوار ،و�أع�ضاء ذوي ع�ضوية دورية.
•ينبغي �أي�ضا رفع م�ستوى جمموعة امل�ساندة الدولية التي تقدم امل�شورة �إىل الدولة امل�ضيفة لالجتماعات
الوزارية للمنتدى و�إىل �أعمال �أمانته ،وتطويره لي�شمل م�شاركة الدول غري الأع�ضاء يف املجل�س التنفيذي
ب�صورة �أكرب.
(((4حت�سني حمتوى احلوار ،حيث ينبغي �أن يكون جدول �أعمال االجتماعات الوزارية �أكرث دقة للم�ساعدة يف
حتويل منتدى الطاقة الدويل �إىل منتدى �أكرث تركيزاً على النتائج .و�أن يوا�صل املنتدى القيام مبا هو متبع
ب�أن تقوم الدولة امل�ضيفة ب�إ�صدار «البيانات اخلتامية يف نهاية االجتماعات الوزارية» ،وبالن�سبة ملجاالت
تعاون منتدى الطاقة الدويل مع وكالة الطاقة الدولية ومنظمة �أوبك التي ت�شمل:
•االجتاهات امل�ستقبلية للطاقة.
•العالقات بني �أ�سواق البرتول الفعلية واملالية وتنظيمات �سوق الطاقة.
•�شفافية البيانات ،فينبغي تفعيلها على وجه ال�سرعة للتو�صل �إىل فهم �أف�ضل لكيفية عمل �أ�سواق
الطاقة.
•ويف �إطار امل�ساعدة يف �إيجاد مناخ ل�سوق تت�سم بالكفاءة والفعالية ،يقرتح �أن ت�ضع ال�سلطات املعنية يف
اعتبارها �ضرورة �أن يعمل �أي تنظيم على:
•االرتقاء مب�ستوى ال�شفافية يف ال�سوق.
•املحافظة على امل�ستوى ال�ضروري من ال�سيولة لل�سوق.

•�أن يتم تنفيذه ب�صورة عملية مع جتنب ت�سييل العقود بطريقة م�ضطربة ت�أثرياً ب�أي تنظيم جديد.

(((5ينبغي على �أمانة املنتدى و�ضع خطط تنفيذية تف�صيلية حتدد الأعمال الإ�ضافية التي يتعني القيام بها
لتنفيذ الإجراءات والتو�صيات �أنفة الذكر.
حددت وكالة الطاقة الدولية ،ومنتدى الطاقة الدويل ،ومنظمة �أوبك ،املجاالت املحددة التالية للتعاون
فيما بينها:
•التحليل امل�شرتك الجتاهات �سوق الطاقة وتوقعاتها .
•العالقات بني الأ�سواق الفعلية واملالية وتنظيمات �أ�سواق الطاقة.
•الأعمال ذات ال�صلة باملبادرة امل�شرتكة للبيانات البرتولية.
•الأعمال املتعلقة مبجموعة دول الع�شرين �أو باملنظمات ذات ال�صلة بالطاقة.
•و�سيلة ات�صال عرب ال�شبكة الإلكرتونية.
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كلمة ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري دولة الكويت
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح

مبنا�سبة افتتاح �أعمال منتدى الطاقة الدويل الثالث ع�شر
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ح�ضرة �أ�صحاب ال�سعادة،
ح�ضرة ال�ضيوف الكرام،
�أيها ال�سيدات وال�سادة،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�سرنا وي�سعدنا �أن نرحب بكم ونعرب عن فرحنا العميق لإ�ست�ضافة دولة الكويت االجتماع الوزاري
ملنتدى الطاقة الثالث ع�شر الذي يحمل ال�شعار التايل “احلوار الهادف ال�سبيل الأمثل �إىل حتقيق �أمن
الطاقة”.
لقد �شاركت دولة الكويت يف حتقيق جناح احلوار القائم بني الدول امل�ستهلكة واملنتجة للطاقة منذ بدايته
يف العام  1991يف باري�س .ووا�صلت الكويت م�شاركتها يف االجتماعات الوزارية لتعزيز احلوار و�أ�صبحت
ع�ضواً يف املجل�س التنفيذي �إمياناً منها ب�أهمية دوره كمظلة راعية للحوار الهادف بني خمتلف الدول املنتجة
وامل�ستهلكة للطاقة.
تقوم �أهمية هذا امل�ؤمتر على اجتماع خمتلف املنظمات حتت جناحه مبن فيها املنظمات الداعمة مل�صالح
الدول امل�ستهلكة �أال وهي وكالة الطاقة الدولية من جهة واملنظمات الداعمة للدول املنتجة للنفط �أال وهي
منظمة الدول امل�صدرة للبرتول (�أوبك) من جهة �أخرى .وتتعاون هذه املنظمات حتت مظلة منتدى الطاقة
الدويل� ،سعياً �إىل مواجهة التحديات امل�ستقبلية ملا يحقق �صالح الب�شرية.
�أ�صحاب ال�سعادة،
ميثل هذا امل�ؤمتر حدثاً مهماً جتتمع فيه الدول املنتجة والدول امل�ستهلكة للطاقة وكذلك �شركات النفط
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الوطنية و�شركات النفط العاملية� ،إىل جانب املنظمات الدولية املعنية ب�ش�ؤون النفط والطاقة .ومن هذا
املنطلق ،ن�ؤكد على �أهمية تعزيز احلوار بني خمتلف الأطراف لتقريب وجهات النظر وتبادل اخلربات وتطوير
التقنيات واخلدمات ل�صناعة الطاقة.
ت�ؤمن دولة الكويت ب�أهمية التعاون الدويل يف هذا املجال .ولذلك ،تعد الكويت من �ضمن البلدان الأوائل
التي عملت يف ظل النظام الدويل و�إحدى الدول امل�ؤ�س�سة ملنظمة الدول امل�صدرة للبرتول (�أوبك) التي �أثبتت
دورها الفعال يف دعم ا�ستقرار �أ�سواق النفط وتوفري التوريدات النفطية الآمنة لهذه الأ�سواق وتغطية متطلبات
الطاقة امل�ستمرة من دون انقطاع ،ف�ض ً
ال عن �إثبات قدرتها على احلفاظ على ا�ستقرار �أ�سعار النفط ،وبلوغ
الأ�سعار العادلة واملالئمة للدول الأع�ضاء املنتجة بهدف متكينها من تطوير اقت�صاداتها وحتقيق العائد الأعلى
على ا�ستثماراتها يف �إطار تو�سيع نطاق قدرتها الإنتاجية.
تعتمد اقت�صادات دولنا النفطية ب�شكل رئي�س على املوارد الطبيعية التي �أنعم بها اهلل عز وجل علينا.
ولذلك ،تقع على كاهل هذه الدول م�س�ؤولية تاريخية جتاه العامل و�شعوب العامل وجتاه الأجيال القادمة للعمل
من دون كلل �أو ملل على حتقيق م�سرية التطور وتنويع موارد الدخل.
يحق لدول العامل كافة ال�سعي وراء حتقيق التقدم االقت�صادي واالجتماعي وحت�سني م�ستوى املعي�شة
ل�شعوبها .ويتطلب بلوغ هذا الهدف حماربة فقر الطاقة وت�أمني الطاقة لكل �شخ�ص .يتوجب علينا �أن نبذل
املزيد من اجلهود خالل انعقاد هذا امل�ؤمتر من �أجل توفري توريدات الطاقة امل�ستقرة لكافة بلدان العامل.
�أ�صحاب ال�سعادة،
�سيواجه قطاع النفط الدويل حتديات عظيمة خالل العقود املقبلة بحيث تتمثل يف ا�ستمرارية اخلطط
الإ�سرتاتيجية على الرغم من تقلبات الأ�سعار والأزمات االقت�صادية .وت�شمل حتديات مماثلة �أي�ضاً ت�أمني
الطرقات البحرية وحماربة القر�صنة والت�سلل غري ال�شرعي ،ف�ض ً
ال عن تعزيز التعاون للحفاظ على �أمن املوانئ
واملرافق ،واحلاجة �إىل �إقامة ا�ستثمارات �ضخمة يف �سبيل مواجهة الطلب املتزايد على موارد الطاقة.
تقوم ر�ؤيتنا على �صعيد ا�ستغالل الرثوة النفطية على حتقيق التنمية امل�ستدامة التي ت�سعى �إىل ت�أمني
م�ستقبل واعد ل�شعوبنا يتج�سد يف حتقيق التنمية الب�شرية واالقت�صادية ،ويف بناء الفرد وتطوير قدراته ،ويف
العمل مبوازاة ذلك على حماية البيئة و�إزالة التغري املناخي عن طريق تطوير تقنيات اال�ستهالك النفطي
العالية الفعالية وال�صديقة للبيئة �إىل جانب العمل على �إيجاد موارد بديلة للطاقة.
فليكن هذا امل�ؤمتر فر�صة لتعزيز التعاون بني الأع�ضاء يف �سبيل التو�صل �إىل حلول عملية وناجعة ت�ساهم
يف حتقيق ا�ستقرار الأ�سواق النفطية والتعاون ما بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة ،و�شركات النفط ومراكز
الأبحاث.
�أجدد ترحيبي بكم جميعاً ،و�أمتنى جناح هذا امل�ؤمتر يف حتقيق �أهدافه.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الدور احليوي للطاقة
معايل هاين عبدالعزيز ح�سني
وزير النفط الكويتي

معايل الوزراء ور�ؤ�ساء الوفود،
�ضيوف الكويت الأعزاء،
�إننا نفخر ب�أن حتت�ضن دولة الكويت هذا احلدث املميز الذي يتوج �أكرث من ع�شرين عاما من احلوار،
وهو الأول بعد توقيع ميثاق املنتدى ون�سعد بهذه امل�شاركة الكبرية من � 600شخ�صية ميثلون  76دولة من دول
العامل و 15منظمة دولية و� 32شركة نفطية.
حتظى منطقة اخلليج العربي ب�أهمية �إ�سرتاتيجية يف ظل ما متتلكه من احتياطات هائلة وم�ؤكدة تفوق54%
من احتياطات النفط اخلام و 40%بالن�سبة للغاز الطبيعي ،كما تتمتع مبوقع جغرايف متميز ي�ؤهلها لدعم منو
االقت�صاد العاملي وا�ستقراره لعقود طويلة قادمة.
�إننا يف الكويت ك�أحد املنتجني وامل�صدرين الرئي�سيني للنفط نحر�ص ونعمل على ت�أمني امداداتنا �إىل
الأ�سواق العاملية بانتظام ب�أ�سعار عادلة غري �ضارة باالقت�صاد العاملي ،وال�شك يف �أننا �أمام واقع يحتم علينا
جميعا التعاون امل�شرتك ل�ضمان م�ستقبل �أف�ضل لأجيالنا من خالل اال�ستثمار يف كافة �أنواع الطاقة وم�صادرها
على �أ�س�س اقت�صادية ومن غري متييز يف ظل تنامي الطلب العاملي على الطاقة.
لقد �شهدت ال�سنوات الع�شرون املا�ضية تطورا ملحوظا للحوار بني املنتجني وامل�ستهلكني حيث كان ملنتدى
الطاقة الدويل دورا بارزا يف تقريب وجهات النظر وخلق اجواء التفاهم امل�شرتك بني املنتجني وامل�ستهلكني
حول خمتلف ق�ضايا الطاقة وتوجت تلك اجلهود بالتوقيع على ميثاق املنتدى يف مدينة الريا�ض منذ عام
تقريبا وال �شك يف �أن انعقاد املنتدى الثالث ع�شر يف الكويت وهو االول منذ توقيع امليثاق خطوة هامة على
الطريق نحو مزيد من توثيق وت�أ�صيل هذا احلوار.
وتربز �أهمية املنتدى انه يتزامن مع تطورات وم�ستجدات جوهرية �سيا�سية واقت�صادية اثرت يف وترية
ا�ستقرار ا�سواق الطاقة و�أ�سعار النفط وتعايف االقت�صاد العاملي وتزيد االحداث التي ت�شهدها منطقتنا من
درجة القلق ب�ش�أن امن الطاقة.
وينبع اهتمامنا باحلوار من الدور احليوي للطاقة يف كافة جوانب حياتنا اليومية كما انها املحرك
الرئي�سي لالقت�صاد العاملي �إال انه وللأ�سف اليزال ما يزيد على مليارين من �سكان العامل يفتقرون �إىل الطاقة
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ويزيد االمر �صعوبة ما ورد يف تقرير اعدته االمم املتحدة من ان عدد �سكان العامل �سيتجاوز  9مليارات ن�سمة
يف عام  2050مقابل  7مليارات يف  2012وتداعيات ذلك على ا�ستهالك الطاقة.
ان امل�س�ؤولية تقع علينا جميعا للعمل على توفري الطاقة النظيفة والآمنة وهو �أمر يقت�ضي ت�آزر جهود
الدول امل�ستهلكة واملنتجة لإيجاد حلول اقت�صادية منا�سبة ل�ضمان رفاه االن�سان اينما كان.
ويف �سياق اجلهود الدولية لتحقيق رفاه االن�سان نحن يف الكويت بادرنا يف وقت مبكر ب�إن�شاء ال�صندوق
الكويتي للتنمية االقت�صادية عام  1961لالهتمام بتوفري امل�ساعدات املالية والتقنية للدول النامية وتركزت
م�شاريع ال�صندوق على قطاعات عديدة من اهمها الطاقة.
ويف اطار دعم ق�ضايا الطاقة والبيئة اعلن ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد عن تربع دولة الكويت مبلبغ
 150مليون دوالر لدعم برنامج متويل البحوث العلمية املت�صلة بالطاقة والبيئة والتغري املناخي وذلك يف
م�ؤمتر قمة منظمة االوبك الذي عقد بالريا�ض.
لن هذا التجمع املتميز الذي ي�ضم الدول امل�ستهلكة واملنتجة والتي متثل  % 90من �إجمايل الطلب والعر�ض
على النفط والغاز يف العامل يعترب فر�صة ثمينة علينا اقتنا�صها لتبني خطوات عملية يت�أ�صل معها التعاون بيننا
لتهيئة مناخ ا�ستثماري ميكن من خالله متويل اال�ستثمارات ال�ضخمة املطلوبة وتطوير التكنولوجيا الأمر الذي
يحتم علينا ان نعمل معا لنواجه حتديات ال�صناعة والتي جتابهنا جميعا.
ان الكويت ت�ؤمن ب�أن التعاون على �أ�سا�س امل�صالح امل�شرتكة هو الطريق ال�صحيح لعقد �شراكات حقيقية
لي�س فقط بني الدول املنتجة والدول امل�ستهلكة ولكن �أي�ضا بني �شركات النفط الوطنية و�شركات النفط
العاملية والتي متتلك املعرفة والتقنيات لتطوير �صناعة النفط والغاز ،م�ضيفا من هذا املنطلق ن�ؤكد �أهمية
تعزيز احلوار بني هذه ال�شركات مما ي�سهم يف توفري م�صادر جديدة ونظيفة للطاقة لتلبية احتياجات العامل
املتنامية لتلك الطاقة.
الواقع �أمامنا حتديات كبرية واحللول قد تكون �صعبة ولكنها لي�ست م�ستحيلة وحيث ان هذا املنتدى
ي�ضم النخبة من �أ�صحاب اخلربة والقرار يف العامل فاننا نتمنى ا�ستغالل هذه الفر�صة القرتاح حلول و�آليات
ت�سهم يف ا�ستقرار �أ�سواق الطاقة وتن�شر بيئة من الثقة حتفز التعاون بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة وال�شركات
النفطية وكذلك مراكز البحث العلمي ملا فيه خري االن�سان.
�شكر ًا لكم
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مبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة
الدكتور �ألدو فلوري�س كريوغا
�أمني عام منتدى الطاقة الدويل

ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري دولة الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح،
ح�ضرة معايل وزير النفط ورئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية الأ�ستاذ هاين عبدالعزيز ح�سني،
�أ�صحاب املعايل،
ح�ضرة ال�ضيوف الأعزاء،
�أيها ال�سيدات وال�سادة،
�إنه ل�شرف عظيم بالن�سبة �إيل �أن �أتوجه للمرة الأوىل �إىل هذا احل�ضور ب�صفة �أمني عام منتدى الطاقة
الدويل .و�إنني �أوجه خال�ص ال�شكر �إىل جميع الدول الأع�ضاء على الثقة التي منحوين �إياها ،هذه الثقة التي
�آخذها على حممل اجلد و�آمل �أن �أعول عليها طوال فرتة التعاون معاً من �أجل االرتقاء بحوار الطاقة العاملي
�إىل م�ستوى جديد من الفعالية ووثاقة ال�صلة واملالءمة.
�أوجه ال�شكر �أي�ضاً �إىل حكومة دولة الكويت على هذه اال�ست�ضافة الكرمية وعلى ح�سن تنظيمها لالجتماع
الوزاري املب�شر بالنجاح.

�إنه االجتماع الوزاري العادي الأول ملنتدى الطاقة الدويل منذ توقيع ميثاق املنتدى يف الريا�ض قبل �سنة
من هذا التاريخ .لقد جاء اعتماد امليثاق تتويجاً لعملية ا�ستهلت يف العام  .2008ويف ظل قيادة �صاحب ال�سمو
امللكي امللك عبداهلل بن عبد العزيز ورئي�س وزراء اململكة املتحدة غوردون براون �إجتمع وزارء الطاقة مرتني يف
ذاك العام من �أجل مناق�شة تقلبات �أ�سعار النفط .لقد كان انعدام اليقني �سيد املوقف يف ظل غياب دليل وا�ضح
على ال�سببية �أو على �إمكانية توفر وجهة نظر متو�سطة جتمع ما بني مواقف الدول امل�ستهلكة واملنتجة.
�أ�سفرت هذه االجتماعات البارزة عن حتقيق �إجنازين مهمني �أال وهما الر�سالة التي بعث بها كل من
الدول امل�ستهلكة واملنتجة �إىل �أ�سواق الطاقة و�أعربوا فيها عن رغبتهم يف التعاون لتقلي�ص تقلبات �سعر النفط
من جهة ،والتعاون الوثيق الذي جتلى يف مهمة �إعالن “كانكون” ال�صريحة املتمثلة يف �إعداد م�سودة ميثاق
منتدى الطاقة الدويل اجلديد� .إزداد منتدى الطاقة الدويل قوة يف �أيامنا هذه .وي�ضم املنتدى  88ع�ضواً
قادماً من  6قارات خمتلفة ويغطي ما يقـــارب  % 90من �سوق الطاقة العاملي ،مما يجعله املمثل الأمثل لكافة
الآليات املكر�سة لتعزيز حوار الطاقة والتعاون.

25

�إن تواجدكم اليوم يف الكويت ي�شكل ر�سالة وا�ضحة عن رغبة وزراء منتدى الطاقة الدويل وا�ستعدادهم
للعمل مع نظرائهم يف �سبيل تعزيز �أمن الطاقة للجميع.
وافق املجل�س التنفيذي ملنتدى الطاقة الدويل على هيكلية منتدى �أعمال الطاقة الدويل واالجتماع
الوزاري الذي تطرق �إىل ثالثة حتديات عامة تعترب �أ�سا�سية يف مناق�شة �سيا�سة الطاقة الراهنة وهي� :أوالً،

كيف ال�سبيل �إىل تلبية الطلب امل�ستقبلي على الطاقة و�إىل اجتثاث فقر الطاقة من جذوره مبوازاة حماية
البيئة .ثانياً ،كيف ال�سبيل �إىل التخفيف من حدة تقلبات �أ�سعار النفط التي تعيق و�ضع اخلطط للطاقة
و�إعداد امليزانية الوطنية .ثالثاً ،كيف ال�سبيل �إىل تعزيز �أمن العر�ض والطلب على النفط.

يف ظل جمموعة التحديات تلك ،تتوفر م�ساحة �شا�سعة ال�ستك�شاف خمتلف التطورات املرتبطة بالطاقة
التي جرت خالل فرتة زمنية ق�صرية ،وهي ت�ؤثر على الأرجح على توجهات الطاقة يف امل�ستقبل املنظور.
لقد �شهدنا على التفاعل العظيم ما بني الأ�سواق املادية واملالية ،وعلى ت�ضمني غاز حجر الأردواز
والنفط ال�صخري يف تنوع الطاقة العاملي ،وعلى تقنيات الطاقة النظيفة احلديثة التي تدعم عملية التنمية
امل�ستدامة ،وعلى دور املوارد القابلة للتجديد يف تو�سيع نطاق النفاذ �إىل خدمات الطاقة الع�صرية.

كما �شهدنا على حادثة ت�سرب النفط من بئر “ماكوندو” النفطي وحمطة الطاقة النووية فوكو�شيما يف
ظل ت�ضمينات ال�سيا�سة التي مل تظهر بعد للعيان.
�إ�سمحوا يل ب�أن �أ�ستغرق ب�ضع ثوان لأ�شري �إىل �أن مبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة -املعروفة �سابقاً
ب�إ�سم مبادرة البيانات النفطية امل�شرتكة -حتتفل هذا العام بذكرى عيدها العا�شر� .إنها ملرحلة مهمة .فعندما
بد�أ احلوار قبل  20عاماً ،بدا التعاون خجوالً ما بني �شركاء مبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة .و�أما الآن فهم
يتعاونون عن كثب يف �سبيل توفري معلومات متناغمة وموثوقة ومنا�سبة حول الإنتاج واال�ستهالك النفطي.
ي�ساعد هذا التعاون �أ�سواق الطاقة العاملية على حت�سني م�ستوى �أعمالها من خالل تعزيز �شفافيتها.
ال �شك يف �أن الأفكار التي �ستدلون بها و�ست�صغون �إليها خالل هذا االجتماع من �ش�أنها �أن حتدث فرقاً

بارزاً� .سي�ساهم تبادل وجهات النظر واخلربات يف �إغناء �آرائكم حول توجهات الطاقة وال�سيا�سات والأنظمة
ذات ال�صلة .لتكون القرارات املتخذة مطلعة ومرتكزة على معلومات موثوقة.

�إنها فر�صتكم لتدعيم االلتزام الذي قمتم به يف ميثاق منتدى الطاقة الدويل.
�إن قوة احلوار لهي �أعظم بكثري يف �أوقات انعدام اليقني العاملي .لذلك ،ف�إن ا�ستغراق الوقت الكايف
لإقامة املحادثات املنا�سبة وال�صائبة لهو �أمر �أ�سا�سي لأن م�ستقبل جدول �أعمال الطاقة العاملية بني �أيديكم.
�أوجه �شكري لكم يا �صاحب ال�سمو وملعايل الوزير ال�سيد هاين عبدالعزيز ح�سني ولكافة الوزراء،

ور�ؤ�ساء املنظمات الدولية ،واملدراء التنفيذيني واملمثلني عن ال�شركات الأخرى للم�شاركة يف هذا االجتماع
الوزاري املهم واملنا�سب يف توقيته يف �إطار انعقاد منتدى الطاقة الدويل يف دولة الكويت.
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اجلل�سة
الأوىل

تلبية الطلب امل�ستقبلي على الطاقة
التخطيط واال�ستثمار على املدى البعيد
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مبادرة " الطاقة امل�ستدامة للجميع"
ال�سيد �شاه زوركان
�سكرتري عام ال�ش�ؤون االقت�صادية
واالجتماعية  -الأمم املتحدة

�سيادة الوزير هاين ح�سني
�سعادة �سمو الأمري امللكي  /عبد العزيز بن �سلمان بن عبد العزيز ال�سعود.
ال�سادة الوزراء
�أ�صحاب الفخامة
ال�سيدات وال�سادة
�أوال وقب���ل كل �ش���يء� ،أود توجي���ه ال�شك���ر ملنت���دى الطاق���ة ال���دويل على ه���ذه الدعوة الودي���ة .وي�شرفني
التح���دث �إىل ه���ذه املجموعة املميزة من خ�ب�راء الطاقة و�صناع قرارها .فالطاقة متث���ل �أهمية �إ�سرتاتيجية
و�سيا�س���ة وجغرافي���ة واقت�صادي���ة واجتماعي���ة .كم���ا �إنها تعت�ب�ر مبثابة �شري���ان احلياة لأي اقت�ص���اد حديث،
والي���وم �أود م�شارك���ة الأمم املتح���دة يف ال���ر�ؤى املتعلق���ة بالطاق���ة خا�ص���ة من عد�س���ات التنمي���ة امل�ستدامة.
الطاقة تعترب كبرية جدا على اذهاننا.
�أعلن���ت اجلمعي���ة العمومية ب���الأمم املتحدة �أن عام  2012ه���و عبارة عن "ع���ام دويل للطاقة امل�ستدامة
للجمي���ع" .ويف بداي���ة ه���ذا العام� ،أطلق الأمني العام مب���ادرة " الطاقة امل�ستدامة للجمي���ع" منا�شدا مبحاولة
احل�صول على الطاقة العاملية بحلول عام .2030
�سوف تكون ق�ضايا الطاقة مبثابة �سمة بارزة يف م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بالتنمية امل�ستدامة ريو +20
والذي �ستقام فاعلياته يف ريو دي جانريو .
لذا رمبا ترون �أن الطاقة ت�أتي على قمة جدول �أعمال التنيمة للأمم املتحدة.
من منظور الأمم املتحدة� ،إننا نحاول االحتفاظ بعدد قليل من العوامل العاملية يف �أذهاننا يف تقييم الطلب
على الطاقة يف امل�ستقبل.
و�إليكم عدد قليل من االجتاهات التي ت�ؤثر على احتياجاتنا من الطاقة:
 - 1بن���اء عل���ى ت�صورات الأمم املتحدة ،من املتوقع �أن ي�صل عدد ال�سكان يف العامل �إىل  9بليون ن�سمة بحلول
عام . 2050
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� – 2أكرث من ن�صف عدد ال�سكان احلاليني يعي�شون الآن يف املراكز العمرانية .ومن املتوقع �أن تنمو املدنية ب�شكل
�سريع هذا القرن.
 - 3يف ظ���ل النم���و االقت�صادي القوي يف الدول النامية حتركت ح�ص�ص ال�سكان املتزايدة �إىل م�ستويات �أعلى

يف طلب الطاقة يف ال�سنوات الأخرية  .ويف نف�س الوقت ف�إن الدول املتطورة ال تزال تتمتع مب�ستوى عايل

من ا�ستهالك الطاقة للفرد.

تعت�ب�ر عملي���ة اكت�شاف التوازن ال�صحيح بني حجم ونوع الطاقة املطلوبة لتحقيق التنمية امل�ستدامة معقدة

للغاية .لهذا ال�سبب ،ف�إن املو�ضوعني الذين مت اختيارهما لهذه اجلل�سة وهما " التخطيط" و " اال�ستثمار" على

املدى الطويل يعتربان منا�سبان متاما� .إذ �سمحت لنا هذه املوا�ضيع البحث يف الطلب واحتياجات اال�ستثمار
القائم���ة على التحليل املتكامل لالبعاد االقت�صادية واالجتماعية والبيئية للطاقة .كما �سمحت لنا �أي�ضا �إجراء
التو�ضيح.

فف���ي تخطي���ط طلب الطاقة يف امل�ستقبل ،يجب �أن نراعي �إمكانية توفري خدمات الطاقة احلديثة خا�صة

للفقراء.

ت�ش���كل الطاق���ة عامل �أ�سا�سي لل�صحة ،وبالتايل ف�إن �ضمان و�ص���ول خدمات الطاقة احلديثة مبا يف ذلك

الكهرباء والغاز وموقدات الطهي اجليدة التي تعمل بالطاقة� ،أمر مهم للحفاظ على الأرواح.

الطاق���ة تخ���ول الفتي���ات والن�ساء �صالحيات حي���ث �أنها تتيح لهم فر�ص���ة الذه���اب �إىل املدر�سة والتعهد

مبمار�سة الالن�شطة العملية.

�أم���ا من جانب البع���د االقت�صادي ،ف�إن الطاقة ت�ستمد النمو والإنت���اج واال�ستهالك املطلوب .ويف العديد

م���ن احل���االت بالفعل ،يعمل طلب الطاقة كما لو كان م�ؤ�شر لن�سبة النمو وتوقعاته .لهذا ال�سبب يتم ا�ستهداف
الكثري من م�ساعدات التنمية يف مناق�شة فقر الطاقة.

والي���وم وبينم���ا نح���اول مواكبة ت�أثري تغيري املن���اخ ،هناك تركيز �أكرب على احلد م���ن كثافة الطاقة مبا يف

ذلك يف القطاعات اخلدمية وال�صناعية والتجارية وال�سكنية وقطاعات النقل واملوا�صالت .وبالفعل ف�إن كفاءة
الطاقة تعترب مبثابة غطاء �أ�سا�سي لالقت�صاد االخ�ضر – الذي يعترب �أحد املو�ضوعني الأ�سا�سيني مل�ؤمتر الأمم

املتحدة حول التنمية امل�ستدامة واللذان �سوف �أعود �إليهما يف غ�ضون دقيقة.

من هذا املنطلق يجب �أن �أذكر �إن مبادرة الأمني العام حول الطاقة امل�ستدامة تت�ضمن الهدف الثاين هو:

"م�ضاعفة ن�سبة التنمية يف كفاءة الطاقة بحلول ."2030

ل���ذا لي�س���ت امل�س�أل���ة ه���ي توري���د الطاق���ة فق���ط ولكنه���ا تكم���ن يف توريده���ا وا�ستهالكه���ا بكف���اءة

ففي البعد البيئي ،تزداد تهديدات تغيري املناخ وت�صبح �أكرث و�ضوحا .وتكون نظم البيئة م�سئولة عن امل�شاركة

الأ�سا�سية النبعاثات البيوت اخل�ضراء العاملية والت�أثريات البيئية الأخرى.
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وبالت���ايل ،تق���وم العديد من الدول بال�شروع يف �أعداد برام���ج متنوعة للطاقة ت�ؤكد على احلاجة �إىل زيادة
ا�ستخ���دام التكنولوجي���ا ذات ن�سبة الكرب���ون املنخف�ضة ،وكذل���ك تطوير تكنولوجيا وق���ود احلفريات النظيفة
املتقدمة.
ما هي النتائج؟ منو النباتات اخل�ضراء واال�ستهالك النظيف والإنتاج ويف النهاية التنمية امل�ستدامة.
فعل���ى مدار العقد املا�ضي وخا�صة ال�سنوات اخلم�س���ة الأخرية �شاهدنا اجتاه نامي يف التنمية وا�ستخدام
الطاقة املتجددة مبا يف ذلك توليد الطاقة والت�سخني والتربيد ووقود النقل واملوا�صالت.
له���ذا ال�سب���ب تت�ضم���ن مبادرة الطاق���ة امل�ستدامة للجمي���ع الذي �أطلقه���ا الأمني العام اله���دف الأ�سا�سي
الثال���ث وه���و "م�ضاعفة م�ساهمة الطاق���ة املتجددة يف جمموعة الطاقة العاملي���ة" ،ويف تخطيط طلب الطاقة
يف امل�ستقب���ل ،يج���ب �أن ن�أخذ مفهوم الأبعاد املتع���ددة ومناق�شة الأمن وق�ضايا العر�ض والطلب وكذلك الأبعاد
االجتماعية والبيئية.
مفاهي���م التخطي���ط التقلي���دي الت���ي تق���وم عل���ى ح�ساب���ات العر����ض والطل���ب �أ�صبح���ت غ�ي�ر كافي���ة
ل���ذا يجب �أن يناق�ش تخطيط الطاقة حم���اور النمو االقت�صادي والت�أثري على تغيري املناخ والبيئة واحتياجات
الفقراء.
ولك���ي يت���م حتقيق ذلك ،نحتاج �إىل زيادة اال�ستثمار الأمر الذي ح���دا بي �إىل التطرق �إىل املو�ضوع الثاين
م���ن ه���ذه اجلل�سة وه���و "اال�ستثمار" .فم���ن الوا�ضح �أننا لو ا�ستطعن���ا حتقيق الأه���داف االجتماعية والبيئية
واالقت�صادية يف قطاع الطاقة� ،سوف تكون اال�ستثمارات الأ�سا�سية على املدى الطويل �ضرورية.
وعلى وجه التحديد نحتاج �إىل اال�ستثمارات التي من املمكن �أن ت�ساعدنا على بناء البنية التحتية املنا�سبة،
الأمر الذي يجعل نظم الطاقة امل�ستقبلية �سليمة بيئيا و�شاملة اجتماعيا.
وتتمث���ل �أحد املجاالت الأ�سا�سية التي تهتم به���ا الأمم املتحدة يف تلبية متطلبات اال�ستثمار للح�صول على
الطاقة العاملية .
وتقدر وكالة الطاقة الدولية �إنه يف عام  ،2009مت ا�ستثمار  9.1بليون دوالر �أمريكي يف جميع �أنحاء العامل
يف زيادة احل�صول على خدمات الطاقة احلديثة .وبف�ضل هذا اال�ستثمار ،ا�ستطاع  20مليون �شخ�ص احل�صول
على الكهرباء ومت تزويد  7مليون �شخ�ص مبوقدات الطهي املتقدمة.
ولك���ن ه���ذا كان غ�ي�ر كايف ويبلغ �إجمايل اال�ستثم���ار املقدر يف توفري الطاقة احلديث���ة العاملية حوايل 1
تريليون دوالر �أمريكي �أو معدل حوايل  48بليون دوالر �سنويا .ومن الوا�ضح �إن الدعم الذي يتم احل�صول عليه
من القطاعات العامة واخلا�صة يجب �أن يعمل على �سد الفجوة.
تكون هناك حاجة ما�سة �شركات بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص
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ولك���ي يت���م حتقيق ذلك ،تكون ال�سيا�سات العام���ة امل�ستقرة واملتما�سكة وكذلك النم���اذج القانونية مطلوبة
اليجاد مناخ ا�ستثمار داعم.
ويف نف����س الوق���ت ،يجب �أن يتجاوز القطاع اخلا����ص ح�سابات العر�ض والطلب ومناق�ش���ة املحاور البيئية
واالجتماعية يف ا�ستثمار الطاقة.
�أ�صحاب الفخامة
�إن الر�سال���ة الأ�سا�سي���ة التي برزت من العملية التح�ضريية لري���و  +20هي اننا يف حاجة �إىل التعامل مع
الطاق���ة عل���ى �أنها �سل�سلة من الأ�شياء املرتابط���ة .حيث �أن كل م�سالة – من املياه �إىل النقل واملوا�صالت ومن
املدنية �إىل احل�صة – تتداخل مع الطاقة.
وبالفع���ل ،تعت�ب�ر الطاقة مبثابة اخليط الذهبي الذي مير عرب حتديات التنمية احلالية ولي�س من املده�ش
�أن متثل الطاقة �أحد الأولويات ال�سبعة اخلا�ص بـ ريو  +20وتربز ب�شكل �أ�سا�سي يف تقدمي جمموعة الوثائق
 وبالت���ايل يق���دم ه���ذا الن�ص الأ�سا�س لوثيقة نتائج ريو  ، +20وقد �أعرب���ت العديد من الدول الأع�ضاء عن�أمله���ا يف تبن���ي الأهداف الثالث���ة املتعلقة بالطاقة وه���ي احل�صول على الطاقة وكفاءته���ا وجتددها على �أنها
�أهداف التنمية امل�ستدامة يف ريو .
�أ�صحاب الفخامة
�إن ري���و  +20ي�سم���ى "م�ؤمت���ر امل�ستقبل" .وه���و ميثل �أحد �أهم الأحداث يف تاري���خ الأمم املتحدة – �أحد
الفر�ص ال�سانحة للح�صول على م�سار حتقيق اال�ستدامة العاملية.
دعونا ن�ستغل هذه الفر�صة جلعل الطاقة امل�ستدامة �أكرث من جمرد حلم .دعونا جنعلها حقيقة.
وب�صفتكم من كبار �صناع ال�سيا�سة واخلرباء ،ميكنكم �إجراء م�ساهمة حا�سمة .
وب�صفتي الأمني العام للم�ؤمتر ف�إنني �أدعوكم �إىل احل�ضور يف ريو وامل�ساعدة يف �إجنازه.
�شكرا لكم و�أمتنى �أن تكون هذه املناق�شات مثمرة
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�سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة
ال�سيد علي الع�سيوي
م�ست�شار �شركة �أبيكورب

�أ�صحاب الفخامة
ال�سيدات وال�سادة
ملخ�ص العر�ض
• التحوالت الأ�سا�سية يف مناذج منو طلب الطاقة العاملي.
• ا�ستثمار الطاقة املطلوب لتحقيق توازن بني العر�ض والطلب
• حالة اال�ستثمار امل�ؤجل يف ال�شرق االو�سط و�شمال �أفريقيا بالن�سبة لإدارة معلومات الطاقة.
• مت�ضمنات و�آثار ال�سيا�سة والتخطيط
ما الذي يجعل الت�صورات احلالية الزامية وما الذي مييزها؟
• نطاق جمل�س الإدارة والرتكيز الإ�سرتاتيجي
• تنوع االفاق على املدى الطويل
• الرتكيزات املو�ضعية الدقيقة
 تنوع الطاقة كفاءة الطاقة فقر الطاقة الت�أثريات البيئية• ولكن ال�صراحة القليلة تعمل على جذب اال�ستثمار
امل�ؤ�س�سات اال�ست�شارية ال�سيا�سية فقط هي التي تهتم باال�ستثمار ال�صريح على الرغم من تنوع الدرجات
• تقوم �إدارة معلومات الطاقة بالواليات املتحدة الأمريكية (من حيث النوع) ومنظمة الدول امل�صدرة للبرتول
(من حيث كم النفط) ببناء اقت�صادها على ال�سيا�سات احلالية.
• وعلى النقي�ض من ذلك ،ف�إن قاعدة �إدارة معلومات الطاقة تقوم ببناء ت�صورات ا�ستثمارها على ال�سيناريو
الأ�سا�سي وهو�« :سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة»
الت�أكيد على كافة الت�صورات يعترب حتول �أ�سا�سي يف مناذج طلب الطاقة اجلغرايف
• يزداد طلب الطاقة العاملي امل�ستمد ب�شكل �أ�سا�سي من زيادة ال�سكان والتو�سع االقت�صادي بن�سبة %39
بحلول عام .2035
• يكون منو هذا ال�سيناريو الأ�سا�سي م�صحوب بتحول �أ�سا�سي يف النموذج اجلرايف .
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• منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية غري م�سئولة عن  %90من هذه الزيادة �إذ تعترب كل من ال�صني والهند
وحدهما م�سئوالن عن ن�صف �إجمايل الزيادة.
التغريات الكبرية يف م�صادر الطاقة
• من املقرر �أن يظل النفط الذي ال يزال عامل �أ�سا�سي يف النقل واملوا�صالت هو امل�صدر الرئي�سي للطاقة
يف االقت�صاد العاملي.
• تقريبا يلحق الغاز الطبيعي بالفحم لأنه يفوز يف النهاية يف املناف�سة على توليد الطاقة.
• من املتوقع �أن تقوم منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بتوريد �إجمايل النمو يف النفط واملقدار املادي
من الغاز الطبيعي.
ا�ستثمار الطاقة املطلوب لتحقيق توازن يف منو العر�ض والطلب العاملي مبقدار  38تريليون دوالر امريكي.
• �إجمايل مبلغ اال�ستثمار  37.9تريليون دوالر امريكي (  2010دالر).
 عر�ض النفط  10.0 :تريليون دوالر �أمريكي. عر�ض الغاز  9.5 :تريليون دوالر �أمريكي . عر�ض الفحم 1.2 :تريلون دوالر �أمريكي. عر�ض الوقود احليوي  0.4 :تريليون دوالر �أمريكي.• �أعلى �سهم هو قطاع الطاقة  16.9 :تريليون دوالر �أمريكي.
ت�ضخم التكلفة هو �أهم عامل ي�ؤدي �إىل زيادة ا�ستثمار الطاقة .
• بناء على ما �أفادت به �إدارة معلومات الطاقة ،ت�ضاعفت التكاليف �أثناء العقد الأخري نتيجة الزيادة يف تكلفة
املواد والأفراد واملعدات واخلدمات.
• يكمن تف�سرينا يف الت�ضخم احلايل لعوامل التكلفة الأ�سا�سية ل�شهادة �أداء الطاقة (.)EPC
 تكلفة عوامل املدخالت. هوام�ش املتعاقدين. عالوات خماطر امل�شروع. تكلفة الزيادة املفرطة.يف �سياق اال�ضطرابات امل�ستمرة ،يعترب ت�أثري حالة اال�ستثمار امل�ؤجل يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
افريقيا �أكرث تنا�سبا.
• بناء على ما �أفادت به �إدارة معلومات الطاقة� ،أنه من املتوقع �أن تقوم منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
با�ستثمار  2.7تريليون دوالر �أمريكي بحلول عام .2035
• ولكن على املدة املتو�سط قد يتم ت�أجيل هذا اال�ستثمار نتيجية ملا يلي:
 تدهور مناخ اال�ستثمار . �إعادة املفاو�ضات يف العقود.� -سيا�سات التحفظ واحلذر .
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 العقوبات االقت�صادية امل�شددة . دمار البنية التحتية ( ال�صراع). القيود املفرو�ضة على التمويل .هي � � ��كل ر�أ� � � ��س مال الطاق � � ��ة لدينا يف منطق � � ��ة ال�شرق الأو�س � � ��ط و�شمال �أفريقي � � ��ا يربز القي � � ��ود املفرو�ضة على
التمويل:
 االعتماد ب�شكل مقلق على �أ�سعار النفط والغاز. وجود قدر كايف طاملا ان ا�سعار النفط ال تزال فوق  100دوالر �أمريكي /برميل. امل�ساهمة ال�ضعيفة لأ�سواق ر�أ�س املال الداخلية. �إنهيار �أ�سواق القر�ض �أثر �أزمة ديون منطقة اليورو .يحتوي  DICيف �إدارة معلومات الطاقة على العديد من الت�أثريات � ،أهمها التعزيز بارتفاع �أ�سعار النفط
والغاز.
• يزداد �سعر النفط حتى  150دوالر �أمريكي  /للربميل (  175دوالر امريكي قيمة ا�سمية) ،قبل االقرتاب من
ال�سيناريو الأ�سا�سي لإدارة معلومات الطاقة.
• زيادة تعقيد التحليل والتكهن� ،إذ كان من املتوقع زيادة �أ�سعار الغاز على الرغم من �أن ذلك ال ينطبق �إىل حد
ما على النفط.
ا�ستدعاء ال�سياق وتقييم اال�ستثمار
• و�سط تغيريات �أ�سا�سية يف مناذج العر�ض والطلب ،من املقرر �أن تقوم منطقة ال�شرق االو�سط و�شمال
افريقيا بتوفري معظم منو خمرجات النفط ومقدار كبري من الغاز .
• يت�ضمن ذلك ا�ستثمار يزيد عن  100بليون دوالر �سنويا حتى حلول عام  2035يف ال�سيناريو الأ�سا�سي
لإدارة معلومات الطاقة.
• من غري امل�ؤكد حتقيق هذه امل�ستويات الكبرية.
 على املدى املتو�سط ،من املرجح �أن تكون �أ�سباب الت�أجيل عدم وجود واقع فعلي. على املدى الطويل ،يتم التعامل مع املنتجني الأ�سا�سيني يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا على�أنهم موردين جمهولني.
من املمكن ان تكون مت�ضمنات ال�سيا�سة والتخطيط وا�سعة النطاق وبيعدة املنال.
•على املدى املتو�سط :
 افرتا�ض عدم هدم الطلب ي�ستلزم توفري طاقة كبرية احتياطية. ولكن كيف ميكن تخطيط ذلك يف مواجهة عدم و�ضوح اال�ستثمار يف الوقت احلايل.• على املدى الطويل:
 الظروف املالية التي ت�سمح بذلك ،من املرجح ا�ستمرار �سيا�سات التحفظ واحلذر. �إال �إذا ناق�ش منوذج جديد من التعاون حتديات التنوع االقت�صادي.�شكر ًا لكم
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التخطيط واال�ستثمار على املدى الطويل
معايل غوثري �أوتينغر
مفو�ض الطاقة

معايل الوزراء� ،سعادة النواب وح�ضرات ال�ضيوف،
ت�سرين امل�شاركة يف منتدى الطاقة الدويل الثالث ع�شر وا�سمحوا يل يف هذه املنا�سبة �أن �أ�شكر م�ضيفنا،
�صاح���ب ال�سم���و �أمري الكويت� ،إ�ضافة �إىل الأمانة العامة ملنتدى الطاق���ة الدويل لدعوتهم املفو�ضية الأوروبية
للم�شاركة يف هذا احلدث املهم الذي ي�ضم �أكرب عدد من الدول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط والغاز.
وقد ناق�ش هذ املنتدى امل�سائل املهمة التالية خالل انعقاده العام املن�صرم:
•الذكرى الع�شرين حلوار الطاقة العاملي ( )2011 -1991و
•الذكرى العا�شرة لو�ضع مبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة
كم���ا �ساه���م هذا املنتدى على مر ال�سنني يف زي���ادة �شفافية ال�سوق عرب اعتماد مب���ادرة بيانات املنظمات
امل�شرتكة ،على �سبيل املثال ،كما عمل على حت�سني عمليات ال�سوق و�شروط اال�ستثمار ،الأمر الذي جاء بالنفع
على الدول املنتجة وامل�ستهلكة على حد �سواء.
وق���د �شكل���ت الندوت���ان امل�شرتكتان التي توىل منت���دى الطاقة الدويل تنظيمها بالتع���اون مع وكالة الطاقة
الدولية ومنظمة الأوبك يف العام  ، 2011ويف �شهر يناير من العام احلايل م�ساهمة فعالة ومفيدة لفهم م�ستقبل
الطاقة املحدد على نحو �أف�ضل من ذلك املتوقع.
�أما اليوم ،يتوىل ميثاق منتدى الطاقة الدويل حتديد �إطار عمل متني و�ضروري لتعزيز امل�صالح امل�شرتكة
للدول الأع�ضاء يف �إر�ساء م�ستقبل م�ستدام للطاقة.
ا�سمح���وا يل �أن �أ�شاركك���م ب�إيجاز ع���دداً من النقاط التالية بخ�صو�ص ه���ذه النقطة الأخرية ال�سيما حول
كيفية “تلبية الطلب امل�ستقبلي للطاقة وكيفية التخطيط واال�ستثمار على املدى الطويل:
�سيداتي �سادتي،
يعتمد عامل منو وتناف�س �أي دولة �أو منطقة على توفري كافة العنا�صر املنا�سبة والأ�سا�سية لإر�ساء اقت�صاد
ناجح .وحتقيقاً لهذه الغاية ،نحن بحاجة �إىل توريدات طاقة كافية وموثوقة وبكلفة ممكنة وم�ستدامة .ت�شكل
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الطاق���ة عن�ص���راً �أ�سا�سياً يف منون���ا كما يحددها كث�ي�رون باعتبارها “ع�صب اقت�صادن���ا”� .إال �أنه ويف خالل
ال�سنوات الثالثة الأخرية ،واجه قطاع الطاقة عدداً منقطع النظري من احلاالت والتحديات �أدت �إىل ن�شوء نوع
من ال�شكوك .وعلى الرغم من هذا العامل املليء بال�شكوك والتحديات ،يربز �أمران ال جمال لل�شك فيهما:
•�أوالً ،يتوقع �أن ي�ؤدي كل من زيادة املداخيل وارتفاع عدد ال�سكان �إىل رفع م�ستوى احتياجات الطاقة
يف ال�سنوات املقبلة ،ما يزيد بالتايل من جدول اعمالنا ال�سيا�سي امل�شرتك،
•ثاني���اً ،حت���ث التحديات وال�شكوك املختلف���ة على �إحالل التعاون املعزز ب�ي�ن كافة عوامل الطاقة يف
خمتلف �أنحاء العامل.
�أرج���و منك���م ت�صنيف م�شاركتي يف خانة �إ�صرار االحتاد االوروبي على تعزيز وحت�سني �سيا�ستها اخلارجية
عل���ى �صعي���د الطاقة كما اتفق عليه كاف���ة ر�ؤ�ساء دول وحكومات الدول الـ  27املن�ضم���ة �إىل االحتاد الأوروبي
فرباي���ر م���ن العام الفائت� .إ�ضافة �إىل هذا الدعم ال�سيا�سي املتوفر ،فقد اعتمدت املفو�ضية الأوروبية �سيا�سة
جديدة حول �أمن توريد الطاقة والتعاون الدويل يف � 7سبتمرب � .2011أما الر�سائل الأ�سا�سية فهي على النحو
التايل:
•ميل���ك االحت���اد الأوروبي ب�صفته م�سته�ل�اكاً وم�ست���ورداً �أ�سا�سياً للطاقة وم���زوداً ا�سا�سياً
للو�سائ���ل التكنولوجي���ة م�صلح��� ًة يف تطوير ال�سيا�س���ة املعتمدة للطاق���ة باملقارنة مع كافة
�شركائ���ه يف �أنح���اء الع���امل .فمن م�صلحة االحت���اد الأوروبي الإ�سرتاتيجي���ة بناء وحت�سني
�شراكات �شاملة وطويلة الأمد مع موردين تاريخيني و�آخرين جدد �إ�ضافة �إىل دول م�ستهلكة
رئي�سة �أخرى ال�سيما االقت�صادات النا�شئة.

•تتمتع هذه ال�شراكات ال�شاملة بالإفادة املتبادلة كما تعالج جمموع ًة من املوا�ضيع الوا�سعة
النط���اق مثال امل�سائل التنظيمي���ة وحت�سني �شفافية ال�سوق والتع���اون ب�ش�أن توفري الطاقة
والطاق���ة املتج���ددة والبح���ث والإب���داع التكنولوجي وتقيي���م توريد الطاق���ة الطويل الأمد
واحتم���االت الطل���ب .نحن ملزم�ي�ن بتجنب �إقامة عالقات هدفها الطل���ب وعر�ض الطاقة
ب�صورة ح�صرية.
•�أعتق���د �شخ�صياً ب�أن الطاق���ة عبارة عن و�سيلة مهمة لتحقيق �أه���داف �أو�سع نطاقاً و�أكرث
�إ�سرتاتيجي���ة ،مث���ال �إقام���ة رواب���ط عن كث���ب بني دولن���ا املعني���ة واقت�صاداتن���ا وثقافاتنا
و�شعوبنا.
•ميل���ك االحت���اد الأوروبي الكثري ليقدم���ه �إىل �شركائه الدوليني :مث���ال �إن�شاء �سوق داخلي
متكام���ل ي�ض���م ح���واىل  500مليون م�ستهلك �إ�ضاف���ة �إىل قطاع عامل���ي لتكنولوجيا الطاقة
وبح���وث متقدمة يف جمال الطاقة املتجددة وتوف�ي�ر الطاقة ف�ض ً
ال عن حتديد �إطار عمل
ثابت و�شفاف وغري متييزي وملزماً قانوناً ل�سيا�سة الطاقة.
•بع���د االنتهاء من �إقام���ة �أوا�صر متينة مع املوردين ،نحن بحاج���ة �إىل الأخذ بعني االعتبار
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لواق���ع �أن من���و الطلب يف االقت�ص���ادات املتطورة والنا�شئة ي�شكل عن�ص���راً رئي�ساً يف تغيري
م�شهد الطاقة العاملية .لذا ،يتعني علينا الرتويج ال�ستهالك م�ستدام ملوارد الطاقة .حتقيقاً
له���ذه الغاية ،منلك م�صلحة م�شرتكة تقوم على الرتوي���ج لتوفري الطاقة والطاقة املتجددة
�إ�ضاف���ة �إىل التقيد ب�أعلى معايري ال�سالمة لتكنولوجيا ومنتجات الطاقة الرئي�سة .نتقا�سم
جميع���اً كافة امل�صالح امل�شرتكة يف هذه املج���االت؛ فمن املنطقي توحيد جهودنا وتن�سيقها
يف هذا الإطار.
�سيداتي �سادتي ،دعونا ن�ستفي�ض الآن يف احلديث عن النفط و�أ�سواقه:
يعت�ب�ر النف���ط �أحد العوام���ل الرئي�سة يف اقت�صاد االحتاد الأوروبي� ،إذ يعتم���د �أكرث من ثلث الطاقة وكافة
�أوج���ه ا�ستخدامه���ا تقريب���اً يف قطاع النقل على النف���ط .كما يتوىل االحتاد الأوروبي حالي���اً ا�سترياد �أكرث من
 % 80م���ن احتياجاته النفطية .على الرغم م���ن �إ�سرتاتيجيتنا املعتمدة يف هذا اخل�صو�ص لتوفري الطاقة ونزع
الكربون� ،إال ان هذا الرقم معر�ض للزيادة لغاية � % 90أو �أكرث يف خالل ال�سنوات الع�شرة .لذلك ،يكمن التحدي
ال���ذي نواج���ه يف املحافظ���ة على توريد �آم���ن للنفط وبكلفة معقول���ة مقابل الطلب املتزايد م���ن قبل الأطراف
الأخرى يف العامل مع احلر�ص يف الوقت عينه على املحافظة على �أعلى املعايري البيئية.
عل���ى م���ر ال�سن���وات الثالثة الأخرية� ،شه���دت �أ�سعار النفط تقلب���ات حادة كما قارب���ت الأ�سعار باملعدالت
احلقيقية املعدالت امل�سجلة يف العام  .2008الأمر الذي ي�سلط ال�ضوء على احلاجة امللحة لإيجاد تعاون حثيث
بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة حتقيقاً لأ�سواق نفطية �أكرث �شفافي ًة وتوقعاً.
يف ه���ذا الإط���ار ،من املهم �أن ن�ضع ن�صب �أعيننا �أولوية حتقيق حت�سني �إ�ضايف للتعاون اجليد القائم �أ�ص ً
ال
ب�ي�ن ال���دول املنتجة وامل�ستهلكة� .إين �أتطل���ع قدماً لرت�سيخ عالقاتنا مع املنتجني العاملي�ي�ن للنفط والغاز ،على
�صعيد القطاع العام واخلا�ص يف �آن .وحده احلوار والتفاهم املتبادل واملتنامي قادراً على الت�أقلم مع التحديات
التي نواجهها.
غالب���اً م���ا �أ�س�أل عن كيفية توحيد جهودنا لتعزيز العالقات مع الدول املنتجة للنفط مع احلر�ص على بلوغ
�أهدافن���ا املعلن���ة �أال وه���ي �إن�شاء اقت�صاد خال من الكربون .ويف الوقت ال���ذي ن�صبو فيه �إىل اعتماد �سيا�سات
طموحة لإزالة الكربون على املدى الطويل ،يعترب النفط ،ال بل يظل ،مبثابة العامل الرئي�سي القت�صادنا على
امل���دى الطوي���ل .يف هذا الإطار ،ت�شري كافة ال�سيناريوهات ،مب���ا يف ذلك �أكرثها طموحاً �إىل ا�ستمرار احتالل
النفط ثلث احتياجاتنا من الطاقة بحلول العام .2030
له���ذا ال�سب���ب ،نح���ن بحاجة �إىل الت�أك���د من تنفيذ عملية التنقي���ب والإنتاج وفقاً لأعل���ى معايري ال�سالمة
املمكن���ة .وق���د �شكل حادثة “ماكوندو” جر�س �إنذار لنا جميعاً .ال ميكننا حتم وقوع كارثة مماثلة ال يف االحتاد
االوروبي وال يف �أي مياه �أخرى.
له���ذا ،اقرتح���ت املفو�ضية بعد �إجراء م�شاورات وا�سعة النطاق مع �أه���م امل�ساهمني� ،إعداد قوانني جديدة
يف �شهر �أكتوبر من العام املا�ضي لتحديد معايري ال�صحة وال�سالمة والبيئة ال�صارمة لتنفيذ العمليات البحرية
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البعي���دة ع���ن ال�شاطئ يف كافة �أنح���اء االحتاد الأوروبي� .إال �أن هذه القوان�ي�ن ال تنطبق على العمليات املنفذة
خ���ارج االحت���اد الأوروبي لل�شركات التي تتخذ االحتاد مقراً له���ا وحيثما يتعني على امل�شغلني وحيثما يقع على
عاتق امل�شغلني “ال�سعي جاهداً” لتنفيذ عمليات الغاز والنفط البحرية العاملية وفقاً ملبادئهم.
�سيداتي �سادتي ،ا�سمحوا يل �أخري ًا تزويدكم ببع�ض املالحظات املتعلقة بالغاز:
�ساه���م الغاز يف حتويل �س���وق الطاقة يف �أوروبا يف فرتة ال�سبعينات والثمانينات عندما مت اكت�شاف حقول
غاز �أوروبية مهمة يف البحر ال�شمايل وهولندا وو�ضعها قيد الإنتاج� .أما اليوم ،ميثل الغاز الطبيعي حواىل ربع
�إجمايل توريد الطاقة الأويل لالحتاد الأوروبي وخليط توليد الطاقة لالحتاد الأوروبي يف �آن.
وق���د �سج���ل الطلب العاملي ارتفاعاً من العام  2009بن�سبة  % 8تقريب���اً كما �شهدت القارة الأوروبية زياد ًة
مماثل���ة .ويف مقاب���ل هذا الرتاجع ،ت�شهد موارد الغاز الهجينة يف االحت���اد الأوروبي تراجعاً مطرداً وثابتاً كما
نحتاج يف امل�ستقبل �إىل ا�سترياد كميات مهمة من الغاز امل�ستوردة من دول العامل الثالث.
�أم���ا ال�س����ؤال ال���ذي يطرح نف�سه :ما هو دور الغ���از يف خليط الطاقة امل�ستقبلي لالحت���اد الأوروبي؟ نتوقع
�أن يحاف���ظ الغ���از الطبيعي على دوره كعن�صر رئي�سي خللي���ط الطاقة يف االحتاد الأوروبي يف ال�سنوات املقبلة
نتيج��� ًة ملنافعه عل���ى �صعيد )1 :اال�ستدامة واملرونة ،و )2توفر التوريد و�أمن���ه ،و )3التناف�سية �إزاء �أنواع الوقود
الأخرى.
يتمي���ز الغ���از الطبيعي بكونه الوقود الأحفوري الذي يتمتع بانبعاثات منخف�ضة لثاين �أك�سيد الكربون؛ كما
ي�ساه���م يف احل���د ب�ش���كل ملحوظ من انبعاثات غ���از الدفيئة يف حال مت ا�ستعماله يف حمط���ات توليد الطاقة
عالية الكفاءة .وقد �أجمع امل�ساهمون ب�شكل كبري على اختالفهم على ت�أمني الغاز فر�ص ًة ا�ستثنائية على املدى
الق�صري واملتو�سط (لغاية  )2030للحد من انبعاثات غاز الدفيئة لدينا عرب ا�ستبدال �أكرب قدر من الوقود ذات
الكثاف���ة الكربونية .حت���ى بالن�سبة �إىل احتمال الطاقة الطويلة الأمد (�أي لغاية العام � ،)2050أود �أن �أ�شري �إىل
الدور الرئي�سي الذي ي�ضطلع به الغاز الطبيعي.
واحل���ق يق���ال ،يعترب الغاز ال�شريك املثايل للأنواع املختلفة من الطاقة املتجددة ويعود الف�ضل يف ذلك �إىل
طواعيت���ه� .إذ تت���م اال�ستعانة بكمية �إ�ضافية من م�صادر الطاقة املتجددة املختلفة عرب توليد كمية �إ�ضافية من
الطاق���ة بوا�سط���ة الغاز .ف�ض ً
ال عن طواعيته���ا وليونتها ،تتميز حمطات توليد الطاق���ة بوا�سطة الغاز بكلفتها
الزهي���دة ن�سبي���اً و�سرعة بنائه���ا .و�أخرياً ،تتمتع خمازن الغ���از اجلوفية بالقدرة على توف�ي�ر خيارات �إ�ضافية
لتخزين الطاقة.
�أما على املدى الطويل ،حتتم علينا الظروف ا�ستخدام الغاز بالتزامن مع عملية احتجاز الكربون وتخزينه؛
ما ي�سمح باملحافظة على وتفعيل دوره يف �إنتاج خليط الطاقة لدينا.
ي�شته���ر االحتاد الأوروب���ي بكونه امل�ستورد الأكرب للغ���از الطبيعي حيثما يظل ال�س���وق التناف�سي واملتكامل
الو�سيلة الف�ضلى ل�ضمان �أمن الغاز .ومن املتوقع ا�ستكمال �إن�شاء �سوق الطاقة املحلي بحلول العام  ،2014وميثل
�أداة �أ�سا�سية ل�سيا�ستنا اخلارجية� .أما �إن�شاء ال�سوق الداخلي للغاز التابع لالحتاد الأوروبي بحلول العام ،2014
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باعتب���اره هدفاً �سيا�سياً يحدد ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات املن�ضمة �إىل االحتاد الأوروبي في�شكل فر�ص ًة ملوردي
الغاز ،ولي�س تهديداً ،للولوج �إىل �أكرب �سوق متكامل للغاز يف العامل.
م���ن خ�ل�ال امل�شاركة يف �س���وق الغاز املتكامل لالحتاد الأوروبي ،يتمكن م���وردو الغاز من النفاذ �إىل ال�سوق
املتنام���ي ال���ذي ي�ض���م ن�صف بلي���ون م�ستهلك ميثلون ال�س���وق الإقليمي الف���ردي الأ�ضخم للغ���از والكهرباء يف
العامل.
�إف�ساح���اً يف املج���ال �أمام ا�ضطالع الغاز بدوره املطواع وا�ستنفاذ كامل طاقته ،نحن بحاجة �إىل جعل �سوق
الغ���از �أك�ث�ر ليون ًة .فقد �أثبتت تراكيب الأ�سعار اجلامدة التي ترتاف���ق و�سعر الغاز والنفط ال�سيما عقود النقل
ال�صلبة التي حتول دون نقل الغاز ب�سهولة �إىل املو�ضع املطلوب عدم جدواها.
ً
جزيال لكم على ح�سن �إ�صغائكم.
�شكر ًا
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الت�أثريات امل�شرتكة للعوامل الدميوغرافية
معايل �أريك بي�سون
وزير ال�صناعة والطاقة واالقت�صاد
يف جمهورية فرن�سا

ال�سيد  /الرئي�س
الوزراء
ال�سيد /الأمني العام ملنتدى الطاقة الدويل
ال�سيدات وال�سادة
ا�سمح���وا يل �أن �أذك���ر احلقائ���ق بو�ض���وح تام .بحل���ول عام  ،2050م���ن املتوقع �أن ت���زداد مطالب الطاقة
يف الع���امل ع���ن ال�ضعف يف ظل ت�أثريات االح�صائي���ات ال�سكانية والنمو االقت�ص���ادي .وميثل ذلك بالفعل �أحد
التحديات يف العامل �إذ يتم تلبية  %80من احتياجات الطاقة عن طريق وقود احلفريات.
يعت�ب�ر ذل���ك �أحد التحديات التي نواجهه���ا ب�شكل جماعي ،وبالتايل يجب �أن يت���م ال�سعي للح�صول على
�إجابات يف �إطار عمل احلوار بني الدول املنتجة للنفط والدول امل�ستهلكة.
 كيف ميكننا �ضمان احل�صول ب�شكل مادي واقت�صادي على �سلع الطاقة؟ كيف ميكننا احلد من ت�أثريها على املناخ؟ كيف ميكننا �ضمان قبول �سيا�سات الطاقة من وجهة نظر اجلمهور العام.لك���ي يت���م �إجراء خيارات طاقة فعالة وم�سئولة تتعلق بالأجي���ال امل�ستقبلية ،يجب �أن يتم و�ضع كافة هذه
امل�سائل يف احل�سبان.
ومن هذا املنطلق� ،أود �أن �أقرتح �ستة �أولويات ل�سيا�سة الطاقة وهي:
�أوال :ه���دف �ضم���ان العر�ض ب�شكل دائم وقوة �شراء امل�ستهلك والتناف����س ال�صناعي وتراجع انبعاثات غازات
البي���وت اخل�ض���راء .فعل���ى املدى الطويل قد ال تك���ون هناك عقبات جتارية بني ع���دم ت�أمني الطاقة
والنمو االقت�صادية والبيئة .
ثاني � � ��ا :خلي���ط متن���وع م���ن الطاقة منخف�ض���ة الكرب���ون ي�ستغل كاف���ة التكنولوجي���ات املتاح���ة :وت�ضمن هذه
التكنولوجيات :الطاقة النووية للدول التي اختارت هذا امل�سار ،الطاقة املتجددة ،ولكن الغاز كذلك-
م�صدر متميز للطاقة املتحولة – احل�صول ال�سريع على الكربون وتخزينه .كما يجب ان نقوم بتعزيز
جهود  R&Dلكي تثمر عن تكنولوجيا تخزين كهرباء تناف�سية.
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ثالثا  :زيادة كفاءة الطاقة لتقليل اال�ستهالك ،خا�صة فيما يتعلق باال�سكان والنقل واملوا�صالت.
رابع � � ��ا :اال�ستثم���ار يف ف�ص���ل البني���ات التحتية لرب���ط الأ�سواق الإقليمي���ة ،خا�صة تلك التي تتعل���ق بالكهرباء
والغاز.
خام�سا :معايري ال�صحة وال�سالمة البيئية الأكرث �صرامة.
يف االقت�صاد العاملي ،تعترب ثقة جمموعاتنا ال�سكانية هامة للغاية وال تتوقف عند حدودنا .حيث �أن
�أحداث ديبووتر هوريزون وفوكو�شيما لي�ست متماثلة ب�شكل وا�ضح .ومل يكن لها نف�س العواقب .ولكننا
يج���ب �أن ن�ستمر ب�شكل جامع���ي يف التعلم من بع�ضنا .كما يجب �أن نقوم كذلك بتطوير تكنولوجيات
البح���ث الإنت���اج من الفئة الأوىل لال�ستفادة من طاقة موارد وقود احلفريات غري التقليدية .و�أود �أن
�أنهي مب�س�ألة النفط الأ�سا�سية.
دعون���ا نك���ون وا�ضحني :العامل يحتاج �إىل النفط و�سيظ���ل يف احتياج �إليه ،بغ�ض النظر عن اجلهود التي
نبذله���ا لتقلي���ل اعتمادنا علي���ه .وبالتايل يجب �أن تعمل ال���دول امل�ستهلكة للنفط وال���دول املنتجة له و�شركات
قط���اع النف���ط معا ملكافحة التغ�ي�رات والتقلبات الزائدة يف �أ�سعار النفط لأن ه���ذا �سوف ي�صب يف م�صلحتنا
امل�شرتكة.
ال�سع���ر احلقيقي للنفط هو ال�سعر الذي ي�ضمن ب�شكل دائ���م احليادية االقت�صادية للم�ستهلكني وحتقيق
�إي���رادات م�ستدامة لل���دول املنتجة للنفط ،وربحية اال�ستثمارات يف التنقيب والإنت���اج ويف النهاية مدى الر�ؤية
على املدى الطويل لكافة �أ�صحاب الأ�سهم.
اليوم ،وعلى الرغم من الأ�سواق التي يتم دعمها ب�شكل جيد ،ين�ضب هذا الر�صيد منا .وبالتايل يجب �أن
نقوم جميعاً مبوا�صلة بذل اجلهود عن طريق اال�ستثمار يف كفاءة الإنتاج وتعزيز �شفافية ال�سوق .و�سوف يكون
ذلك على وجه التحديد هو مو�ضوع اجلل�سة الوزارية الثانية ملنتدى الطاقة الدويل �صباح الغد.
كما �أود الت�أكيد على التزام جمموعة الـ  20والتو�صية بالأعمال البحثية التي يتم تنفيذها بالإ�شرتاك مع
منتدى الطاقة الدويل ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول امل�صدرة للبرتول .ومن الهام �أن يتم اتباع ما جاء
يف ندوة يناير حول �أبحاث الطاقة يف الريا�ض عن طريق برنامج عمل بني ثالثة منظمات .
�شكرا على اهتمامكم
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تقليل انبعاثات غاز البيوت اخل�ضراء
معايل كورد با�سيديا
وزير االقت�صاد والتطوير � -إيطاليا

�أ�صحاب ال�سعادة
ح�ضرات ال�ضيوف
ي�سع���دين امل�شاركة يف هذا املنت���دى ويف تلك اجلل�سة التي تتيح لنا مناق�شة م�ستقبل ا�ستثمارات الطاقة،
خا�صة الق�ضايا ذات ال�صلة يف هذه الأيام يف كافة �أنحاء العامل.
دعون���ا �أوال نعطيك���م منظور عن قط���اع الطاقة الإيطالية .تقدم �إيطاليا و�ض���ع م�شابه للعديد من الدول
الأوربية من عدة جوانب تتمثل فيما يلي.
تعتمد ب�شكل كبري على الواردات بالن�سبة لكافة احتياجات الطاقة (مبا يزيد عن )%85
نح���ن ملتزم���ون بالعمل عل���ى تقليل انبعاثات غ���از البيوت اخل�ض���راء ،وزيادة م�ساهمة م�ص���ادر الطاقة
املتجددة يف جمموعتنا.
قررن���ا وق���ف برناجمن���ا النووي ال���ذي كان يف مراحل تط���وره الأوىل .ويف هذا ال�سي���اق وعلى امل�ستوى
الوطني ،نركز على �أربعة �أولويات يف التنمية وهي:
-1اتخ���اذ خط���وة يف كف���اءة الطاقة :حيث �أننا نعتقد ب�أن هذا ي�شكل القدرة عل���ى احلد من االنبعاثات وحتقق
املدخ���رات .كم���ا �أننا نعتقد ب�أننا نلعب دوراً حموري���اً يف العديد من جماالت التكنولوجيا (على �سبيل املثال
ال�شبكات الذكية والعدادات الذكية ومواد الإن�شاء املتقدمة) .مع القدرة على خدمة ال�سوق العاملي.
-2جع���ل �إيطالي���ا حمور غاز دور البحر املتو�س���ط� :أ�صبحت �أوروبا تعتمد ب�شكل كبري عل���ى توريد الغاز .و�أننا
�أ�صبحن���ا جمهزي���ن باملعدات والأجه���زة التي ت�ساعدنا عل���ى تو�صيل هذه الواردات ع�ب�ر دولتنا عن طريق
الأنابي���ب وكذل���ك عن طري���ق و�صالت  LNGو�سوف نوا�صل العمل يف هذا االجت���اه .ويف ال�سنوات التالية
�سوف يكون من ال�ضروري العمل على ربط �شبكات الغاز الأوروبية لزيادة فاعليتها وكفاءتها.
-3تطوير الطاقة املتجددة امل�ستدامة� :أننا نعتقد �إن النمو يف الطاقة املتجددة ميثل اجتاه على املدى الطويل،
وقمن���ا باتخ���اذ دور قيادي يف بع�ض نظم التكنولوجيا (مثل الطاق���ة ال�شم�سية والطاقة احلرارية) .كما �أننا
ننوي اال�ستمرار يف الرتكيز على الطاقة املتجددة �أثناء مقارنتها يف التكلفة مع م�صادر احلفريات.
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 -4التعجي���ل با�ستغالل موارد الغاز والنف���ط الداخلية� .أن دولنا لي�ست غنية بالهيدروكربونات مثل العديد من
الدول االخرى يف هذا املجال ،ولكننا نحتفظ بقدر قيا�سي من االحتياطي وننوي ا�ستغالل هذا االحتياطي
(الذي يتحول من � %10إىل  %20من ا�ستهالكنا) يف العقد التايل.
وعلى امل�ستوى العاملي ،ف�إننا نهتم بالطريقة التي يتم بها تطوير �سوق النفط �سواء على املدى الق�صري �أو
امل���دى املتو�س���ط والتي لي�س لها عالقة يف العديد من املنا�سبات ب�أ�س����س القطاع واالقت�صاد الواقعي .وبالتايل
من املمكن �أن تهدد اجتاهات الأ�سعار احلالية انتعا�ش االقت�صادي العاملي ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل معاقبة الدول
امل�ستهلكة والدول املنتجة .وب�صفتنا م�ستهلكني ف�إننا نحتاج �إىل ت�أمني توريد الطاقة بالأ�سعار املتاحة وهذا يف
حد ذاته يعطي �إمكانية للمنتجني بت�أمني العائدات على املدى الطويل لتطوير برامج اال�ستثمار.
ولذا ف�إننا نعتقد �أنه من م�صلحتنا العمل على تهيئة الظروف لبيئة ا�ستثمارية مف�ضلة يف الأن�شطة .وقد
يت�ضمن ذلك مزيداً من ال�شفافية حول املعلومات والبيانات (املتعلقة باالحتياطي والإنتاج والأ�سواق) والتعاون
الوطي���د ب�ي�ن �شركات النف���ط الوطنية و�شركات النف���ط الدولية يف من���وذج حتويل التكنولوجي���ا �أو ال�شركات
الت�ضامنية وتخطيط الطلب على املدى الطويل من جانب الدول امل�ستهلكة مبا يف ذلك م�ؤ�شرات ال�سيا�سة.
وباخت�صار� ،أننا نحتاج �إىل �أن نعتمد على بع�ضنا على نحو متبادل و�أن نت�صرف بناء على ذلك كما يجب
�أن تعم���ل ر�ؤيتن���ا امل�شرتكة عل���ى تهيئة الظروف املنا�سبة للتنمية االقت�صادي���ة امل�ستدامة يف العامل وذلك خللق
ماليني فر�ص العمل التي يتم احتياجها ب�شدة يف جميع �أنحاء العامل .كما �إننا نحتاج �إىل العمل معا للم�شاركة
يف م�صاحلنا وم�سئولياتنا.
�شكر ًا لكم
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طاقة �آمنة ونظيفة وم�ستدامة
ال�سيد �سودهري بهارجافا
ال�سكرتري اال�ضايف  ،حكومة الهند
وزارة البرتول والغاز الطبيعي

�أ�صحاب ال�سعادة
ح�ضرات ال�ضيوف
ي�سعدين وي�شرفني �أن يتيح منتدى الطاقة الدويل يل الفر�صة يف امل�شاركة بوجهة نظري يف هذا املو�ضوع
اله���ام �أم���ام هذا اجلمع الكرمي .ولكن يف البداية يجب �أن �أ�سعى �إىل احل�صول على ت�ساحمكم �إذ �أنني �أحتدث
م���ن منظ���ور �صان���ع ال�سيا�سة املحدود من دولة تعاين م���ن عجز يف الطاقة وتعتمد ب�ش���كل كبري على ا�سترياد
النف���ط والغاز لتلبية متطلباتها من الطاقة .وع�ل�اوة على ذلك ،وبعد هذين العر�ضني امللئني باملعلومات الذين
مت القا�ؤهما هذا امل�ساء  ،لي�س هناك �شيء �آخر ميكنني �إ�ضافته .
التحدي���ات الت���ي تواجهه���ا احلكومة حالي���ا تتمثل يف كيفية �ضم���ان ح�صول الأ�شخا����ص خا�صة الفقراء
واملهم�ش�ي�ن عل���ى الطاقة التي تكون �آمنة ونظيفة وم�ستدامة ومتواف���رة� ،إذ �أن الطاقة تعترب عامل �أ�سا�سي يف
زي���ادة الق���درة الإنتاجي���ة وحت�سني جودة احلياة .ولكن عل���ى الرغم من �إحراز تقدم كب�ي�ر يف العقود اخلم�سة
الأخ�ي�رة  ،هن���اك م���ا يزيد عن  1.6بليون �شخ�ص بن�سبة كبرية يف افريقي���ا وا�سيا ( 3/1يف الهند) ال يح�صلون
على الطاقة احلديثة .وبدون احل�صول على الطاقة ،ف�إنه يتم حرمان الفقراء من فر�ص التنمية االقت�صادية و
وحت�س�ي�ن ج���ودة احلياة .ولذا فان معايل �أمري دولة الكويت يف خطابه يف االحتفال االفتتاحي قد �شددت على
احلاجة �إىل ت�أمني احل�صول على الطاقة لكل �شخ�ص.
ويف هذا ال�سياق يكون من املنا�سب مالحظة �أنه حتى يف دولة مثل الهند يبلغ ا�ستهالك الفرد من الطاقة
 545كيل���و ج���رام مقارنة باملتو�س���ط العاملي  1839كيلو ج���رام .ولذا ،عندما تتح���رك االقت�صاديات جتاه نقطة
الإلتق���اء ،ي���زداد ال�ضغط على طلب الطاقة .ومن ث���م ،ينمو طلب الطاقة العاملي ب�شكل م�ستمر ومن املتوقع �أن
يظ���ل الوق���ود احلفري هو امل�صدر الرئي�س���ي للطاقة يف جمموعة الطاقة الأ�سا�سي���ة .وحتتاج هذه الزيادة يف
الطلب �إىل �إجابة م�ستدامة ومتاحة.
هذه الق�ضايا تعترب معقدة ومتعلقة باخلارج والداخل .وبالتايل ف�إنها حتتاج �إىل جهود مت�ضافرة وتعاون
م�شرتك ومنا�سب للو�صول �إىل حلول كافية وتعاونية وم�ستدامة .كما �أن التداخل مع �أ�صحاب الأ�سهم الأ�سا�سيني
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على خمتلف امل�ستويات يعترب عامل �أ�سا�سي للعمل على تقدم االلتزام املتبادل يف مواجهة التحديات مثل ت�أمني
العر����ض والطلب واال�ستثمارات واحلماي���ة البيئية لتكنولوجيا الوقود احلفري النظيف وا�ستخدام التكنولوجيا
اجلديدة والأبتكار ودور البرتول يف تعزيز التنمية امل�ستدامة والطاقة مع توفري التنمية االجتماعية االقت�صادية
وكذلك حتقيق التنمية على كافة م�ستوياتها.
وبت�صريح من �سيادتك ،ال�سيد رئي�س اجلل�سة� ،أود امل�شاركة ببع�ض املبادرات التي مت اتخاذها من جانب
حكوم���ة الهند لت�سهيل تنمي���ة قطاع النفط والغاز� .أحد هذه املبادرات ه���و �سيا�سة ترخي�ص عمليات التنقيب
اجلديدة والتي تعمل على توفري كافة املكونات ال�ضرورية ملناخ ا�ستثماري مف�ضل.
االقت�صادي���ات الكربى واال�ستقرار املايل وال�شفافية و�سيادة القانون و�سيا�سة ا�ستقرار العقود على احلد
الأدن���ى ق���د �أدت �إىل ح���االت من ع���دم الو�ضوح و�ضمان �إطار عم���ل قانوين م�ستقر .حي���ث نتج  NELPعن
ا�ستثم���ار م���ا يزيد عن  15بليون دوالر امريكي و 87عملية اكت�شاف للنف���ط والغاز .وعالوة على ذلك ،ف�إنه قد
مت ال�سماح مبا يزيد عن  %100من  FDIيف عملية التنقيب والت�سويق والبنية التحتية للبرتول والغاز الطبيعي
والأنابي���ب اخلا�ص���ة بالب�ت�رول والغاز الطبيع���ي .وكنا نقوم كذل���ك باال�ستثمار يف تنمية �أ�ص���ول النفط والغاز
باخل���ارج  .كم���ا �أنن���ا نقوم بت�سهيل املبادرات لتحقيق فاعلية الطاقة واحلف���اظ عليها – �إذ �أننا ن�شعر ب�أن هذه
الأمور يف غاية الأهمية.
فف���ي قط���اع الغاز� ،شرعت حكومة الهند يف التعجيل من ا�ستخدام الغاز الطبيعي يف الدولة .والآن �صار
الغ���از الطبيع���ي م�سئول عن  %10من �سلة الطاقة يف الدولة مقابل املع���دل العاملي  .%25ولكننا نرى �أنه بحلول
عام � 2020سوف يكون الغاز الطبيعي م�سئول عن  %20من �سلة طاقتنا .وقد بد�أت الهند كذلك خطة اال�ستثمار
لزي���ادة  RLNGو�سع���ة التعام���ل التي ترتاوح م���ن � MMTPA 12.5إىل  MMTPA 15بحلول عام .2017
وع�ل�اوة عل���ى ذل���ك ،ف�إننا نت�صور بحلول عام � 2017 - 2016شبكة غاز طبيع���ي تقي�س  31.757كم من الأنابيب
يف جميع �أنحاء الدولة.
ونتوق���ع يف غ�ض���ون ال�سن���وات اخلم�سة القادمة �أن �إطار عمل ال�سيا�سة �س���وف ميكن من اجراء ا�ستثمار
بحوايل  100بليون دوالر �أمريكي .وهذا احلافز يكون مطلوب بحيث يتم احلفاظ على ا�ستثمار منا�سب وكايف
على طول �سل�سلة العر�ض .وعالوة على ذلك ،ف�إن عدم التحفيز على اال�ستثمار من املمكن �أن يخلق حالة من
عدم التوازن عندما يتعايف الطلب.
�إنن���ي مت�أك���د ب�أن هذا امل�ؤمتر مع تركيزه على تو�سيع عمق احل���وار �سوف يعمل على بناء جدار من الثقة
والوع���ي بالتحديات العامة التي تواج���ه املنتجني وامل�ستهلكني وكذلك �أهدافنا امل�شرتكة يف �إيجاد احللول التي
ال ت����ؤدي فق���ط �إىل التنمية امل�ستدامة ،ولكنا ت�ستطيع حتقي���ق م�ستقبل واعد للجميع من حيث حتقيق التنمية
ال�سالم والرفاهية وال�سعادة للمواطنني.
�شكر ًا لكم
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م�صادر الطاقة التقليدية واالقت�صادي العاملي
معايل جو �أوليفر
وزير جمهورية كندا

معايل الوزراء وح�ضرة ر�ؤ�ساء الوفود،
ً
جميعا.
م�ساء اخلري لكم
�أرحب كثرياً بهذه الفر�صة مل�شاركتكم �آرائنا حول م�ساهمة النفط والغاز واليورانيوم الكندي يف توفري
�أمن الطاقة العاملي وتلبية الطلب امل�ستقبلي على الطاقة.
اال�ستجابة للطلب امل�ستقبلي على الطاقة :التخطيط واال�ستثمار على املدى الطويل.
اال�ستجابة للطلب امل�ستقبلي
ي�شغل املو�ضوع الذي تتوىل جلنتنا مناق�شته حيزاً مهماً يف الأمور احلالية :وفقاً لوكالة الطاقة الدولية،
حتافظ م�صادر الطاقة التقليدية �أي البرتول والغاز على دورها الداعم لالقت�صادات املحلية يف امل�ستقبل
القريب.
يف هذا الإطار ،ترى وكالة الطاقة الدولية �أن ثالثة �أرباع الطلب العاملي على الطاقة �سيتم توفريه من
الوقود االحفوري وذلك طوال ال�سنوات اخلم�سة والع�شرين املقبلة.
كما تتوقع الوكالة توفري ح�صة �إ�ضافية من �إنتاج النفط تقدر بـ  10ماليني برميل يومياً من م�صادر غري
تقليدية مثال النفط الرملي الكندي.
وتتوقع �إمكانية م�ضاعفة التداول بالغاز الطبيعي على ال�صعيد العاملي ،ويعود الف�ضل يف ذلك جمدداً �إىل
امل�صادر غري التقليدية مثال غاز حجر الأردواز الذي ي�ساهم يف حث هذا النمو.
حر�صاً منا على تلبية حاجات الطاقة العاملية يف امل�ستقبل ،يتطلب العامل منا اعتماد �أنظمة طاقة �آمنة
وموثوقة� ،أي:
•الأ�سواق الكفوءة.
•اال�ستثمارات اجلديدة واملهمة.
•البنية التحتية الالزمة لنقل الطاقة �إىل الأ�سواق املعنية.
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جهوزية كندا
يف ظل هذا العامل الذي ي�شهد طلباً متزايداً على الطاقة ،تتميز كندا ب�إمكاناتها املتينة والطويلة
الأمد.
•متلك كندا ثالث �أكرب احتياطي نفط م�ؤكد يف العامل حيث يقدر بـ  174بليون برميل بينما ترتاوح
موارد الغاز الطبيعي القابل لال�ستخراج لدينا بني  700و 1.300تريليون قدم مكعب (ما يعادل 124
�إىل  231بليون برميل من النفط) .كما ت�صنف كندا ثاين �أكرب دولة منتجة يف العامل لليورانيوم.
•تت�ضافر جهود احلكومات والعمل ال�صناعي حول م�س�ألة �أخرى من نظام الطاقة يف غاية الأهمية
�أال وهي اال�ستثمار املتوا�صل يف التكنولوجيا واللجوء �إىل الإبداع لتح�سني تناف�سية الكلفة وحماية
البيئة.
•تتمتع كندا بالقدرة الالزمة لتوفري احلد الأدنى من �إجمايل معدل �ضريبة ال�شركات فيما يتعلق
باال�ستثمارات التجارية اجلديدة يف جمموعة الدول ال�سبعة ال�صناعية ( .)7-Gهذا وقد �صنفت
جملة فورب�س م�ؤخراً كندا باعتبارها البلد الأف�ضل يف العامل للقيام بالأعمال التجارية.
•نوا�صل حت�سني �أداء نظم املوافقات التنظيمية لدينا بخ�صو�ص امل�شاريع املهمة -مع الإ�شارة �إىل �أننا
نقوم بواجبنا من دون امل�ساومة على م�س�ألة حماية البيئة.
ولكي ترتقي كندا �إىل م�صاف الدول الرائدة يف �إنتاج النفط يف العامل ،فهي ملزمة توفري عدد �إ�ضايف
من البنية التحتية لنقل والنفط والغاز �إىل �أ�سواق �آ�سيا واملحيط الهادئ ،ف�ض ً
ال عن �أ�سواق �أخرى .جتدر
الإ�شارة �إىل �أن �أعمال التو�سيع ال تزال قائمة.
هذا ومن املتوقع البدء بت�شغيل حمطة ت�صدير الغاز الطبيعي امل�سال الأوىل الواقعة يف كولومبيا
الربيطانية على ال�ساحل الغربي ل�شواطئ كندا يف نهاية العام املقبل .وقد و�ضعت كندا عدداً وافراً من خط
�أنابيب ت�صدير النفط يف مراحل خمتلفة من مراحل التح�سني والتخطيط .وهذه لي�ست �إال البداية.
اال�ستغالل امل�س�ؤول
تقوم املقاربة احلكيمة وامل�س�ؤولة على �ضمان التنمية امل�ستدامة ملوارد الطاقة على ال�صعيد االجتماعي
والبيئي يف �آن .ويق�صد بذلك ال�سيا�سات والإجراءات الكافية وال�شفافة والعلمية.
نظراً لن�ضوب عدد �إ�ضايف من م�صادر النفط والغاز التي ي�سهل الو�صول �إليها يف كافة �أنحاء العامل،

با�شرت الدول عملية البحث ب�صورة متزايدة عن موارد طاقة غري تقليدية ،الأمر الذي �ساهم يف ظهور
حتديات جديدة.

ويف هذا الإطار ،اتخذت كندا كافة التدابري الالزمة ملواجهة هذه التحديات .وركزت احلمالت اهتمامها
على النفط الرملي حيثما يرتكز جدول الأعمال على ال�سعي جاهداً للثني عن �أي عملية تطوير لهذه املوارد
القيمة.
لقد �سمعنا كثرياً عن النقد غري البناء وهو عبارة عن م�شكلة ينبغي حلها ومواجهتها .ا�سمحول يل ب�أن
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�أزودكم ببع�ض الوقائع.
متثل م�ساحة النفط الرملي القابلة للتعدين  0.1يف املئة فقط من امل�ساحة الإجمالية للغابات ال�شمالية
يف كندا .لهذه الغاية ،يلزم القانون ال�شركات مبعاجلة و�إ�ست�صالح ن�سبة  100يف املئة من الأرا�ضي املت�ضررة.
وت�ستخدم معظم كميات املياه يف تطوير النفط الرملي حيثما ي�صار يف معظم احلاالت �إىل �إعادة تدوير %90
منها.
ي�شغل النفط الرملي الع�شر من واحد يف املئة فقط� ،أو ن�سبة واحد يف الألف من انبعاثات غاز الدفيئة
العاملية .ووفقاً لدرا�سة حديثة �أجراها خبري ذائع ال�صيت يف جمال املناخ ،ففي حال مت ا�ستهالك كافة
احتياطي النفط الرملي احلايل املقدر بـ  170بليون برميل �إذ ت�ستغرق العملية ح�سب املعدل احلايل للإنتاج
� 300سنة ،قد ي�ؤدي ذلك �إىل ارتفاع يف درجة حرارة العامل مبعدل  0.03من درجة مئوية واحدة فقط.
يف هذا الإطار� ،أثبتت الدرا�سات �أن دورة احلياة اخلا�صة بانبعاثات غاز الدفيئة الناجتة عن النفط
الرملي تكون مماثلة ،ال بل تكون �أحياناً �أقل من دورة احلياة اخلا�صة بانبعاثات �أنواع �أخرى من النفط اخلام
امل�ستخدم لدى �أهم الأ�سواق اال�ستهالكية مثال الواليات املتحدة الأمريكية �أو االحتاد الأوروبي.
وقد �أبدت كندا ا�ستعدادها التام لت�أييد املعلومات املتعلقة بالنفط الرملي .على الرغم من ذلك ،ف�إننا
ملتزمني مبا يلي:
•حت�سني عملية ا�ستخراج املوارد للحد من الت�أثريات ال�سلبية على البيئة.
•تطبيق نظام مراقبة بيئية جديد وعلمي وعاملي.
•اال�ستعانة بالعلم والتكنولوجيا لتح�سني ا�ستخدام املياه والنفايات وتوفري الطاقة �إ�ضافة �إىل عر�ض
تقنية احتجاز وتخزين ثاين �أك�سيد الكربون.
�إن �أية �سيا�سات تعمل على التمييز بني النفط الرملي ت�ساهم يف عرقلة التدفق احلر للتوريدات النفطية
العاملية وبالتايل فهي ت�سيء �إىل �أمن الطاقة الإجمايل.
على �سبيل املثال ،قد يت�أتى عن تطبيق م�سودة التوجيهات الأوروبية حول نوعية الوقود (�أف .كيو .دي)
نتائج مهمة وغري مق�صودة على توفري النفط العاملي وفقاً للمدى حيثما يت�سبب يف ظهور عراقيل فئوية وغري
علمية بالن�سبة �إىل �أ�سواق الطاقة العاملية.
لهذا ف�إن حكومتنا على يقني ب�أن ال�سوق احلر ي�شكل �إحدى الو�سائل الأكرث توفرياً وفعالي ًة حر�صاً على

تخ�صي�ص املوارد على نحو مالئم من �أجل تطوير الطاقة وتوفريها.
اخلامتة

تتمز م�صادر الغاز والنفط غري التقليدية ،على �سبيل املثال النفط الرملي وغاز حجر الأردواز ،بكونها
�أ�صوالً وموارد عاملية �إ�سرتاتيجية ت�سهم بوترية متزايدة يف حتويل كندا �إىل م�ساهم مهم يف م�س�ألة �أمن الطاقة
واال�ستقرار االقت�صادي يف ال�سنوات املقبلة.
ً
جزيال.
�شكر ًا
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اجلل�سة
الثانية
�أ�سواق الطاقة
التخفيف من حدة التقلب
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�سيا�سة اال�ستثمار و الإعانات وال�ضرائب
ال�سيدة ماريا فان دير هوفن
املديرة التنفيذية
لوكالة الطاقة الدولية

�أ�صحاب املعايل الوزراء،
�أيها ال�سيدات وال�سادة،
•�أود �أن �أت�شارك معكم �آراء وكالة الطاقة الدولية يف جمال الطاقة وخا�صة يف ما يتعلق ب�سوق النفط،
والتقلبات.
•�إن التقلب بحد ذاته هو مفهوم غري حمدد يف كثري من الأحيان ب�شكل وا�ضح:
يف االقت�صاد واملال ،يقي�س مدى تغري الأ�سعار مقارنة مب�ستواه الثابت على املدى الطويل �أو
االجتاه.
ولكن يف كثري من الأحيان يف ال�سيا�سة ،ميكن �أن يختلط هذا التعريف االقت�صادي مع
مالحظة �أب�سط هي �أن الأ�سعار تتحرك ب�شكل حاد يف اجتاه غري مريح !
•ومع ذلك ،ال �أود �أن �أهون التهديد االقت�صادي احلقيقي الذي ي�سببه ارتفاع الأ�سعار الذي ر�أيناه يف
العام  2011ويف �أوائل العام .2012
•وكمتو�سط يف العام املا�ضي ،تخطت نفقات النفط العاملي مرة �أخرى ن�سبة  %5من الناجت املحلي
الإجمايل ،كما كانت عليه يف العام  2008ويف خالل الفرتات ال�سابقة من تباط�ؤ اقت�صادي حاد.
ويف الوقت الذي بد�أ فيه العامل باخلروج من ركود  ،2009/2008عادت ال�ضغوط الناجمة عن
ارتفاع �أ�سعار النفط اخلام للظهور مرة �أخرى.
	�إن التوقيت مهم – فيمكن �أن يتحمل االقت�صاد العاملي الت�ضخم يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سيةيف �أوقات النمو القوي ب�شكل �أف�ضل منه يف فرتات النمو البطيء �أو التدريجي.
•وهي لي�ست جمرد حالة تذمر البلدان الغنية حول ارتفاع �أ�سعار النفط .فالأ�سواق النا�شئة هي �أي�ضاً
عر�ضة للخطر.
وتتفاقم حالة عدم التوازن يف معدالت التبادل التجاري واحل�ساب اجلاري ويزداد الت�ضخم،
ويرتفع العبء املايل يف تلك البلدان مما تدعم الطاقة.
•لذلك يجب علينا جميعاً �أن ت�شعر بالقلق حول الزيادات الأخرية يف الأ�سعار.
•كما �سبق وقيل ف�إنه على الرغم من التقلبات يف �أ�سعار النفط ،فقد ارتفعت مرة �أخرى يف العام
.2011
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مل ت�ستعد م�ستويات الذروة كما كانت يف خريف عام � 2008أو يف وقت �أوائل الت�سعينات .ف�إن
بع�ض تقلبات �أ�سعار النفط �سيكون دائما حا�ضراً .هذا �صحيح وخا�صة بالن�سبة ل�سلعة مثل
النفط التي تتميز بعر�ض وطلب غري مرن يف ال�سعر على املدى الق�صري .كما �أن �صدمات
الطلب �أو العر�ض متيل بالتايل �إىل �إنتاج ردة فعل حادة خا�صة يف الأ�سعار.

التوقعات امل�شرتكة

•قبل �أن نبد�أ يف النظر �إىل الروابط املتزايدة بني الأ�سواق املادية واملالية للنفط وال�سلع الأخرى،
ونحن بحاجة �إىل �إلقاء نظرة عن كثب �إىل عدد من اخليارات ال�سيا�سية التي ت�ؤثر يف الأ�سواق
املادية.
�ستكون هذه اخليارات رئي�سية �إذا �أردنا �أن جنعل الطلب والعر�ض �أكرث ا�ستجابة للأ�سعار
العاملية.
و�ضمناً ،جعل الأ�سعار �أقل عر�ضة للتقلبات املبالغ فيها.
•ثمة مبادرة واحدة نعتقد �أنها �ست�ساعد يف هذا ال�صدد هو العمل امل�شرتك احليوي التي يقوم به
منتدى الطاقة الدويل والأوبك ووكالة الطاقة الدولية حول توقعات ال�سوق.
•التوقعات حول احلالة املادية للتوقعات معدالت �أ�سعار ال�سوق.
	�إن التقلي�ص من �أوجه عدم اليقني ب�ش�أن امل�ستقبل يجب �أن ي�ساعد على احلد من درجةالت�صورات اخلاطئة �أو االلتبا�س حول �أ�سا�سيات ال�سوق يف امل�ستقبل مما ي�ؤدي �إىل تقلب
الأ�سعار.
•والهدف من ذلك لي�س فر�ض الآراء �أو التوقعات املتطابقة ...
بل الغمو�ض الذي يحيط بالتعريف بني توقعاتنا ...
	�أو القطاعات يف النظرة التي اذا اتفقنا حتتاج �إىل مزيد من الدرا�سة.•مع هذا القدر من الت�أثري لتوقعات منظماتنا ،تلك التي تنتجها ال�صناعة والقطاع املايل واحلكومة،
ميكن لهذا �أن ي�ساعد على احلد من عدم اليقني يف ال�سوق.

“جودي”
•ثمة مبادرة واحدة يف منظماتنا �أظهرت الفرق هي “جودي”“ ،مبادرة قاعدة بيانات املنظمات
امل�شرتكة”.
•بد�أت كقاعدة بيانات للنفط ،ومنت “جودي” يف التغطية واملوثوقية ،وهي الآن ت�ستخدم على نطاق
وا�سع من قبل املحللني يف جميع �أنحاء ال�صناعة.
•تتطور “جودي” �إىل قاعدة بيانات لت�شمل �أي�ضاً الغاز وا�ستثمارات القدرة.
•كما تعلمون جميعا ،نحن نحتفل بالذكرى العا�شرة ملبادرة “جودي” ،وهذا �سبب وجيه.
•يف العام  ،2001مل يكن هناك �سوى عدد قليل من الدول التي ميكن �أن تقدم بيانات نفطية �شهرية
لل�شهر ال�سابق؛
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الآن ،ثمة �أكرث من  70دولة ميكنها �أن تفعل ذلك ،و�أكرث من  90دولة ميكنها �أن تقدم بيانات
مع ت�أخري �شهرين.
•يف عام � ،2005أطلق امللك عبد اهلل عاهل ال�سعودية قاعدة البيانات “جودي” مبا�شرة عرب
الإنرتنت.
يتم حتديث قاعدة البيانات هذه ب�شكل �شهري الآن ،ويلج امل�ستخدمون على نحو متزايد �إىل
قاعدة البيانات يف �أقرب وقت بعد التحديث.
•يتم تن�سيق تعاريف تدفقات النفط واملنتجات بني املنظمات.
•وقد مت �إطالق “جودي” الغاز و“جودي” القدرات على و�شك �أن يتم �إطالقها.
•على نطاق وا�سع ،ت�ساهم“جودي” يف تعزيز احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني و�أمانة �سر منتدى
الطاقة الدويل.
•ومع ذلك ،بعد � 10سنوات من العمل ال�شاق ...
	ال تزال هناك بع�ض التدفقات واملنتجات التي ال يتم التبليغ عنها من بع�ض البلدان.ثمة خلل وا�ضح يف بع�ض ال�سال�سل الزمنية.
•يف وكالة الطاقة الدولية ن�ؤمن بال�شفافية يف البيانات والتعاون.
ولكن ال ميكن �أن حتدث ال�شفافية �إال �إذا ح�صل التزام كامل بني كل دول املنظمات من �أجل
حتقيق هذا الهدف.
•�أدعو الأمانة العامة ملنتدى الطاقة الدويل لتعزيز جهودها والتن�سيق �أي�ضاً من �أجل ت�شجيع البلدان
الأع�ضاء يف منتدى الطاقة الدويل بامل�شاركة الكاملة.
•�أدعو زمالئي يف املنظمات ال�شريكة لـ“جودي” والوزراء مبا�شرة جلعل “جودي” �أولوية من حيث
التقارير واملوارد.
ت�أكدوا من �أننا �سنفعل نف�س ال�شيء يف وكالة الطاقة الدولية بني دول منظمة التعاون االقت�صادي
(.)OECD
•يف نهاية كل اجتماع وزاري ملنتدى الطاقة الدويل ،ندعو جميع البلدان �إىل التب�سم ،و�أنا �أتطلع �إىل
ر�ؤية التفا�ؤل على الوجوه يف االجتماع الوزاري املقبل ملنتدى الطاقة الدويل يف مو�سكو.

�سيا�سة (اال�ستثمار والإعانات وال�ضرائب)

•نقوم بتحليل الأ�سواق املادية ب�شكل جيد ،ولكن هل من حت�سينات ميكن �أن تقدمها ال�صناعة
واحلكومة �إىل الطريقة التي تعمل فيها الأ�سواق املادية؟
حتتاج احلكومات �إىل العمل بجد للت�أكد من �أن ال�شروط اال�ستثمارية امل�ستقرة واملرنة
واملتنا�سقة متواجدة يف كل مكان� ،سواء حلفر �آبار نفطية �أو لبناء �شبكة كهربائية.
•ال�سيا�سات البيئية والأهداف
يجب �أن تكون متوقعة وعملية واقت�صادية ومن�سقة دولياً.
•يجب �أن يكون م�ستوى اللعب الذي ي�ضمن اال�ستثمار يف موارد الطبيعية مفتوحة جلميع.

55

�شركات النفط الوطنية وال�شركات متعددة اجلن�سيات وال�شركات امل�ستقلة.
•تقدر توقعات الطاقة العاملية للعام � 2011أن النفط وا�ستثمار الغاز من الوقت احلايل والعام  2035يحتاج
ملتو�سط  619مليار دوالر يف ال�سنة ،مقارنة ب�أكرث من  550مليار دوالر مت انفاقها يف العام .2011
•كما يجب على احلكومات التفكري ملياً لدعم الأ�سعار وال�ضرائب.
امل�ستخدم النهائي للإعانات ،بينما حتمل الأهداف االجتماعية النبيلة ،هي غالباً ما تكون
غري فعالة من الناحية االقت�صادية وتقوم بت�شويه م�ؤ�شرات الأ�سعار للم�ستهلكني.
لن ي�ستجيب اجلمهور للأ�سعار الثالثية الرقمية الدولية �إذا كان يتم دفع جزء منها يف
حمطات التعبئة.
•وقدرت حتليالتنا �أن الطلب العاملي على النفط يف العام  2035قد يكون �أقل بنحو  4.4مليون برميل
يف اليوم� ,إذا مت حل جميع الإعانات امل�ستخدم النهائي لل�سعر اليوم (التي ت�صل �إىل  409مليار دوالر
يف العام .)2010
•و�أخرياً� ،سرنى املزيد من التقدم هذا العام يف الدرا�سات التي تطلبها جمموعة الع�شرين  G20يف
كيفية حتديد الأ�سعار املادية الدولية من قبل وكاالت تقارير ال�سعر.
ي�سر وكالة الطاقة الدولية �أن تلعب دوراً يف هذا العمل.
•ال يوجد ما ي�شري �إىل �أن هذه الهيئات ت�سهم يف زيادة التقلبات ،ولكن ت�سليط ال�ضوء على منهجيات
و�أن�شطة وكالة تقارير ال�سعر هذه ميكن �أن ي�ساعد على تعزيز ال�شفافية يف املجاالت املادية واملالية.

الرتابط املادي  /املايل

•�أريد �أن ننتقل الآن ملناق�شة الرتابط املتزايد بني الأ�سواق املادية واملالية يف النفط وال�سلع الأخرى.
وهو جمال ت�ضع فيه وكالة الطاقة الدولية الكثري من الرتكيز يف ال�سنوات الأخرية وتعمق حتليله.
•نظرة ب�سيطة يف �أ�سعار النفط اخلام والأ�سهم تكون مقنعة يف اقرتاح حركة م�شرتكة بني االثنني -
ولكن لي�س بال�ضرورة �أن تكون �سببية.
•ومتيل التحوالت يف �أ�سعار اخلام منذ العام  2008لتتبع عن كثب �إىل حد ما ت�صورات وتوقعات النمو
االقت�صادي.
لي�س من امل�ستغرب �أن بالنظر �إىل االرتباط الوثيق بني النمو والطلب على النفط.
•ولكن بعيداً عن املجال املادي البحت ،مت احراز الكثري من التدفق الهائل لر�أ�س املال يف العقد
املا�ضي يف النفط اخلام وم�شتقات ال�سلع الأخرى.
يف العام  2011ح�صل تدفق ملا يقارب  430مليار دوالر ،مقارنة بحوايل  55مليار دوالر فقط
يف �أواخر العام .2004
•ظهرت ال�سلع كفئة �أ�صول متميزة ا�ستناداً �إىل املالحظة التي كانت مرتبطة عك�سياً لتلك �أ�صول
ال�سلع الأخرى.
هم ميثلون حتوط جيد �ضد الأ�سهم �ضعيفة الأداء �أو انخفا�ض قيمة الدوالر.
•ولكن املثري لالهتمام �أنه منذ العام  ،2008متيل عوائد ال�سلع الأ�سا�سية للتحرك بطريقة �أكرث عن

56

كثب على وفاق مع الأ�سهم وغريها من الأ�صول.
قد ي�ضعف يف نهاية املطاف حما�س امل�ستثمرين على ال�سلع كو�سيلة لتنويع حمفظاتهم
اال�ستثمارية.
•يف �أي حال ،ت�سببت يف تدفق هائل من ر�أ�س املال �إىل م�شتقات اخلام وغريها من ال�سلع بع�ض
التحليالت التي تقول �أنه ال بد لتوظيف ال�سلع �أن يدعم ارتفاع الأ�سعار املتزامنة العامة.

م�ضاربة؟

•ومع ذلك ،فقد وجد عدد قليل من عدة درا�سات دن�شاط ال�سوق امل�ستقبلية و�أ�سعار النفط اخلام �أي
مع ًنى �سببي بني ما ي�سمى بن�شاط “امل�ضاربة” و الأ�سعار.
•بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن بع�ض حتليالتنا يف وكالة الطاقة الدولية مييل �إىل الت�شكيك يف املفهوم غري
املحدد للتكهنات “املفرطة” يف �سوق النفط اخلام.
•�إن ن�سبة امل�ضاربة لتغطية الطلب يف �سوق اخلام امل�ستقبلية ،على الرغم عموماً من االرتفاع يف
العقد املا�ضي ،هي على حد �سواء .
تتفق مع ما لغريها من �سلع .
وقد انعدمت �أو انخف�ضت منذ العام .2008
•و�أخرياً ،الحظنا �أن “الدليل الدامغ” املفرت�ض (من التكهنات التي يقوم عليها ارتفاع �أ�سعار اخلام)
هو �أقل و�ضوحاً بكثري �إذا اعتربنا غريها من ال�سلع غري املتداولة يف البور�صات امل�ستقبلية.
•جتاوزت وترية وحجم ال�سعر لغري تبادل ال�سلع املتداولة يف خالل الفرتة  2008-2006تلك للنفط
اخلام.
والواقع �إن تقلبات الأ�سعار يف خالل  2010-2000ملعظم ال�سلع املتداولة يف البور�صة غري
املتطابقة �أو جتاوزت تلك للنفط اخلام.
•وعالوة على ذلك ،خل�صت الوكالة الدولية للطاقة �إىل �أن النق�ص العام يف �آليات التحوط اخلطر
ال�سائل يف هذه الأ�سواق النفطية مما يجعلها �أكرث عر�ضة لتقلبات الأ�سعار احلادة.
•ال �شيء من هذا ي�شري �إىل �أن ن�شاط امل�ضاربة لي�س له دور يف ت�شكيل �أ�سعار الطاقة� ،أو ال ي�ساهم
يف تقلبات الأ�سعار.
من الوا�ضح �أنه يفعل .ولكن ور�ش العمل امل�شرتكة التي عقدت من قبل منتدى الطاقة الدويل
والأوبك ووكالة الطاقة الدولية على مدى العامني املا�ضيني ،يقت�صر �إىل حد كبري على ت�أثري
�سعر ن�شاط ال�سوق امل�شتق على املدى الق�صري.
•على فرتات زمنية �أطول� ،شبكة معقدة من التفاعالت بني:
العر�ض والطلب.
املخزون والطاقة الإنتاجية الفائ�ضة.
التكرير والنقل.
�صفات اخلام واملنتجات.
-
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والتوقعات عن كيفية تطور هذه املعلمات املادية يف امل�ستقبل.
ً
تلعب دورا �أكرب بكثري من ال�سعر املحدد يف ن�شاط ال�سوق من امل�شتقات نف�سها.
•كما �سبق وقيل ،ف�إننا ن�ؤيد كل الت�أييد جهود املنظمني من جميع �أنحاء العامل لتعزيز �شفافية ال�سوق
يف �أ�سواق ال�سلع امل�شتقة.
•حتى لو �أن ت�أثريات ال�سوق املالية هي �أقل و�ضوحاً من تلك التي يف اجلانب املادي ،وهذا ال يعني
�أنه يجب �أن يتم جتاهلها.
“عدم وجود دليل” على وجود روابط بني امل�ضاربة والأ�سعار ،ال يعد املعنى نف�سه ملبد�أ “دليل
الغياب”.
•من املهم �أن نفهم ب�شكل �أف�ضل دور �أ�سواق امل�شتقات الأقل و�ضوحاً واملفرطة.
كم هي �ضخمة ،وعما �إذا كانت التغريات يف ن�شاط التداول املفرط �أكرث ت�أثرياً على الأ�سعار
من التحوالت يف بور�صات العقود امل�ستقبلية.
•�ست�ساعد التحركات اجلميع يف جمال الطاقة جلعل �أ�سواق ال�سلع املالية �أكرث �شفافية و�سيولة
وكفاءة ،مبا يف ذلك التنظيم الدويل الأف�ضل والأكرث ات�ساقاً.
•ولكن يجب علينا جتنب التحركات التي حتد ب�شكل مفرط من قدرة امل�شاركني على اجلانب املادي
للأعمال للتحوط من خماطر الأ�سعار.
•بعد كل �شيء ،يقوم امل�ضارب يف ال�سوق باتخاذ موقف ب�سيط على قدم امل�ساواة والعك�س لذلك من
امل�شاركني التجار الأ�صليني.
يف حني ويف نف�س الوقت تقوم ب�أداء ال�سيولة الأ�سا�سية واكت�شاف �أدوار الأ�سعار.
-

اخلامتة

واخلال�صة هي �أننا:
•بحاجة �إىل من�صات منظمة ب�شكل جيد و�شفافة لتتحوط من خماطر الأ�سعار.
•وبحاجة �إىل فهم �أف�ضل لكيفية التناغم بني الأ�سواق املادية والورقية عن طريق التحكيم.
•وبحاجة �إىل تعزيز تدفق م�ستمر ومتزايد من اال�ستثمار يف الأ�سواق املادية ،ل�ضمان من �أن
احتياجات الطاقة يف العامل يف القرن الواحد والع�شرين وما بعدها يتم تلبيتها يف و�سيلة معقولة
ونظيفة وم�ستدامة.
•�إن اخلطوة الرئي�سية نحو �أ�سواق �أكرث قابلية للتوقع هي االت�صال املنتظم والتعاون بني وكالة الطاقة
الدولية والأوبك ومنتدى الطاقة الدويل الذي نراه اليوم ويجب بالتايل �أن ي�ستمر.
•ونحن نتطلع �إىل موا�صلة تعزيز مبادرة “جودي” و�ضمان �أن تقوم حتليالتنا وتوقعاتنا وتو�صياتنا
لل�سيا�سة العامة بتوفري �إطار ال�ستقرار ال�سوق يف ال�سنوات املقبلة.
ً
جزيال على اهتمامكم.
�أ�شكركم
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�سرعة ت�أرجح الأ�سعار
ال�سيد عبداهلل �سامل البدري
ال�سكرتري العام لأوبك

�أ�صحاب الفخامة  ،ال�سيدات وال�سادة
دعوين �أبد�أ بتوجيه خال�ص ال�شكر للحكومة الكويتية على ا�ست�ضافة هذا االجتماع وامل�ست�ضيفني الآخرين
اجلزائر وهولندا على م�ساهمتهما ودعمهما.
مو�ضوع هذه اجلل�سة هو�" :أ�سواق الطاقة :العمل على تخفيف قابلية التطاير" .ما �أود الت�أكيد عليه يف البداية
هو املخاوف حول قابلية التطاير يف �أ�سواق الب�ضائع و�أ�سواق الطاقة ب�صفة عامة خا�صة الأ�سواق القدمية.
وال تزال هذه الق�ضية متثل عائق بالن�سبة لالقت�صاد العاملي وكذلك الدول املنتجة التي ال يزال اقت�صادها
يعتمد على عائدات �صادرات النفط ،وكذلك امل�ستهلكني الذين يتم تلبية احتياجاتهم من الطاقة ب�شكل �أ�سا�سي
عن طريق الوقود احلفري .ويف الواقع� ،أن هذا الأمر يخ�ص كل واحد فينا.
وكلنا نتذكر ،بالرجوع �إىل �أواخر الت�سعينات ،تراجعت الأ�سعار مبا يقرب من  10دوالر للربميل يف �أعقاب
الأزمة املالية الأ�سيوية .ويف نف�س الوقت ،ومبنا�سبة اجتماع منتدى الطاقة العاملي الثالث ع�شر يف جنوب
�أفريقيا� ،شددت منظمة الدول امل�صدرة للبرتول على �أن م�ستويات الأ�سعار مل تكن منا�سبة للمنتجني وعلى
املدى الطويل مل تكن ل�صالح امل�ستهلكني.
وقد ثبت �صحة ذلك حيث توقف اال�ستثمار وتقل�صت املوارد الب�شرية عندما تبنت ال�صناعة �إ�سرتاتيجيات
قطع التكلفة .ويعني هذا بدوره �أن ال�سوق تراجع ب�سرعة عندما تراجع االقت�صادي العاملي والطلب على النفط
بعد ذلك بعدة �سنوات قليلة .وبدون توفري �سعة بديلة ملنظمة الدول امل�صدرة للبرتول ،زادت ن�سبة الرتاجع.
ويف الآونة الأخرية ،زادت �سرعة ت�أرجح الأ�سعار .فالبن�سبة للنفط ،يف منت�صف عام  ،2008و�صلت �أ�سعار
النفط اخلام �إىل ذروتها حمققة  147دوالر للربميل .ثم تراجعت بعد ذلك حمققة  30دوالر يف �شهر دي�سمرب
من نف�س العام.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فان التغيريات اليومية يف الأ�سعار قد زادت منذ عام  ،2007ولكن يعتقد العديد ب�أن
تقلبات الأ�سعار تزداد حاليا ب�سبب هذه الظاهرة اجلديدة :وهي متويل �سوق ال�سلع ب�صفة عامة و�سوق النفط
ب�صفة خا�صة.
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ومنذ عام  ،2004زادت م�شاركة املمولني الأ�سا�سيني ب�شكل كبري .على �سبيل املثال زاد عدد عقود ال�سلع
القائمة على التبادل التجاري من م�ستوى  15مليون عقد تقريبا عام � 2004إىل ما يزيد عن  60مليون حاليا.
كما زاد عدد م�شتقات ال�سلع التي يتم بيعها عرب الكونرت ب�شكل كبري يف الفرتة ما بني عام  2004و 2008
مع زيادة املبالغ الوطنية من واحد ترليون دوالر �إىل ما يزيد عن  12تريليون .كما دخل ممولني جدد ال�سوق
مثل �صندوق امل�ؤ�شرات ورعاة �صندوق التبادل التجاري .و�أ�صبحت �إ�سرتاتيجيات امل�شاركني متنوعة و�أكرث
تعقيدا .ويت�ضمن ذلك الإعاقة عك�س الت�ضخم �أو تقلبات �سعر العملة �أو �إدارة خماطر عائد احلافظة �أو فر�ص
التحكيم �أو تتبع �آثار امل�ؤ�شر �أو ال�سلوك والتكهن .ويف الآونة الأخرية  ،برزت �سمة جديدة وهي تطوير التجارة
املتكررة.
هذه الظاهرة باتت وا�ضحة يف �أ�سواق النفط وباال�ضافة �إىل كون النفط �سلعة مادية ،زاد التعامل معها من
جانب امل�ستثمرين املاليني على �أنها �أحد فئات الأ�صول الفردية .وات�سعت �أ�سواق امل�شتقات املتعلقة بالنفط
ب�شكل كبري فيما يتعلق باحلجم وامل�شاركني و�أنواع العقود ومدى التعقيد .على �سبيل املثال ،منذ عام ،2005
زاد �إجمايل الفائدة املفتوحة للنفط اخلام  NYMEXواالختيارات ب�شكل كبري .ويف منت�صف عام ،2008
جتاوزت ثالثة ماليني عقد يوميا .وكان ذلك يقدر بحوايل  35مرة من حجم طلب النفط املادي يف العامل.
والآن ،ت�ساوي الفائدة املفتوحة  29مرة من حجم الطلب املادي ي�ؤدي ذلك �إىل طرح �س�ؤال وهو :هل الأ�سعار
امل�ستقبلية ال تزال تعك�س �أ�سا�سيات العر�ض والطلب املادية �أو �أنها م�ستمدة ب�شكل �أ�سا�سي من التحفزات
املالية؟
وهذا ال�س�ؤال قد لفت االنتباه يف ال�سنوات الأخرية .حيث كان اجتماع الطاقة الذي عقد يف جدة يف يونيو
 2008مبثابة اجتماع بارز يف هذا ال�صدد� ،إذ �أنه �ساعد يف التحول بني املنتجني وامل�ستثمرين فيما يتعلق مب�س�ألة
قابية التطاير واحلاجة �إىل تخفيفها .ومت االتفاق على جماالت التعاون من جانب وكالة الطاقة الدولية
ومنتدى الطاقة الدويل ومنظمة الدول امل�صدرة للبرتول مبنا�سبة الذكرى الثانية ع�شر ملنتدى الطاقة الدويل
يف كانكون .وعلى مدار العامني املا�ضيني �شاهدنا تنفيذ ناجح لربنامج التعاون .
وت�ضمن ذلك عدد اثنني ور�شة عمل ومنتدى حول الروابط الداخلية بني �أ�سواق الطاقة املالية واملادية وكذلك
حول اللوائح بعدما عك�ست املناق�شات �سل�سلة وا�سعة من وجهات النظر .وقد �أرجع بع�ض امل�شاركني حتركات
الأ�سعار احلالية �إىل �أ�س�س النفط املادية يف حني مت الأعرتاف مبدى ت�أثري الأ�سواق املالية على التغيريات يف
الأ�سعار على املدى الق�صري.
ور�أي امل�شاركون الآخرون ن�شاط التكهن ومتويل ال�سلع على �أنها ت�ؤدي �إىل زيادة حترك الأ�سعار وت�ؤدي �إىل
زيادة قابلية التطاير يف ال�سوق .وهناك �آخرين اعتربوا �أن �سعر النفط اخلام يتكون من تفاعل معقد بني
العوامل املادية واملالية مبا يف ذلك التكهن يف الأ�سواق املالية.
ويف منظمة الدول امل�صدرة للبرتول ،نعتقد �أن التدفقات الكبرية وال�سريعة لال�ستثمارات املالية يف �أ�سواق
النفط من املمكن �أن ت�ؤدي �إىل حتويل ديناميكيات الأ�سعار بعيدا عن الأ�سا�سيات .وبالتايل من املمكن �أن
يعمل ذلك على زيادة ت�أرجح الأ�سعار �صعودا وانخفا�ضا على املدى الق�صري ولو ا�ستمر ذلك ,فيكون على املدى
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املتو�سط واملدى الطويل.
مت اقرتاح اال�صالحات القانونية بالفعل بالن�سبة للأ�سواق املالية ب�صفة عامة و�أ�سواق ال�سلع ب�صفة خا�صة.
وهناك جهود يتم بذلها لزيادة ال�شفافية والرقابة يف �أ�سواق م�شتقات ال�سلع �سواء بخ�صو�ص كال من عمليات
ال�صرف يف امل�ستقبل و�أ�سواق امل�شتقات عرب الكونرت.
ولكن ال يزال من ال�سابق لأوانه احلكم على كافة ت�أثريات هذه النماذج ،فمن املهم �أن نعمل على رقابة تلك
التطورات وت�أثرياتها املحتملة على وظائف الأ�سواق.
ففي ال�سنوات الأخرية� ،شاهدنا زيادة قوة مبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة .فقد كانت هذه البيانات الأكرث
دقة و�شفافية ل�صناعتنا .ويف العام الأخري ،احتفلت مبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة بالذكرى العا�شرة لها.
وكلنا نقدر جهودها .وتفخر منظمة الدول امل�صدرة للبرتول ب�أنها تلعب دوراً حمورياً يف ت�أ�سي�س مبادرة بيانات
املنظمات امل�شرتكة ونوا�صل الدعم الكامل لهذه املبادرة.
بينما تكون قابلية تطاير ال�سعر على املدى الق�صري عادة ،ف�أن �سعر النفط على املدى الطويل يكون هام كذلك.
ف�صناعتنا عبارة عن ر�أ�س مال مكثف مع وجود فرتات زمنية طويلة ونحن نحتاج �أن نتذكر �أن �أمن الطلب هام
مثل �أهمية �أمن العر�ض.
وهذا يحدونا للنظر �إىل م�ستقبل النفط ويقدم لنا بع�ض الأ�سئلة ال�صعبة والتي تتعلق بهذه الأ�شياء مثل
رقابة النمو االقت�صادي يف امل�ستقبل والت�أثريات املمكنة للأزمة املالية وت�أثري التكنولوجيا على الطلب والعر�ض
وال�سيا�سات وتف�ضيالت امل�ستهلك وبالطبع ال�سيا�سات احلكومية.
ومع مراعاة مدى تعقيد هذه العوامل والطيف العري�ض من منظار الطاقة املحتملة يف امل�ستقبل ،قامت �أمانة
منظمة الدول امل�صدرة للبرتول بتطوير مفهوم يقوم على هذا ال�سيناريو على املدى الطويل .ويف ظل حالة
مرجع البحث عن النفط يف العامل ملنظمة الدول امل�صدرة للبرتول والتي تفرت�ض ا�ستمرار االجتاهات املا�ضية،
يزيد الطلب على الطاقة على مدار الفرتة من  2010حتى  2035بحوايل  . %51وال يزال الوقود احلفري يلبي
ن�صيب الأ�سد يف احتياجات الطاقة على م�ستوى العامل وي�سهم مبا يزيد عن  %82من جمموعة الطاقة العاملية
بحلول عام  . 2035وتعترب املوارد غري كافية يف هذا ال�صدد.
من املتوقع �أن يزداد الطلب على النفط مبا يقرب من  23مليون برميل يوميا على مدار الفرتة من  2010حتى
 ،2035لكي ي�صل �إىل  110مليون برميل يوميا بحلول  ،2035م�ستمد ب�شكل �أ�سا�سي من تطوير �أ�سا�سيا وقطاع
النقل واملوا�صالت يف الدول التي ال تنتمي �إىل  .OECDولكن من املتوقع ان ترتاجع م�ساهمة النفط يف
جمموعة الطاقة من  %34حاليا �إىل حوايل  % 28بحلول عام .2035
ولكن نادرا ما يكون امل�ستقبل ا�ستمرار ب�سيط للما�ضي ،وذلك يف ظل تعلق العديد من حاالت الغمو�ض
بت�صورات الطلب على النفط والتي من املمكن �أن يتم النظر �إليها يف �سيناريوهات من منظور النفط العاملي.
على �سبيل املثال ،ي�شري �سيناريو �سيا�سة وتكنولوجيا النقل ال�سريع ملنظمة الدول امل�صدرة للبرتول �إىل �أن
ا�ستخدام النفط العاملي من املمكن �أن ينخف�ض �أكرث من  7برميل يوميا بحلول عام  2035مقارنة بحالة
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املرجع.
وبني �سيناريوهات النمو االقت�صادي املرتفع واملنخف�ض ،هناك فارق يبلغ حوايل  20مليون برميل يوميا
وقد حدا بي ذلك �إىل طرح عدة �أ�سئلة حول هذه ال�سيناريوهات .ما هو الت�أثري على الأ�سعار؟ ما هو الت�أثري
على اال�ستثمار؟ وماذا يعني ذلك بالن�سبة مل�صادر النفط امللكفة مثل املواد التقليدية؟ الكلمتني ال�شائعتني اللتني
تربزان مع كل �س�ؤال من هذه الأ�سئلة هما عدم الو�ضوح وعدم اال�ستقرار.
دعونا ن�ؤكد على �أنه لو مل تكن هناك ثقة يف وجود طلب �إ�ضايف على النفط ،ف�إنه لن يكون هناك دافع
لال�ستثمار .فلماذا يتم تبديد املوارد املالية النفيثة على ال�سعة غري املطلوبة؟ وعلى اجلانب الآخر� ،إذا مل يتم
�إجراء اال�ستثمارات بطريقة منا�سبة وكافية ،ف�إنه رمبا ال يتم تلبية احتياجات امل�ستهلك يف امل�ستقبل.
�أ�صحاب الفخامة ،ال�سيدات وال�سادة
�إنني مت�أكد �أن كل �شخ�ص هنا ي�ستطيع �أن يقدر �أننا ال ميكننا �إجراء عملية التكهن وقابلية التطاير معاً وذلك
لأنها ت�شكل جزء ال يتجز�أ من ال�سوق .ولكن من الهام �أن نعمل على تخفيف زيادة قابلية التطاير وزيادة عملية
التكهن التي تعترب حا�سمة.
ولذا ،ف�إنه من الهام �أن ننظر �إىل اال�صالحات القانونية املعدة ب�شكل جيد واال�ستمرار يف تطوير جودة
البيانات وتدعيم مبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة والبحث الأكادميي املتقدم وتعزيز احلوار بني املنتج
وامل�ستهلك .ففي ال�سنوات الأخرية ،اتخذ احلور بني املنتج وامل�ستهلك خطوات هامة يف هذا ال�صدد .ومن
الهام �أن ن�ستمر يف اتباع هذه االجراءات.
�أعتقد �أننا جميعا ندرك قيمة ذلك .فالنفط �سيظل يلعب دورا حموريا يف اقت�صاد العامل ويف التنمية
االجتماعية واالقت�صادية لباليني الأ�شخا�ص بينما ي�ضمن حترك العامل على طول امل�سار جتاه م�ستقبل الطاقة
امل�ستدامة .وهذا الأمر يهمنا جميعا .لهذا ال�سبب نحتاج �إىل �إتباع حوارنا البناء .
�شكرا لكم على ح�سن ا�ستماعكم
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اجتاهات التعاون امل�شرتك
با�سم اهلل

معايل ر�ستم قا�سمي
وزير النفط
من جمهورية الإ�سالمية الإيرانية

ح�ضرة الرئي�س� ،أ�صحاب املعايل،
�أيها ال�سيدات وال�سادة
�إنه ل�شرف عظيم �أن �أمثل حكومة جمهورية �إيران الإ�سالمية يف االجتماع الوزاري الـ 13ملنتدى الطاقة
الدويل يف الكويت ,و�أن تتاح يل الفر�صة للتعبري عن وجهات نظري عن �أ�سواق الطاقة ،و�سبل التخفيف من
التقلبات والطرق املطلوبة لتعزيز اال�ستقرار يف ال�سوق� .آمل من املناق�شات التي �ستثار يف هذا االجتماع �أن
متهد الطريق ملزيد من اال�ستقرار يف �سوق النفط .و�أود �أن �أ�شكر حكومة الكويت ال�ست�ضافتها هذا االجتماع
وعلى كرم �ضيافتها.
ما من �شك يف �أن احلوار والتعاون يجب �أن يهدفا �إىل حتديد ال�شواغل وبذل اجلهود للتو�صل �إىل �سيا�سة
م�شرتكة ,والتزام نحو �إقامة تعاون بناء وتفاعل ال�ستعادة �أمن الطاقة يف العامل.
واليوم ،عندما �أثريت ق�ضية احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني ،من املتوقع �أنه لن يكون هناك من فجوة
كبرية بني وجهات نظر اجلانبني ،و�أن هذا من �ش�أنه �أن يعزز فهمنا للرتابط املتبادل وامل�ساهمة يف الثقة
املتبادلة ومتهيد الطريق ل�صنع القرارات الوطنية وتعاون دويل �أكرث �شفافية.
بادئ ذي بدء ،عند ا�ستعرا�ض تاريخ عقدين من احلوارات بني املنتجني وامل�ستهلكني� ،أت�ساءل عما �إذا
كانت �سيا�سات الطاقة يف البلدان امل�ستهلكة املبنية على �أ�سا�س عدم املواجهة مع املنتجني قد حققت تقريباً
�أهدافها .هل مت معاجلة �أو التخل�ص من ال�شكوك حول م�ستقبل �إمدادات النفط والطلب واحتياجات املنتجني
لال�ستثمار يف قطاعات املنبع وامل�صب ،والتكلفة ال�ضخمة من �أجل احلفاظ على و� /أو تعزيز الطاقة الإنتاجية

الفائ�ضة؟ وهل مت �إلغاء اجلو الأحادي ال�سيا�سي واالقت�صادي املفرو�ض على �سوق النفط وال�ضغوط مثل
العقوبات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي متار�س على املنتجني؟
مما ال �شك فيه هو �أن التعاون هو عملية ذات اجتاهني ،والتي �سيتم حتقيقها من خالل “اال�ستماع �إىل
وجهات نظر الآخرين” و“التنقيب عن �أ�س�س للتعاون” وكذلك “التفاعالت ال�سيا�سية واالقت�صادية”.
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ومن �أجل �إن�شاء �سوق م�ستقرة للطاقة خالية من التقلبات ال�شديدة ،ينبغي �أن ت�ؤخذ العوامل الأ�سا�سية
التالية بعني االعتبار:
1 .1وجود ما يكفي من املوارد و�إن�شاء قدرة �إنتاج موثوق بها.
2 .2و�ضع خطط تهدف �إىل اال�ستغالل على املدى الطويل وامل�س�ؤول ملوارد الطاقة.
�3 .3أمن الطلب من املنتجني و�أمن الإمدادات للم�ستهلكني.
4 .4التنظيم املنهجي لأن�شطة امل�ضاربني يف البور�صات العاملية الرئي�سية وعمليات التبادل.
5 .5توفري �إمكانات اال�ستثمار يف قطاعات املنبع وامل�صب على حد �سواء ،ومتكني حرية الو�صول �إىل �أ�سواق
ر�أ�س املال والتكنولوجيا واملعدات ذات ال�صلة.
6 .6عدم تدخل امل�ستهلكني يف ال�سوق من خالل �أدوات مثل االحتياطي اال�سرتاتيجي وما �إىل ذلك.
7 .7بذل كل اجلهود الرامية �إىل حتقيق اال�ستقرار يف ال�سوق من خالل العر�ض يف الوقت املنا�سب الحتياجات
ال�سوق.
8 .8عدم التدخل يف قطاع الطلب وعدم فر�ض �ضرائب �ضخمة على امل�ستخدمني النهائيني.
وترى ايران ،كونها �أكرب ثاين منتج يف منظمة الأوبك ,والأوىل يف ترتيب االحتياطيات الرتاكمية للنفط
والغاز يف العامل� ،أن متزج ق�ضايا �إنتاج ونقل وا�ستهالك النفط والغاز مع الأمن العاملي ،ونتيجة لهذا ،نعتقد
�أن ا�ستمرار �أمن الطاقة يتطلب املزيد من التعاون بني املنتجني وامل�ستهلكني وكفاءة يف �أداء ال�سوق ومنع تقلبات
�أ�سعار �شديدة ،و�أخرياً �إن�شاء عالقات �شفافة وم�ستقرة العالقات بني الأطراف املعنية.
 نظراً لكونهم على علم بامل�صالح امل�شرتكة لدولهم والعالقة املتبادلة بني امل�صالح االقت�صادية للمنتجنيوامل�ستهلكني ،التزم املنتجون دائماً بتوفري احتياجات ال�سوق يف الوقت املنا�سب لتحقيق ا�ستقراره.
ومع وجود تاريخ لأكرث من مائة �سنة يف �صناعة النفط ،ومل تبد�أ �إيران با�ستخدام النفط ك�أداة �سيا�سية.
ونحن مع الر�أي القائل �أن �أمن الطاقة ال ميكن حتقيقه من خالل التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول ،ولكن
املبد�أ الأكرث �أهمية يف اجلغرافيا ال�سيا�سية املتغرية للطاقة يف العامل هو التدفق احلر للتكنولوجيا ور�أ�س املال
وال�سلع يف ال�سوق.
وبالتايل ،نرى �أن اجتاه احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني للأ�سف مل ينجح يف �إقامة جو من التعاون
ال�صحي ،وعدم ت�سيي�س �صناعات النفط والطاقة ,والغاء العقوبات للدرجة التي توقعها املنتجون وامل�ستهلكون.
ون�أمل يف حتقيق �أهداف مهمة للحوار بني املنتجني وامل�ستهلكني والتعاون فيما بينهم �أكرث من �أي وقت
م�ضى.
وللأ�سف ،ف�إن بع�ض الدول الكربى من بني �أهم م�ستهلكي الطاقة يف العامل ،ترى النفط باعتبار �أحد
املكونات الأ�سا�سية لأمنها وجي�شها و�إ�سرتاتيجياتها ال�سيا�سية ،وت�ستخدامه ك�أداة �سيا�سية �ضد الدول املنتجة
للنفط .ومما ال �شك فيه �أن ممار�سة ال�ضغوط االقت�صادية الأحادية من التحري�ض ال�سيا�سي هو تهديد ،يعر�ض
التجارة احلرة وا�ستمرارية �إمدادات النفط يف العامل للخطر .ويف نهاية املطاف �ستواجه جميع الفئات املعنية
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يف �سوق النفط مبا يف ذلك �سوق املنتجني وامل�ستهلكني م�شاكل خمتلفة .من ناحية �أخرى ،ال ميكن جتاهل دور
�أ�سواق تبادل النفط بني تقلبات ال�سوق وتقلبات الأ�سعار .فينبغي و�ضع �أنظمة مهيمنة للأ�سواق املالية ،و�أ�سواق
تبادل النفط من �أجل حتقيق ال�شفافية والرقابة ،مما �سي�سهم بالت�أكيد يف التخفيف من التقلبات.
 اال�ستثمار يف التو�سعات �سواء يف قدرات امل�صب واملنبع والنقل هو �أمر �ضروري للغاية .ومع ذلك ،ف�إن �إر�ساءال�سالم واال�ستقرار ال�سيا�سي يف الدول املنتجة هي من بني ال�شروط امل�سبقة املطلوبة ال�ستمرارية تدفق
اال�ستثمار .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ومن دون التعاون املايل والتقني مل�ستهلكي النفط لن يكون املنتجون قادرين
على تلبية االحتياجات ذات ال�صلة من تلقاء �أنف�سهم.
 يف العالقة مع تغري املناخ ،وهو بني التحديات اخلطرية والطويلة الأجل للمجتمع العاملي ،من املتوقع �أنتتجنب البلدان ال�صناعية املواقف التمييزية يف الق�ضايا البيئية ،وتوقف دعمها للطاقات امللوثة وخا�صة
الفحم .كما ي�ؤمن املنتجون مببد�أ امل�س�ؤوليات امل�شرتكة ولكن املتباينة وتنفيذ االتفاقيات ذات ال�صلة ،على
�أن تكون ال�سيا�سات والرتتيبات ذات ال�صلة وق�ضية الغازات الدفيئة متوازنة و�شاملة ،و�شريطة �أن يتم
الأخذ بعني االعتبار ت�أثري الأنظمة اجلديدة على الدول املنتجة والتي تعتمد اقت�صاداتها على االيرادات
النفطية.
 و�أخرياً� ،أود �أن �أ�ؤكد جمدداً �أن �سيا�سات الطاقة من �أجل تعزيز الإنتاجية واعتماد والتخفيف من االعتمادعلى النفط ،يف حني تهدف �إىل �ضمان �أمن الطاقة ،لي�ست ملزمة فقط للدول ال�صناعية ،بل تلك ال�سيا�سات
هي حقوق م�شروعة جلميع البلدان مبن فيهم املنتجني .
 ويف اخلتام� ،أود �أن �أعلن �أن �أهم هدف من احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني هو تعزيز م�ستوى الفهم املتبادلوحتديد احتياجات الأطراف وبذل اجلهود لإزالة احلواجز �أمام الأهداف.
يجب �أن يكون جوهر التعاون بني املنتجني وامل�ستهلكني ذي �صلة منطقية بني االحتياطيات واال�ستثمار
والتكنولوجيا ،والو�صول �إىل الأ�سواق العاملية من دون عوائق �سيا�سية ل�ضمان �أمن �إمدادات الطاقة والطلب،
و�ضمان التنمية امل�ستدامة يف العامل.
ومن خالل �إن�شاء مثل هذه العمليات� ،سيتم �ضمان امل�صالح امل�شرتكة لكال جمموعتي املنتجني وامل�ستهلكني،
و�سيكون الطريق ممهداً ال�ستعادة �أمن الطاقة ،والتخفيف من تقلبات ال�سوق.
ً
جزيال لكم على اهتمامكم.
�شكر ًا
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�أ�سواق الطاقة :التخفيف من التقلبات
معايل علي بن �إبراهيم النعيمي
وزير البرتول والرثوة املعدنية
يف اململكة العربية ال�سعودية

�أ�صحاب املعايل وال�سعادة� ،أيها ال�ضيوف الكرام ،ح�ضرة ال�سيدات وال�سادة.
�أود �أوالً �أن �أعرب عن خال�ص امتناين لدولة الكويت ال�ست�ضافتها االجتماع الوزاري الـ 13ملنتدى الطاقة
الدويل ،وللحكومتي اجلزائر وهولندا على م�شاركتهما يف ا�ست�ضافة هذا اللقاء الهام� .إنه ملن دواعي �سروري
�أن �أكون ع�ضواً يف جمموعة الناطقني با�سم دولهم املحرتمني.
�أيها ال�سيدات وال�سادة� ،إن املو�ضوع الرئي�سي لهذه الدورة هو كيفية التخفيف من التقلبات يف �أ�سواق
النفط العاملية .فالتقلب و�ضع �سيئ بالن�سبة للم�ستهلك واملنتج ،و�سيئ �أي�ضاً لهذا النوع من التخطيط على
املدى الطويل املطلوب يف قطاع الطاقة .فهذه التقلبات يف ال�سوق لي�ست يف م�صلحة �أحد هنا اليوم.
ونعلم جميعاً �أن �أ�سعار النفط هي �أكرث تقلباً من �أي نوع �آخر من ال�سلع �أو �أ�سعار الأ�صول .وعلى الرغم
من �أن �أ�سا�سيات ال�سوق تبدو �سليمة� ،شهد العقد املا�ضي حركات غري م�سبوقة يف �أ�سعار النفط .واليوم ،تبدو
�سوق النفط متوازنة عموماً ،وهناك وفرة يف الإنتاج ويف قدرة التكرير .وكما الحظت عدة مرات عديدة �أن
اململكة العربية ال�سعودية وغريها من الدول ال تزال ت�ستعد ل�سد �أي نق�ص – نظري �أو حقيقي  -يف امدادات
النفط اخلام.
يف املا�ضي غري البعيد� ،أ�سهمت املعلومات اخلاطئة حول ذروة النفط واملخاوف التي ال �أ�سا�س لها حول
الطاقة الإنتاجية يف حتريك التقلبات .ومن الوا�ضح �أن للأحداث العاملية ت�أثري على �أ�سعار النفط� ،إذ يكون
للأخبار املروجة عن مثل هذه الأحداث يف كثري من الأحيان ت�أثري غري متنا�سب .ولكن ،يف نهاية املطاف ،يكمن
�سبب التقلبات يف امل�ضاربة يف ال�سوق ،على �أ�سا�س حد�س يف �أر�صدة العر�ض والطلب امل�ستقبلي ،واالهتمام
املتزايد يف ال�سلع املتعلقة بالطاقة كفئة من الأ�صول اخلا�صة بامل�ستثمرين املاليني .وهذا هو الرتكيز على
“براميل الورق” ،بدالً من ال�شحنات الفعلية ،مما ي�سبب امل�شاكل.
�أيها ال�سيدات وال�سادة ،من الوا�ضح �أنه ما من بلد واحد �أو جمموعة من البلدان ميكنها �ضمان ا�ستقرار
ال�سوق .ولعدة �سنوات ،عملت اململكة العربية ال�سعودية مع املنتجني وامل�ستهلكني للحد من التقلبات و�ضمان
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اال�ستقرار .كما �إن قرارات �إنتاجنا وا�ستثماراتنا ودعمنا ملنتدى الطاقة الدويل واملبادرة امل�شرتكة لبيانات
املنظمات �أو “جودي” ،كلها م�ساهمات منا من �أجل حتقيق هذا الهدف.
�إن الفجوات يف البيانات املتاحة لل�سوق ت�صب الزيت على نار امل�ضاربة ،ولهذا ال�سبب تقدم “جودي”
ح ً
ال فريداً من نوعه ل�صانعي القرار .وهذه املبادرة ،التي توفر بيانات الطاقة املهمة للجمهور ،تثني ب�شكل
منتظم وزراء الطاقة و�صناع القرار الآخرين مل�ساهماتهم ب�شفافية يف ا�ستقرار ال�سوق .ومع ما يقارب 100
دولة م�شاركة ،تغطي “جودي” ما يقارب  90يف املئة من امدادات النفط والطلب العاملي وتعزز �إىل حد كبري
�شفافية بيانات الطاقة .يرى كل من منتجي الطاقة وامل�ستهلكني على حد �سواء “جودي” ك�أداة مهمة يف احلد
من التقلبات امل�ستقبلية للطاقة ،ف�ض ً
ال عن م�ساعدة البلدان يف التخطيط للم�ستقبل ب�شكل �أف�ضل .و�أ�شجع
جميع احلكومات على دعم وتعزيز هذه املبادرة.
�أيها ال�سيدات وال�سادة� ،إن تركيزنا هنا اليوم ،والرتكيز امل�ستمر ملنتدى الطاقة الدويل هو زيادة التعاون
وال�شفافية واالنفتاح حتى نتمكن من التخفيف من التقلبات� .إنه لي�س بالأمر الب�سيط �أو ال�سهل .ولكن حتى
لو مل يكن ذلك �أمراً �سه ً
ال ،فهو ال يعني �أننا ال ميكن حتقيقه.
�أ�شكركم جزيل ال�شكر
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�سبل تعزيز احلوار امل�ستقبلي
معايل ت�شارلز هندري
وزير الطاقة يف اململكة املتحدة

�أ�صحاب املعايل وال�سعادة� ،أيها ال�ضيوف الكرام ،ح�ضرة ال�سيدات وال�سادة.
مالحظات مبدئية
•نحن ممتنون ملنح اململكة املتحدة هذه الفر�صة لتحديد �أهمية ا�ستقرار �أ�سواق الطاقة العاملية من
�أجل �ضمان رفاهية امل�ستقبل االقت�صادي لكل من املنتجني وامل�ستهلكني .ن�شكر م�ضيفيتنا الكويت
لرعايتنا ب�شكل جيد ،كما ن�شكر جميع من قاموا بامل�ساعدة يف تقدم منتدى الطاقة الدويل يف خالل
العامني املا�ضيني ،ونرحب ب�ألدو يف جل�سته الوزارية الأول منذ توليه من�صبه اجلديد.
•�إن امدادات النفط والغاز الآمنة وذات الأ�سعار املعقولة هو �أمر حيوي بالن�سبة لالقت�صاد العاملي،
وحتى يف ظل عملنا للحد من انبعاثات غازات الدفيئة �ست�ستمر هذه احلال لعقود قادمة.
•كما �أن تقلبات الأ�سعار احلالية ت�ضر الدول املنتجة وامل�ستهلكة على حد �سواء� .إن �أهم حوار بني
املنتجني وامل�ستهلكني و�شفافية ال�سوق املح�سنة هي ذات �أهمية حا�سمة للحد من التقلبات  -وهذا
هو الدور احلا�سم الذي يلعبه منتدى الطاقة الدويل والذي يجب �أن ي�ستمر كذلك.
•كان العام  2011عاما زاخراً بالأحداث يف �أ�سواق الطاقة العاملية ،ويبدو �أن العام � 2012سيحذو
حذوه .فالزعماء يتطلعون ب�شكل متزايد �إىل منتدى الطاقة الدويل لتحقيق نتائج فعلية ،وهذه
فر�صة رائعة بالن�سبة لنا وحتد يف الوقت عينه ولكن يجب علينا مواجهة هذا التحدي.
حتقيق م�سارات العمل القائمة
•لقد �سعدت لدى �سماعي عن التقدم الذي مت �إحرازه منذ االجتماع الوزاري الأخري .ويجب علينا �أن
ن�ستمر يف القيام بهذا العمل وحتقيق �أهدافنا .و�أود �أن اختار �أربعة جماالت على وجه اخل�صو�ص:
•�أوالً :قاعدة بيانات “جودي” التي تلعب بالفعل دوراً مهماً .كما �أن العمل الذي قام به الأع�ضاء
واملنظمات ال�شريكة لتح�سني نوعية ونطاق البيانات على مدى ال�سنوات املا�ضية مثري للإعجاب.
ولكن �أدائنا اجلماعي يف توفري هذه البيانات لي�س �أقل من ذلك .ويجب علينا بذل كل جهد ممكن
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لتوفري البيانات الكاملة والدقيقة يف الوقت املنا�سب كما هو مطلوب .هذه الأداة تفيدنا جميعاً
وعلينا �أن نفعل كل ما يف و�سعنا لتعزيزها� .أرحب بكافة امللحقات املخططة ل”جودي” لبيانات
اال�ستثمار يف الغاز والنفط .و�ستوفر هذه البيانات معلومات مهمة جداً يف ال�سوق.
•ثانياً� :إن العمل مع الأوبك ووكالة الطاقة الدولية وغريها على توقعات ال�سوق يلعب دوراً هاماً يف
تو�ضيح التوقعات واحلد من االرتياب .نحن ال نحتاج  -بل رمبا ال ينبغي� -أن ن�سعى لكي يكون هناك
ر�أي م�شرتك ملا هو حتماً م�ستقبل غام�ض .ولكن ينبغي علينا �أن ن�سعى على الأقل للمقارنة بني
توقعاتنا وفهم الأ�سباب الكامنة وراء اخلالفات التي تن�ش�أ .بع�ض العمل اجليد قد مت بالفعل على
هذا ،و�أود �أن �أحث على ا�ضغط على لبذل املزيد ،وب�سرعة �أكرث.
•ثالثاً :لقد تابعت باهتمام نتائج ور�ش العمل بالنظر �إىل التفاعل بني الأ�سواق املادية واملالية .ومن
الوا�ضح �أن هذا جمال معقد للغاية ،و�ستختلف حوله الآراء ال حمالة .ومع ذلك �أعتقد �أننا قمنا
مبا يكفي من العمل اجلماعي حتى الآن لإثبات �أن حماوالت حتديد ح�صة دقيقة لتغريات �أ�سعار
النفط �سببها الأ�سواق املادية وتلك التي ت�سببها الأ�سواق املالية غري املجدية يف نهاية املطاف .ومن
الوا�ضح �أن هناك تفاع ً
ال معقداً بني االثنني ،بل قد ال يكون هناك من منطق يف التفريق بينهما.
�أود �أن �أقرتح �أن نركز ب�شكل �أقل الآن على هذه املناق�شة (والتي هي �إىل حد كبري للأكادمييني)،
والرتكيز بدالً من ذلك على املكان الذي ميكن �أن ن�ضيف فيه قيمة ما .ويف هذا ال�سياق ،على وجه
اخل�صو�ص ن�شري �إىل تعزيز ال�شفافية على حد �سواء يف الأ�سواق املادية واملالية.
•رابعاً� :أثني على منتدى الطاقة الدويل و�أعمال منتدى الطاقة الدويل لت�شجيع اال�ستثمار
يف �إنتاج النفط والغاز .و�سيتطلب منو الطلب يف امل�ستقبل ،بالإ�ضافة �إىل التحركات للحد من
انبعاثات الكربون وتطوير م�صادر الطاقة اجلديدة وغري التقليدية ،ا�ستثمارات �ضخمة يف �صناعة
الهيدروكربونات والبنية التحتية للطاقة .ويف الواقع تقدر وكالة الطاقة الدولية �أننا بحاجة �إىل 38
تريليون دوالر من اال�ستثمارات اجلديدة يف البنية التحتية للطاقة بحلول العام  .2035وهذا املبلغ
ي�ساوي �ضعف الناجت املحلي الإجمايل يف االحتاد الأوروبي .يجب �أن نت�أكد من �أننا نقوم بتوفري
مناخات ا�ستثمار م�ستقرة ومفتوحة كي نتمكن من تطبيقها.
االجتاه امل�ستقبلي
•وبالإ�ضافة �إىل م�سارات العمل القائمة ،يجب على منتدى الطاقة الدويل �أن ينظر �إىل امل�ستقبل
ويحدد �سبل تعزيز احلوار .فيجب �أن يكون املنتدى يف قلب اجلهود الدولية  -جنباً �إىل جنب مع
احلكومات وال�صناعة واملنظمات املالية  -للم�ساعدة يف تقدمي ظروف �شفافة يف ال�سوق من �ش�أنها
�أن ت�ضمن ح�صول اال�ستثمار الالزم .و�أود بالتايل �أن �أ�سلط ال�ضوء على اقرتاحني:
•�أوالً :نحن نعي�ش يف عامل يزداد فيه �ضيق �أ�سواق الطاقة واملعر�ضة لالنقطاع .ميكن ملنتدى الطاقة
الدويل �أن يلعب دوراً مهماً يف ت�سهيل احلوار احلر واملفتوح بني املنتجني وامل�ستهلكني ،عندما نواجه

69

حتديات الطاقة التي ال ميكن ا�ستبدالها ب�شكل خا�ص .كما ينبغي �أن نتطلع لبناء هذه القدرة يف
امل�ستقبل.
•ثانياً :ينبغي �أن نتطلع لتعزيز حوارنا يف مناطق جديدة� ,إذ ميكن �أن نحقق فائدة حقيقية .على
�سبيل املثال ،هل يكون من املمكن ملنتدى الطاقة الدويل تي�سري �إجراء مناق�شة ب�ش�أن ت�أثري ال�سيا�سات
منخف�ضة الكربون على املدى الطويل على الطلب على الهيدروكربون ،وحتقيق �أكرب قدر من االقناع
يف هذا املو�ضوع الهام؟ و�إال ف�إننا نخاطر بت�صورات خاطئة وخطرية مما ي�سبب االختالفات ،على
�سبيل املثال �أن حل تغري املناخ يعني �أننا ل�سنا بحاجة �إىل �إنتاج النفط والغاز.
مالحظات ختامية
•�أود �أن �أ�شكر الكويت مرة �أخرى لرئا�ستها املمتاز لهذا االجتماع الوزاري ،وعملها الرائع على
مدى العامني املا�ضيني .وكم�ضيف م�شارك ،تتطلع اململكة املتحدة �إىل العمل مع الرئا�سة الرو�سية
للمنتدى على مدى العامني القادمني �إىل وقت االجتماع الوزاري التايل يف العام .2014
•�إن تلبية الطلب العاملي على الطاقة يطرح ت�سا�ؤالت �صعبة وكثرية ،من امل�ستحيل �أن يتمكن �أي بلد
من الرد عليها على حدى .فالتعاون الدويل املي�سر من خالل منتدى الطاقة الدويل يكون مل�صلحتنا
جميعاً .و�آمل و�أعتقد �أننا �سنكون قادرين على تطوير حوارنا ملواجهة هذا التحدي يف ال�سنوات
املقبلة.
ً
جزيال
�شكر ًا
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كفاءة ت�شغيل �أ�سواق الطاقة
ال�سيد دانيال بونيمان
نائب الأمني العام ملنتدى الطاقة

�أ�صحاب املعايل وال�سعادة� ،أيها ال�ضيوف الكرام ،ح�ضرة ال�سيدات وال�سادة.
�أود �أن �أبد�أ ب�شكر الدكتور �شهاب الدين لإ�شرافه على دورتنا اليوم والوزير كنابان لرت�أ�سه �إياها.
وت�شكر الواليات املتحدة �أي�ضاً الأمريكية م�ضيفتنا دولة الكويت على كرم ال�ضيافة.
�إن ملناق�شات اليوم �أهمية حا�سمة .فازدهار و�أمن جميع الدول يعتمد حيوياً على الطاقة .ومعاً ،نواجه
حتدي تعزيز �أ�سواق الطاقة التقليدية حتى فيما نتقدم يف مهمتنا العاجلة املتمثلة يف االنتقال �إىل اقت�صاد
منخف�ض الكربون.
ي�سهم النفط والغاز كموارد الطاقة احليوية لالقت�صاد العاملي ،و�سي�ستمر كذلك لعقود مقبلة ،كما
�أو�ضحت توقعات كل من وكالة الطاقة الدولية و�إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .وحتقيقاً لهذه الغاية ،تلتزم
الواليات املتحدة الأمريكية بتطوير النفط والغاز اخلا�ص بها ،ب�أمان وم�س�ؤولية ،يف حني نقوم بتعزيز قواعد
مفتوحة وم�ستقرة للطريق التي حت�سن كفاءة ت�شغيل �أ�سواق الطاقة يف جميع �أنحاء العامل .كما تدعم �أ�سواق
الطاقة ال�شفافة النمو االقت�صادي ال�صحي و�إمدادات الطاقة العاملية الآمنة .كما �أنها ت�سهل تو�سيع التجارة
العاملية واال�ستثمار يف موارد الطاقة والتكنولوجيا.
يف الأ�شهر الأخرية� ،أ�صبح �سوق النفط العاملي �ضيقاً على نحو متزايد .وقد بلغ اال�ستهالك العاملي
للوقود ال�سائل م�ستويات عالية تاريخياً .ويف ما يتعلق بالإمدادات ،فقد �شهد ال�شهران املا�ضيان عدداً من
اال�ضطرابات ،مبا يف ذلك انخفا�ضات يف الإنتاج يف عدة �أماكن .ويف الوقت نف�سه ،حدثت تطورات �أخرى يف
الإمدادات العاملية ما قد ي�ساعد يف تخفيف ظروف ال�سوق ال�ضيقة وتخفيف التقلبات.
ففي الواليات املتحدة ،و�صل �إنتاج النفط اخلام �إىل �أعلى م�ستوى له منذ العام � ،2003إذ بلغ  5.6مليون
برميل يف اليوم الواحد� .أما م�شاريع ادارة معلومات الطاقة فقد �أظهرت �أن �إنتاج الواليات املتحدة �سينمو هذا
العام بـ� 230ألف برميل �إ�ضايف يف اليوم الواحد.
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ولكن على الرغم من هذه الأمثلة لزيادة الإنتاج ،ف�إن �سوق النفط احلايل �ضيقة جداً ،كما ينعك�س
يف ارتفاع �أ�سعار النفط� .إن م�ستويات الأ�سعار املرتفعة هذه تثري قلقنا كثرياً ،لأنها تهدد النمو االقت�صادي
واالزدهار يف جميع �أنحاء العامل� .إذا ما تركت حلالها ،فيمكن �أن ت�ؤدي �أي�ضاً �إىل تدمري الطلب و�إىل ركود
عاملي ،كما �شهد العامل ارتفاع �أ�سعار كارثي وتاله انخفا�ض حاد يف خالل العام  .2008وال �أحد منا يريد
العودة �إىل هذا ال�سيناريو.
ميكن �أن ي�سبب احتمال وجود ارتياب ب�ش�أن الإمدادات الإ�ضافية تقلبات يف �أ�سعار النفط� ،إن واحدة من
�أكرث الأمور فعالية للتقلبات هي �سرعة قدرة انتاج النفط الفائ�ض.
حالياً ،تقدر وكالة الطاقة الدولية �أن متو�سطالطاقة الإنتاجية لنفط الأوبك الفائ�ض قد بلغ  2.5مليون
برميل يوميا يف خالل �شهري يناير وفرباير من هذا العام ،مقارنة معاملتو�سط يفالفرتة  2011 - 2009الذي
بلغ  3.5مليون برميل يف اليوم الواحد .لذلك� ،إن قدرة �إنتاج النفط الفائ�ضة حالياً متوا�ضعة للغاية ،متنا�سبة
مع امل�ستويات التاريخية .ويجب �أي�ضاً �أن تعترب الطاقة االنتاجية الفائ�ضة يف �سياق االرتياب اجليو�سيا�سي
احلايل.
ومبا �أن الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة يف نهاية املطاف تعك�س تنا�سب الطاقة الإنتاجية بوجه عام الطلب
على تلك الطاقة ،ونحن يف حاجة �إىل اتخاذ خطوات لت�شجيع منو العر�ض وتثبيط الدعم على اال�ستهالك،
وو�ضع �إ�سرتاتيجية “كل ما �سبق” للوقود يف العامل .وهذا الو�ضع يعك�س �أي�ضاً احلاجة �إىل مزيد من ال�شفافية
يف ال�سوق.
�إن التفاعل بني الأ�سواق املادية واملالية معقدة كما وا�صلت مناق�شة مزايا من خالل ور�ش العمل و�أماكن
�أخرى خا�صة مبنتدى الطاقة الدويل .
ولكي �أكون وا�ضحاً ،تلعب الأ�سواق املالية دوراً م�شروعاً يف م�ساعدة م�شرتي الوقود يف مقابل م�ستقبل
غام�ض .يف الواقع� ،إن الوقاية �أمر بالغ الأهمية لتوفري اال�ستقرار يف ال�سوق .وكما �سبق وقلت ،ف�إن التالعب
يف ال�سوق� ،إذا كان يحدث ،من �ش�أنه �أن يهدد اال�ستقرار والنمو العاملي �أي�ضاً .ولهذا ال�سبب قام الرئي�س �أوباما
بتعيني النائب العام لدينا لإطالق فرقة عمل تهدف �إىل اقتالع جذور حاالت الغ�ش �أو التالعب يف �أ�سواق
النفط ،مبا يف ذلك �أي ن�شاط غري قانوين من قبل التجار وامل�ضاربني.
�أما بالن�سبة للعوامل اجليو�سيا�سية ،فالواليات املتحدة تعمل مع احللفاء وال�شركاء يف جميع �أنحاء العامل
للحد من املخاوف الإقليمية والعاملية التي ميكن �أن تخلق جواً من االرتياب يف ال�سوق ما من �ش�أنه �أن يكون
له ت�أثري �سلبي على الأ�سعار.
�إن ال�شفافية يف �أ�سواق النفط هي �أمر حيوي يف الت�أكد من الأ�سواق املالية الأمر الذي يعك�س املعلومات
الدقيقة ،ويعمل بكفاءة .وهذه هي �أف�ضل �أداة لدينا لتخفيف التقلبات التي تزداد من االرتياب وعدم كفاية
�أو عدم دقة البيانات.
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ولهذا ال�سبب تقوم الواليات املتحدة بت�أييد اجلهود التي يبذلها منتدى الطاقة الدويل لزيادة البيانات
املتاحة يف �إنتاج وا�ستهالك النفط .وي�سرنا �أن نكون جزءاً من املبادرة امل�شرتكة لبيانات املنظمات (جودي)
ودعم املبادرات الأخرية لإن�شاء “جودي” الغاز الطبيعي وقواعد البيانات مماثلة ال�ستثمارات الطاقة.
كما �أن الواليات املتحدة تعزز ال�شفافية مع �شركائنا الدوليني ،ونحن نتخذ �أي�ضاً خطوات يف بلدنا
ملعاجلة �إنتاج الطاقة وا�ستهالكها.
ونتخذ �أي�ضاً �إجراءات للم�ساعدة يف توفري الإغاثة للم�ستهلكني عرب تقلي�ص �أ�سعار الغاز .على �سبيل
املثال ،نحن نعمل على زيادة ال�سماح لتنمية النفط على الأرا�ضي االحتادية ،داخل وخارج الأرا�ضي ،وتخفيف
اختناقات الت�سليم.
يف داخل البالد وخارجها ،نحن نعمل على تعزيز ال�شفافية حتى يت�سنى جلميع امل�ستهلكني والتجار فهم
ما يجري يف �أ�سواق النفط ب�شكل �أف�ضل.
�إن الواليات املتحدة ت�ؤيد منتدى الطاقة الدويل الذي يوفر مكاناً حمايداً بالن�سبة للمنتجني وامل�ستهلكني
ملناق�شة املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك� .إن هذا املنتدى هو �أكرث فائدة عندما يقوم بالرتويج لفهم م�شرتك
لل�شفافية حول �سوق الطاقة واال�ستقرار واال�ستدامة.
ونحن ممتنون لقيادة امللك عبد اهلل والوزير النعيمي والأمري عبد العزيز الذي حفز جهود ت�شكيل منتدى
الطاقة الدويل ،مع توفري مركز لأمانة املنتدى.
معاً ميكننا �أن نبني الثقة بالنف�س والثقة من خالل حت�سني تبادل املعلومات بني الدول الأع�ضاء .كما
ميكن للمنتدى �أن ي�ساعد يف التوفيق بني وجهات النظر املتفاوتة واملواقف يف �سوق النفط العاملي ،وتعزيز
القدرة على اال�ستجابة ملخاوف الأع�ضاء.
�إن الواليات املتحدة تدعم هذه الر�ؤية .و�أنا �أتطلع للعمل مع زمالئي هنا اليوم لبناء م�ستقبل �أقوى و�أكرث
ازدهاراً و�أماناً.
�أ�شكركم جزيل ال�شكر
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املخاطر اجليو�سيا�سية وم�شكلة الديون الأوروبية
معايل �ساي�شو ماكينو
النائب الأول لوزير االقت�صاد
والتجارة وال�صناعة يف اليابان

�أ�صحاب املعايل وال�سعادة� ،أيها ال�ضيوف الكرام ،ح�ضرة ال�سيدات وال�سادة.
مالحظات ابتدائية
�شكراً لك �سيدي الرئي�س.
ا�سمي �ساي�شو ماكينو ،و�أنا النائب الأول لوزير االقت�صاد والتجارة وال�صناعة يف اليابان.
�أود �أن �أقدم امتناين العميق حلكومة الكويت والأمانة العامة ملنتدى الطاقة الدولية ،وهم منظمي م�ؤمتر
اليوم.
وي�شرفني �أنه قد مت �إعطائي هذه الفر�صة لأتكلم ب�صفتي �أحد �أع�ضاء هذه الدورة حول ا�ستقرار �سوق
الطاقة .وكوزراء معنيني بالطاقة يف حكوماتنا ،نعلم جميعاً �أن هذه هي ق�ضيتنا الأكرث �إحلاحاً.
و�أود �أن �أبد�أ بالإ�شارة �إىل �أنه قد مرت �سنة الآن على وقوع الزلزال الكبري يف �شرق اليابان .و�أريد �أن
�أغتنم هذه الفر�صة لأكرر خال�ص امتناين جلميع احلا�ضرين للدعم الذي قدمته بالدكم لنا يف حمنتنا .وعالوة
على ذلك ،يف ما يتعلق باحلادث يف املحطة النووية الذي �سببته الكارثة� ،أود �أن �أذكر �أنه مت �إطفاء املفاعالت
امل�ضطربة يف نهاية العام املا�ضي .وحتاول حالياً احلكومة اليابانية و�شعبها التكاتف للم�ضي قدماً بثبات نحو
التعايف التام.
�سوق الطاقة احلالية
�إذا نظرنا �إىل االجتاهات احلديثة يف �سوق الطاقة الدولية ،نرى �أننا نواجه الآن فرتة من االرتياب.
فقد جعلت التوقعات املتنامية لتحقيق االنتعا�ش االقت�صادي يف الواليات املتحدة وتدفق الأموال الفائ�ضة من
تخفيف القيود النقدية الدولية ،بالإ�ضافة �إىل املخاطر اجليو�سيا�سية وت�أثري م�شكلة الديون الأوروبية الأفق
غام�ضاً للغاية .ووفقاً ملا �سبق ،يجب �أن نظل يقظني الجتاهات ال�سوق ،مبا يف ذلك حركة �أ�سعار النفط
اخلام.
ولذلك �أعتقد �أننا بحاجة �إىل الرتكيز على نقطتني من �أجل حتقيق اال�ستقرار يف ال�سوق.
النقطة الأوىل هي تبادل التوقعات الطويلة الأجل للعر�ض والطلب على الطاقة بني الالعبني يف ال�سوق.
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ثمة توافق يف الآراء داخل املجتمع الدويل ،نظراً للتقلبات الكبرية يف �أ�سعار النفط اخلام يف ال�سنوات
الأخرية ،يجب ت�أمني ا�ستثمارات كافية ملنع ح�صول ال�سوق ال�ضيقة� .أن مثل هذه اال�ستثمارات هي حاجة
خا�صة يف جماالت التنمية من امل�صب للمنبع ،وهذا ال ينطبق فقط على النفط اخلام ،بل �أي�ضاً على
الغاز الطبيعي .وقد �أ�صبح تطوير الغاز الطبيعي غري التقليدي فعاالً خا�صة كجزء مما ي�سمى “ثورة الغاز
ال�صخري” .ويف هذه االجتاهات واجتاهات �أخرى مماثلة� ،أعتقد �أن مثل هذا اال�ستثمار املنهجي الذي ي�أخذ
منظوراً طويل الأجل مطلوب.
ويف و�سط هذه الظروف� ،سيكون من ال�ضروري زيادة القدرة على التنب�ؤ بالطلب امل�ستقبلي على �أ�سا�س
اال�ستثمار الكايف واملنا�سب يف قطاع الطاقة.
الطلب على الطاقة يف �آ�سيا
ال يزال النمو االقت�صادي يف �آ�سيا قوياً جداً .ووفقاً ل�صندوق النقد الدويل ،وعلى مدى ال�سنوات الـ10
املا�ضية ،حققت �آ�سيا ن�سبة عالية يف متو�سطمعدل النمو ال�سنوي و�صلت �إىل  ،5.1%هذا باملقارنة مع ن�سبة
 3.7%لالقت�صاد العاملي ككل .ونظراً لهذا النمو ،من املقبول على نطاق وا�سع �أن الطلب على الطاقة يف �آ�سيا
�سي�ستمر يف االرتفاع ب�شكل مطرد يف امل�ستقبل.
وفقاً لذلك ،ومنذ العام  ،2009كانت اليابان تقوم ب�إعداد توقعات الطلب يف �آ�سيا والتي ت�شمل حتى
ال�شرق الأو�سط .وتقوم هذه التوقعات بالتعاون مع خرباء من جميع �أنحاء �آ�سيا .ووفقاً لأحدث الأبحاث ،من
املتوقع �أن يزداد الطلب على الطاقة الأولية يف �آ�سيا يف العام  2035لي�صل �إىل  2.1مرة �أكرث مما كان عليه
يف العام  2009ومتثل  52%من ا�ستهالك الطاقة يف جميع �أنحاء العامل.
ونظراً لهذا النوع من التوقعات� ،أود �أن �أرى البلدان املنتجة للنفط ت�شارك يف �إنتاج مرن على املدى
الق�صري ،فيما تقوم بتنفيذ اال�ستثمار املنهجي يف مرافق الإنتاج الكافية على املدى الطويل.
�أود بالتايل �أن �أطلب من وزراء الطاقة هنا اليوم ال�سعي جاهدين لتو�سيع ا�ستخدام الطاقات النظيفة يف
بلدانهم بالإ�ضافة �إىل حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ومع العلم �أن ح�سابات قطاع
النقل ت�صل �إىل  62%من ا�ستهالك النفط يف العامل ،يجب علينا �أن نتذكر �أن تعميم �سيارات اجليل املقبل،
مثل ال�سيارات العاملة على الطاقة الكهربائية والهجينة� ،ستكون بنف�س �أهمية حت�سني كفاءة ا�ستهالك الوقود
يف ال�سيارات العاملة على البنزين .وعالوة على ذلك ،يجب علينا �أن ننظر �إىل ما هو �أبعد من جمرد �سيارات
فردية� ،سنحتاج �إىل اجلمع بني و�سائل النقل والأنظمة التي ال تنطوي على �سيارات من �أجل بناء “جمتمعات
ذكية” قادرة على حتقيق اال�ستخدام الأمثل للطاقة على م�ستوى البلدة واملدينة.
اقرتاح اليابان من �أجل �ضمان �شفافية ال�سوق
والنقطة الثانية من �أجل حتقيق اال�ستقرار يف ال�سوق تكمن يف حت�سني ال�شفافية يف ال�سوق .ولهذا ال�سبب
ف�إننا ،نحن �أع�ضاء منتدى الطاقة الدويل ،عملنا على رفع �شفافية ال�سوق من خالل �إن�شاء “جودي” والك�شف
عن بيانات ال�سوق على نطاق وا�سع.
ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي يف اليابان يف �أعقاب الزلزال الكبري يف اليابان ال�شرقية .ولهذا ال�سبب،
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وكبلد ع�ضو ،لدى اليابان توقعات كبرية لت�شغيل “جودي” للغاز ب�شكل وا�سع النطاق كي تغطي خط �أنابيب
الغاز وخطوط �أنابيب الغاز الطبيعي امل�سال� ،أي�ضاً يف خالل هذه ال�سنة .وترى اليابان �أن هذه اخلطوة مهمة
ل�ضمان ال�شفافية على �أكرب �شريحة من �سوق الطاقة.
حتى الآن� ،ساهمت اليابان ب�شكل ا�ستباقي بال�سعي نحو بناء “جودي” ب�شكل كامل .على �سبيل املثال،
يف العام املا�ضي قبلت اليابان ا�ستقدام نحو � 30شخ�صاً من  15بلداً من �أمريكا الالتينية لتدريب اخلرباء
الإح�صائي بقيادة منتدى الطاقة الدويل .و�أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة لتقدمي اقرتاح جديد .فنظراً لأهمية
�سوق الغاز الطبيعي و�سط ارتفاع الطلب التي ذكرته �آنفاً� ،أود �أن �أقرتح �أن تقوم اليابان بتقدمي متويل �إ�ضايف
من �أجل تعزيز تطوير بداية وا�سعة النطاق لـ“جودي” للغاز هذا العام ف�ض ً
ال عن نظام مالئمة �أف�ضل ،والذي
كان مو�ضوعاً عالقاً مثرياً للقلق.
التزام اليابان يف ال�سوق
تقوم اليابان بنجاح ب�إعادة البناء يف �أعقاب الزلزال الكبري يف اليابان ال�شرقية ،تلك الأزمة التي مل ي�سبق
لتداعياتها مثيل .ويجري �إحراز هذا النجاح بف�ضل الوحدة بني ال�شعب الياباين ،وكذلك الدعم املقدم �إىل
اليابان من قبل املجتمع الدويل .وباملثل� ،أعتقد �أنه عندما نواجه حتديات يف قطاع الطاقة ،ميكننا التغلب
عليها من خالل تعزيز �شامل للعالقات بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة .و�أعدكم �أن اليابان �ستكثف جهودها
لتعزيز احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني وتقدمي م�ساهمة م�ستمرة ال�ستقرار �سوق الطاقة.
�أ�شكركم جزيل ال�شكر.
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اجلل�سة
الثالثة
حتقيق اال�ستدامة البيئية واالجتماعية
تخفي�ض االنبعاثات والنفاذ للجميع
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انبعاثات منخف�ضة و�إمكانية و�صول للجميع
ح�ضرة �أ�صحاب ال�سعادة،
ح�ضرة املتحدثون واملن�سق املحرتمون،
�أعزائي ال�سيدات وال�سادة،

معايل يو�سف اليو�سفي
وزير الطاقة اجلزائري

ي�شرفني تر�أ�س اجلل�سة  ٣حول اال�ستدامة والتي تعترب مو�ضوعاً ذو �أهمية ق�صوى والذي قد ي�شكل
معياراً من�صفاً لتقييم �سيا�سياتنا .كما �أنني �أدرك ب�إن اال�ستدامة حتظى باهتمام وا�سع يتعدى مفهومي
«انبعاثات منخف�ضة و�إمكانية و�صول للجميع» لت�شمل تطلعات بيئية واجتماعية واقت�صادية.
ولقد �سررت مبراقبة �أعمال منتدى الطاقة الدويل منذ املنتدى الوزاري ال�سابق حول اال�ستدامة كما
هو مبني يف ورقة معلومات الأمانة والتي تركز على ثالث ق�ضايا بخ�صو�ص ندرة الطاقة (�إمكانية الو�صول
للجميع) واحل�صول على الكربون وتخزينة (�أو الإ�شعاعات املنخف�ضة) وكفاءة الطاقة.
وكما هو مبني منذ �سنتني فال يزال املليارات من الب�شر الذين يفتقرون �إمكانية الو�صول �إىل �أ�شكال
الطاقة احلديثة مثل الكهرباء على وجه اخل�صو�ص ،وهو و�ضع له تبعات �سيئة مما ي�ضعف �إمكانية التنمية.
�إال �أنه من املحفز مراعاة ارتفاع ن�سبة الوعي لدى املجتمع الدويل بهذا التحدي كما هو مو�ضح من قبل الأمم
املتحدة التي حددت �سنة  ،٢٠١٢على �أنها « ال�سنة الدولية لإمكانية الو�صول العاملي �إىل الطاقة للجميع»،
وعالوة على ذلك ،فهناك مبادرات متعددة ت�ساهم يف امل�ساعدة بالتخفي�ض من ندرة الطاقة.
ويعترب حتدي الإ�شعاعات املنخف�صة (للكربون) ق�ضية �شائعة �أخرى حتتاج �إىل التطرق �إليها من خالل
حلول متوازنة مع �أخذ اهتمامات جميع امل�ساهمني بعني االعتبار .وكما هو مبني يف ورقة منتدى الطاقة
الدويل ف�إن احل�صول على الكربون وتخزينه لديه القدرة الكبرية �ضمن �صناعات النفط والغاز والطاقة
لي�صد ب�شكل كبري من انبعاث غاز ثاين �أك�سيد الكربون يف اجلو� .إال �أنه ما زال هناك الكثري من العمل �أمامنا
لتحقيق الثقة الكاملة لن�شر �إ�سرتاتيجية احل�صول على الكربون وتخزينه وذلك على نطاق جتاري يتطلب
جهوداً من�سقة منا جميعاً ب�شكل �أكرب.
كما �أن هنالك عن�صراً مهماً ثالثاً لال�ستدامة وهو الإنتاج والتحويل والنقل واال�ستخدام الفعال للطاقة
والتي لن حتد فقط من الإبنعاثات وجميع الآثار ال�سلبية الأخرى ،بل �أنه �سوف ميد كذلك من موارد احلياة
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القابلة للنافذ ،وي�ساهم بالتايل يف تعزيز امل�ساواة بني الأجيال .وهناك طرق متعددة لت�سريع تنفيذ كفاية
الطاقة التي يجب �أن تكون واحداً من �إحدى �أهم �إهتماماتنا .ويجب �أن ت�أخذ احللول املنا�سبة مزيجاً
منا�سباً من الطرق املتبعة يف و�ضع كل دولة بعني االعتبار وذلك ي�شتمل على الت�سعري والأنظمة والتطورات
التكنولوجية.

ويتوجب على جل�ستنا �أن تتطرق �إىل بع�ض الأ�سئلة احلا�سمة مثل:
 ما هي �أف�ضل الطرق والأ�ساليب التي قد حتد من ندرة الطاقة؟ ما هي ال�سيا�سة الواجب اتباعها يف �ضوء ت�سريع ن�شر احلد من الإ�شعاع مثل احل�صول على الكربونوتخزينه؟
 وكيف ميكننا ا�ستخدام الإمكانية الكبرية يف كفاية الطاقة؟يعترب كل مما �سبق مالحظات خمت�صرة فقط وذلك متهيداً جلل�ستنا التي جمعت جمموعة كبرية من
امل�شاركني واملتحدثني من �أ�صحاب املكانة وال�ش�أن العايل ممن ينتمون �إىل تخ�ص�صات وا�سعة وميتلكون خربات
متعددة.
مع جزيل ال�شكر.
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حتقيق الطاقة امل�ستدامة
ال�سيد �سليمان احلرب�ش
مدير عام �أوبك لـلتطور العاملي

�أ�صحاب الفخامة
ال�سيدات وال�سادة
دائم���ا ي�سعدنا اتب���اع تعليقات الدكتور يومكيال .و�أود �أن �أ�شكره على ه���ذه الكلمات املحفزة بخ�صو�ص مبادرة
الأم�ي�ن الع���ام للأمم املتح���دة وكذلك قيادته الفعالة والن�شيط���ة ملجموعة امل�ستوى الع���ايل للطاقة امل�ستدامة.
ال�سيدات وال�سادة ،عندما قمت ب�إعداد تعليقاتي لهذه اجلل�سة ا�سرتجعت ن�صحية �ضيفنا الكرمي ،معايل امري
الكويت الذي كان يل �شرف االلتقاء به يف مايو .2006
لقد ن�صح ب�أن يقوم �صندوق منظمة الدول امل�صدرة للبرتول للتنمية الدولية ب�إعارة اهتمام خا�ص للدول االقل
منوا خا�صة يف افريقيا.
هذه الن�صيحة اجليدة تذكرين ب�أن الأولوية الأوىل عندما نعمل �إزاء حتقيق الطاقة امل�ستدامة هي الو�صول �إىل
العامل .حيث يعي�ش يف �أفريقيا نحو  600مليون من �إجمايل عدد الأ�شخا�ص البالغني  1.3بليون الذين يعي�شون
بدون خدمات الطاقة الأ�سا�سية احلديثة.
لذا� ،أود يف تعليقاتي اليوم �أن �أ�ؤكد على �أن مبادرة الأمني العام هي بالفعل للجميع.
�أحيان���ا يت���م جتاهل هاتني الكلمتني الق�صريتني ولكن بالن�سبة لعمل �صندوق �أوبك للتنمية الدولية �إزاء تو�صيل
الطاقة العاملية �إىل الفقراء تعترب هذه الكلمات جزء �أ�سا�سي يف املبادرة.
دائم���ا تك���ون �أولويتن���ا ه���ي تل���ك املالي�ي�ن العدي���دة م���ن ه����ؤالء الأ�شخا����ص الذي���ن ال يزال���ون يعتم���دون
عل���ى وق���ود ال�شخ����ص وال�شم���ع والبطاري���ات لعملي���ات الطه���ي والإ�ض���اءة ،واالت�ص���ال بالع���امل اخلارج���ي
يف �صندوق �أوبك للتنمية الدولية ،قمنا متويل م�شاريع الطاقة منذ بدايتنا عام .1976
هذه اجلهود قد حظيت بقوة دفع كبرية بعد �إعالن الريا�ض الذي مت اقراره من جانب ر�ؤ�ساء الدول االع�ضاء
يف منظم���ة ال���دول امل�صدرة للب�ت�رول يف نوفمرب  .2007وعمل هذا االقرار على تزوي���د �صندوق �أوبك للتنمية
الدولي���ة بتفوي����ض جدي���د من خ�ل�ال الإت�صال بنا للعم���ل جتاه التخل�ص فق���ر الطاقة م���ع امل�ؤ�س�سات الأخرى
و�صناع���ة الطاق���ة .وقد تلى ذلك يف يونيو ع���ام  2008مبادرة «الطاقة للفقراء» التي �أطلقها امللك عبد اهلل يف
اجتماع الطاقة بجدة.
ومن���ذ �إع�ل�ان الريا����ض ،عمل �صن���دوق �أوبك للتنمي���ة الدولية على زي���ادة ح�صة م�شاريع الطاق���ة يف �إجمايل
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عملي���ات الت�شغي���ل .ويف عام  ،2011و�صلت هذه احل�صة �إىل  %25عندما مت اعتماد �سل�سلة وا�سعة من عمليات
الت�شغيل.
< ت�ضمن هذه العمليات �أي�ضا م�شاريع القطاع العام لتمويل توليد الكهرباء يف بنجالدي�ش ونيكاراجو وال�صناديق
للم�ساعدة يف تو�سيع ال�شبكة الوطنية حتى ت�صل �إىل الأجزاء الريفية يف �أثيوبيا وزامبيا وكينيا.
< يق���وم مرفق القطاع اخلا����ص ب�صندوق �أوبك للتنمية الدولية بتقدمي التمويل اجلزئي لأحد امل�شاريع الكربى
يف باك�ستان ومعمل للطاقة يف كينيا.
< يعمل مرفق التمويل التجاري لدينا على تقدمي امل�ساعدات وذلك للم�ساعدة يف متويل الواردات احليوية من
منتجات النفط والبرتول لبنجالدي�ش.
< يف عام � ،2011أ�ضاف �صندوق �أوبك للتنمية الدولية مرفق طاقة جديد لنافذة املنح اخلا�صة بنا .وتعمل هذه
املن���ح عل���ى دعم امل�شاري���ع ال�صغرية يف املناطق الريفية مثل تعاوننا مع م�ؤ�س�س���ة �شل لتطوير توزيع الإ�ضاءة
ال�شم�سية.
< مت اعتماد املنح كذلك لثالثة م�شاريع مبتكرة يف كمبوديا وتانزانيا و�أثيوبيا .و تعمل هذه امل�شاريع على توفري
طاقة كبرية لإجمايل � 40.000شخ�ص يعي�شون يف املناطق الريفية.
< وكم���ا ت���رون �سيادتي و�سادت���ي �أن �صندوق �أوبك للتنمية الدولية قد اعتنق ر�سال���ة �شاملة للطاقة امل�ستدامة
بالن�سبة لكافة املبادرات :ومتتد �أن�شطتنا �إىل كافة املناطق يف العامل ومتويل كافة �أنواع التكنولوجيا النظيفة
واجليدة ،كما �أننا نتعاون مع كافة �أنواع ال�شركاء املاليني دون فر�ض �أي �شروط.
< ويعت�ب�ر �صن���دوق �أوبك للتنمي���ة الدولية مبثابة عامل حي���ادي يف التكنولوجيا� .إذ �ستك���ون احللول املتجددة
منا�سب���ة عندم���ا ت�سمح بذلك املواه���ب الطبيعية واجلغرفيا ولكننا نقيم م�ساهم���ة الوقود احلفري  .فالغاز
الطبيع���ي و  LPGووق���ود الديزل تعترب مبثابة عنا�صر هامة يف عر�ض الطاقة يف الدول النامية .وت�ستغرق
احللول املتجددة عدة �سنوات لكي ت�ستطيع توفري طاقة �إنتاجية فعالة من جانب التكلفة �إىل كافة املواقع .
كما �أننا ال ميكننا حرمان الدول الفقرية من الطاقة وذلك من �أجل حتقيق التنمية �أثناء الفرتة الإنتقالية.
< نح���ن عملي�ي�ن وفاعلني .وتوجد �أحيانا فجوة ب�ي�ن ما يتم الوعد به وما يتم تقدميه .ويف املناخ املايل احلايل
غ�ي�ر امل�ؤك���د ،ال ميكن املبالغة يف �شريك التنمية احلقيقي���ة .ويف �إنطالقه �إىل الأمام  ،ي�سعى �صندوق �أوبك
للتنمية الدولية �إىل التو�سع ويف هذا ال�سياق نتوجه بال�شكر �إىل الدول االع�ضاء يف منظمة الدول امل�صدرة
للبرتول املمثلة هنا اليوم.
يف يوني���و � 2011أق���ر املجل����س ال���وزاري ب�صن���دوق �أوب���ك للتنمي���ة راب���ع علمي���ة ت���زود بالوقود خا�ص���ة بنا يف
م���دة بلغ���ت ثالث�ي�ن عام���ا ،و�س���وف يعمل ذل���ك ب���دوره على تعزي���ز قدرتنا عل���ى العم���ل �ضد فق���ر الطاقة.
هذه املوارد املتزايدة �سوف يتم تعزيزها بقوة عن طريق تعاوننا مع جمموعة التن�سيق من امل�ؤ�س�سات االقليمية
والوطني���ة العربي���ة وكذلك امل�ؤ�س�سات الدولية مبا يف ذلك البن���ك العاملي وال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية.
و�سوف تتحد هذه ال�شراكات الإ�سرتاتيجية مع خمتلف مواطن القوى لتقدمي نتاج اف�ضل على �أر�ض الواقع.
وبالإ�ضاف���ة �إىل تو�سي���ع التمويل ،يلتزم �صندوق �أوب���ك للتنمية الدولية ب�إثارة ملف فقر الطاقة يف اجلدل حول
التنيمية الذي يتم ان�شاده من جانب .

82

غري �أن التوجيه امل�ستدام من جانب �أوبك للتنمية الدولية وامل�ؤ�س�سات الأخرى قد دفع فقر الطاقة �إىل جدول
الأعمال الوطني .حيث �إن القيادة ال�سيا�سية متثل املطلب الأ�سا�سي يف معاجلة فقر الطاقة ،وبالتايل يجب �أن
يق���وم ر�ؤ�س���اء احلكومات والوزراء بدعم ال�سيا�سات امل�ؤيدة للطاقة .ويجب �أن تت�ضمن اخلطط الوطنية و�أوراق
عمل �إ�سرتاتيجية احلد من الفقر �أهداف �صريحة للح�صول على �سعة عر�ض الطاقة.
م���ن املمك���ن �أن حتقق �صناعة الطاقة الكثري من الإجنازات .ففي م�ؤمتر البرتول العاملي الذي عقد م�ؤخرا يف
الدوحة ،خاطبت جلان الأوقيانوغرافية احلكومية الدولية ومراكز الأوقيانوغرافية احلكومية الوطنية ونا�شدت
ببذل اجلهود لكي ت�شمل فقر الطاقة كعن�صر �أ�سا�سي يف برامج امل�سئولية االجتماعية .وهذه املبادرات ت�شكل
م�ساهمة كبري يف التنمية الب�شرية والعمل على تقدم امل�صداقية وامل�صالح التجارية يف ال�صناعة.
دعونا ن�ؤكد �أن �صوت املجتمع الدويل من املمكن �أن يحدث فرقا يف مراعاة الأهداف الإمنائية للألفية والتي
لعبت دورا حموريا يف تعزيز الدعم االجتماعي يف العديد من الدول النامية.
يج���ب �أن نبن���ي على جناح الأه���داف الإمنائية للألفية عندما نتقدم نحو قمة ري���و ( 20+م�ؤمتر االمم املتحدة
املعني بالتنمية امل�ستدامة) التي �سوف تعتقد يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر .وبالتايل يجب �أن ن�ستغل قوة الدفع التي
يتم تقدميها عن طريق الطاقة امل�ستدامة لكافة املبادرات الأخرى لتعزيز احل�صول على الطاقة بطريقة ميكن
مقارنتها.
دعون���ا نذكرك���م �أن البيان اخلتامي ملنتدى الطاقة الدويل الثاين ع�شر قد �أكد على التزام وزراء الطاقة الذين
�صرحوا ب�أنه يجب �أن يتم �إ�ضافة العمل على تقليل فقر الطاقة �ضمن الأهداف الإمنائية للألفية الت�سعة وكان
ذلك يعترب مبثابة �إدراك هام ملهمتنا ومت تقييمه ب�شكل كبري من جانب ه�ؤالء الذين يعملون على احل�صول على
الطاق���ة املتقدم���ة .ول�سوء احلظ مل يك���ن ممكنا �إ�ضافة هذه الأهداف الإمنائي���ة للألفية ،ويف نف�س االجتماع
الوزاري � ،أكد ال�سيد  /نوبو تاناكا  ،املدير التنفيذي ال�سابق لإدارة معلومات الطاقة� ،إن فقر الطاقة يجب �أن
يتم مناق�شته بجانب �أمن الطاقة وتغيري املناخ.
ال�سيدات وال�سادة،
يقدم ريو  20+فر�صة جديدة يجب ان ال نبددها� .إذ يجب �أن نكون طموحني ون�شجع على االعرتاف باحل�صول
عل���ى الطاق���ة العاملية بحل���ول  2030كهدف تنمية م�ستدامة من جانب جمتم���ع الأمم املتحدة .وهذا االعرتاف
يجب �أن ي�ؤكد �أن احل�صول على الطاقة ميثل جزء هام يف جدول �أعمال التنمية يف فرتة ما بعد عام .2015
يج���ب �أن تق���دم الر�ؤية على م�ستوى القمة حافز حقيقي للحكوم���ات والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين ،وذلك
للفت االنتباه �إىل الإجناز احلقيقي .وبالت�أكيد ال ي�ستحق العديد من ماليني الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف فقر
الطاقة ذلك.
�إنني �أتطلع �إىل مناق�شة هذه الأفكار �أثناء الفرتة املتبقية من هذه اجلل�سة.
و�أ�شكركم على اهتمامكم.
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ت�شجيع اال�ستثمار اخلا�ص
يف تقنيات الطاقة النظيفة
معايل مارتن جون فريغو�سون
وزير املوارد والطاقة
ووزير ال�سياحة اال�سرتايل

�أ�صحاب املعايل الوزراء
�أ�شكركم على منحي هذه الفر�صة لأ�شارككم وجهة نظر احلكومة الأ�سرتالية حول هذا املو�ضوع املهم
للغاية.
�إن ال�س�ؤال حول كيفية التوفيق بني حاجتنا لتح�سني �إمدادات الطاقة و�أو�ضاع املعي�شة وفر�ص التوظيف
مع احلاجة العاملية التي متتاز بنف�س الأهمية للحد من انبعاثات الغازات من البيوت الدفيئة يعترب �س�ؤاالً
مهما.
و�أعتقد �أنه من املمكن الو�صول �إىل منو اقت�صادي عند زيادة ن�شر تقنيات الطاقة ذات اال�شعاعات
املنخف�ضة.
ويف هذا ال�سياق ،فقد قامت �أ�سرتالياً م�ؤخراً بتقدمي �سعر للكربون يبد�أ العمل به بداية من  ١يوليو ٢٠١٢
�سي�ساعد يف ت�شجيع اال�ستثمار اخلا�ص يف تقنيات الطاقة النظيفة.
ونعلم جميعاً ب�أننا بحاجة �إىل اال�ستثمار يف التكنولوجيا والبنية التحتية لتلبية احتياجاتنا للطاقة.
ويف كتابها م�ستقبل الطاقة العاملي  ،٢٠١١تقدر وكالة الطاقة الدولية �أننا �سوف نحتاج �إىل اال�ستثمار
العاملي يف البينة التحتية لإمدادات الطاقة بحجم  ٣٨ترليون دوالر للفرتة الواقعة ما بني  ٢٠١١و .٢٠٣٥
وللوفاء بطلبنا املحلي للطاقة� ،سوف حتتاج �أ�سرتالياً �إىل اال�ستثمار بحجم  ٢٤٩بليون دوالر خالل
العقدين القادمني وذلك يف بينتنا التحتية للتوليد والتوزيع والنقل.
و�سوف تت�أثر تلبية متطلبات اال�ستثمار ب�شكل كبري ببيئة اال�ستثمار العاملية وبا�ستعداد امل�ستثمرين
الأجانب لتنفيذ م�شاريع الطاقة.
وبناء على ذلك ،يجب �أن يكون �إطار اخلطة واال�ستثمار منا�سباً وثابتاً ليجذب اال�ستثمار املطلوب.
وتلعب احلكومة دوراً كبرياً يف هذا املجال من خالل �ضمانها لظروف قانونية وتنظيمية �سليمة.
وترجع احلكومة الأ�سرتالية منو الأ�سواق ذات الفعالية والكفاءة �إىل �أنها العن�صر الأ�سا�سي للتحول �إىل
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م�ستقبل الطاقة النظيفة.
كما �أننا الآن يف خ�ضم �إعداد تدابري نحن على ثقة تامة ب�أنها �سوف متنحنا القدرة على احلد من
الإنبعاثات بينما نحافظ يف ذات الوقت على النمو االقت�صادي.
�أما يف يوليو من العام املا�ضي ،فقد �أعلنا عن احلزمة امل�ستقبلية للطاقة النظيفة والتي ت�شتمل على �أربع
عنا�صر رئي�سية:
	•�سعر الكربون
	•هدف الطاقة املتجددة
	•مبادرات كفاءة الطاقة
	•العمل على انح�سار انبعاثات الكربون وتخزينها يف قطاعات زراعية و�أر�ضية.
وقد اتبعنا هذه اخلطة يف دي�سمرب بالتزامن مع �إطالق م�سودة ورقة الطاقة البي�ضاء التي تعرف املناطق
ذات الأولوية التخاذ الإجراءات الالزمة يف قطاع الطاقة اخلا�ص بنا.
ومتتلك �أ�سرتالياً �سج ً
ال تفخر به من الإجنازات يف جمال بحوث وتنمية الطاقة املتجددة والنظيفة.
وقد قامت جامعاتنا ومعاهد البحث وال�شركات بتطوير تقنيات ذات م�ستوى عاملي ,وتعترب يف كثري من
احلاالت قيادية يف جماالتها.
فعلى �سبيل املثال ،حتمل جامعة نيو �ساوث ويلز يف �سيدين الرقم القيا�سي العاملي لأعلى كفاءة يف حتويل
الطاقة خللية ال�سيليكون ال�شم�سية بن�سبة .%٢٥
و�سوف حتافظ احلكومة وتبني على نقاط قوة �أ�سرتاليا من خالل الدعم العام امل�ستمر للتقنيات
الرئي�سية� .أننا لن نحرز تقدماً ملحوظاً ذو معنى باجتاه احلد من االنبعاثات دون العناية بتخفي�ض الإنبعاثات
الناجتة عن ا�ستخدام الوقود الأحفوري .كما �أننا ن�ؤمن �أنه من ال�ضروري ا�ستك�شاف �إمكانيات احل�صول على
الكروبون وتخزينه كجزء من الرد التكنولوجي الوا�سع للحد من االنبعاثات.
ويف هذا اخل�صو�ص ،فقد قامت �أ�سرتاليا با�ستخدام املعهد العاملي احل�صول على الكربون وتخزينه
للم�ساعدة يف تبادل اخلربات بني الدول الأع�ضاء.

النتيجة
ال تعترب �أ�سرتاليا فقط من بني موردين الغاز والفحم الطبيعي الأكرب يف العامل بل �أنها تعترب كذلك من
الرواد يف العديد من النواحي يف التنمية التكنولوجية.
كما تدرك احلكومة اال�سرتالية �أن اجلهود التعاونية� ،إذ �أن جتميع املوارد وم�شاركة املخاطر ت�ساعد يف
تخفي�ض التكاليف الفردية وتعزز تبادل املعرفة وتو�سع اال�ستثمار والتجارة يف التقنيات النظيفة.
وتتطلع �أ�سرتاليا �إىل اال�ستمرار يف لعب دور فعال يف هذا العمل ذو الأهمية الكربى.
ً
جزيال لكم.
�شكر ًا
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كفاءة الطاقة
معايل جريو واكيك
وزير الطاقة واملوارد املعدنية ،
جمهورية �أندوني�سيا

ح�ضرات الوزراء املحرتمني،
ح�ضرات ال�ضيوف الأعزاء،
�أعزائي ال�سيدات وال�سادة،
ً
جميعا،
�صباح اخلري لكم
ي�سرين �أن �أكون بينكم يف هذا ال�صباح لأ�شارك وجهة نظري حول هذا احلدث الرائع .ا�سمحوا يل �أن �أتوجه
بجزيل ال�شكر ملعايل ال�سيد هاين ح�سني وزير النفط يف دولة الكويت لدعوتنا �إىل هذا احلدث ،وحكومة الكويت
حل�سن ال�ضيافة وال�ست�ضافة االجتماع الوزراي ملنتدى الطاقة الدويل الثالث ع�شر.
ح�ضرات ال�سادة الكرام ،ح�ضرات ال�ضيوف البارزين� ،أعزائي ال�سيدات وال�سادة،
ندرك جميعاً �أهمية دور الطاقة يف حياتنا اليومية بغ�ض النظر عن املكان الذي نعي�ش فيه �سواء يف الدول
املتقدمة� ،أو الدول النامية� ،أو الدول املنتجة للطاقة� ،أو الدول امل�ستهلكة للطاقة .كلنا نت�شارك احلاجة لإمكانية
الو�صول ب�سهولة �إىل الطاقة� .إال �أن العامل كان منذ وقت طويل و�سوف يبقى على املدى البعيد معتمداً على الطاقة
الأحفورية .وعلى غرار مزيج الطاقة العاملي ،ف�إن االعتماد على الطاقة الأحفورية ما يزال مرتفعاً يف �أندوني�سيا.
ولدينا التزام كبري بتخف�ض ح�صة الطاقة الأحفورية.
نحن على وعي كامل باالهتمام احلديث بالق�ضايا البيئية ،ولهذا نعمل على حماية البيئة على قدر امل�ستطاع
على ال�صعيدين اجلزئي والكلي .فعلى ال�صعيد اجلزئي ،ف�إن قوانيننا فيما يتعلق بتقييم ت�أثريات البيئة تكون �أحياناً
�أكرث �صرامة من القوانني يف الدول املتقدمة� .أما على ال�صعيد الكلي ،فتح�صل �أندون�سيا ب�شكل فعال على غازات
البيوت الدفيئة والتي تعترب نتيجة ثانوية ال�ستهالك الطاقة .ونقوم ببذل �أق�صى جهودنا يف احلد من انبعاثات
الغاز من البيوت الدفيئة دون تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة ،وذلك من خالل تطبيق تقنية احل�صول على الكربون
وتخزينه ،وتقنية احلب�س احلراري واحلد من ا�شتعال الغاز ،وتعزيز ا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة ،بالإ�ضافة
�إىل تدابري تطوير كفاءة الطاقة.
ال�سادة الكرام ،ح�ضرات ال�ضيوف البارزين� ،أعزائي ال�سيدات وال�سادة،
بخ�صو�ص كفاءة الطاقة ،يتم حالياً بذل جميع اجلهود لتعزيز امل�شاركة املجتمعية والتجارية يف الق�ضايا التي
تتعلق بكفاءة الطاقة ،وذلك من خالل تطوير التكنولوجيا الفعالة ،بالإ�ضافة �إىل التعليم والتوعية حول ا�ستخدام
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الطاقة الفعال .وندرك كذلك �أن م�شاركة �أ�صحاب امل�صالح ووعي النا�س لتغيري منط حياتهم و�سلوكهم تعترب
�ضرورة يف �إجناح طريق �إدارة جانب الطلب .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن قانون الطاقة اخلا�ص بنا يتطلب تنفيذ �إدارة
الطاقة على م�ستهلكي الطاقة ب�شكل مكثف.
وبخ�صو�ص قانون تنويع الطاقة ،فنود الرتكيز �أكرث على الطاقة البديلة خا�صة من خالل تطوير الطاقة
املتجددة .ويف توقع اجتاهات الطاقة العاملية على املدى البعيد ،فقد قمنا مبمار�سة هدف متزايد لتطوير الطاقة
املتجددة واالحتفاظ بالطاقة من خالل ر�ؤية الطاقة من  .٢٥/٢٥وتعك�س هذه الر�ؤية طريقة تفكري جديدة ل�ضمان
�أمن الطاقة من خالل تطوير هدف حفظ الطاقة وزيادة ح�صة الطاقة املتجددة من ( %١٧مبوجب قانون ال�سكن
رقم � )٢٠٠٦/٥إىل  .%٢٥وت�شتمل هذه على الأدوار املتزايدة ،ب�شكل كبري للطاقة احلرارية الأر�ضية ،والطاقة
الهيدروجينية والوقود احليوي ،وم�صادر الطاقة املتجددة الأخرى خا�صة الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح.
�أما على املدى البعيد ،ف�سوف ن�سرع عملية ا�ستبدال الوقود النفطي بالغاز الطبيعي يف قطاع النقل الذي
يعترب الأكرث اعتماداً على النفط .و�سوف يتم �إحلاق هذه اجلهود بتعجيل تطوير الوقود احليوي.
ومت ا�ستهداف الوقود احليوي يف مزيج الطاقة الوطني وذلك على املدى الق�صري (�سنوياً) �أو على املدى

املتو�سط (كل خم�س �سنوات) �أو على املدى الطويل حتى العام  .٢٠٢٥ويعترب هدف برنامج التطوير هذا لي�س فقط
مل�صلحة �سالمة الطاقة والبيئة بل كذلك خللق فر�ص عمل (م�ؤيد للعمل) والتخفيف من الفقر (م�ؤيد للحد من
الفقر) والفعالية االقت�صادية (م�ؤيد للنمو) .ويتم دعم الإمكانات العالية للوقود احليوي يف �أندوني�سيا من خالل
توفر املواد اخلام املتعددة للوقود احليوي التي ميكن تطويرها .وبهدف ت�سريع ا�ستخدام برنامج تطوير الوقود
احليوي ،فتعمل حكومة �أندوني�سيا حالياً وب�شكل تدريجي على تكليف ا�ستخدام الوقود احليوي يف قطاعات
النقل والتجارة وتوليد الطاقة .وعلى غرار ذلك فقد مت تنفيذ اجلهود املذكورة �أعاله لتعزيز تطوير موارد الطاقة
املتجددة الأخرى خا�صة الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح .كما �أننا ندعو ب�شدة �إىل �إن�شاء م�صانع مرتبطة بالطاقة
ال�شم�سية وطاقة الرياح يف �أندوني�سيا.
ال�سادة الكرام ،ح�ضرات ال�ضيوف البارزين� ،أعزائي ال�سيدات وال�سادة،

تنعم �أندوني�سيا بكم هائل من موارد الطاقة املتجددة ،والتي تعترب �صديقة للبيئية وغري قابلة للنفاذ يف
نف�س الوقت� .إال �أنه هناك الكثري من العوامل التي تعيق عملية تطوير الطاقة املتجددة و�أبرزها دعم �سعر النفط
وتكاليف التطوير الأولية املرتفعة والتي تعمل جمتمعة يف الوقت احلايل على جعل تطويرهما غري مناف�س مقارنة
بالوقود احليوي� .أنني �أ�ؤمن �أن تنمية التكنولوجيا �سوف تكون قادرة على تخفي�ض التكلفة لكل وحدة �إنتاح للطاقة
املتجددة ،وذلك مل�ستويات تناف�سية .ونتفهم كذلك �أن الدعم املادي يخل بال�سوق خا�صة بدائل الطاقة .وبالتايل
ف�سوف نخف�ض الدعم املايل على �أ�سا�س تدريجي ونوفر دعم مبا�شر للمحتاجني .وكلنا �أمل �أننا �سوف نتغلب على
هذا التحدي ،وذلك لتطوير موارد الطاقة املتجددة يف بالدنا بالكامل يف النهاية.
ح�ضرات ال�سادة الكرام ،ح�ضرة ال�ضيوف البارزين� ،أعزائي ال�سيدات وال�سادة،
و�أخرياً� ،أمتنى �أن يتم ا�ستغالل هذا احلدث املهم كمحرك لتقوية التعاون اجلماعي لتعزيز قدرتنا على
التطوير ون�شر موارد الطاقة املتجددة وتقنية كفاءة الطاقة.
�شكر ًا لكم
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طريقة متوازنة للوفاء بطلب الطاقة امل�ستقبلي
معايل فيل هيتلي
وزير الطاقة واملوارد النيوزيلندي

ح�ضرات الوزراء
�أ�صحاب املعايل
تعترب نيوزيلندا بلداً حيوياً �صغرياً تقع على م�سافة من الأ�سواق الدولية ،ولكننا نواجه نف�س التحديات
التي تعلق ب�أمن الطاقة وتغري املناخ متاماً كبقية العامل.
و�أف�ضل و�سيلة ملواجهة هذه التحديات هو �ضمان �أن �أ�سواق الطاقة فعالة وكافية ،وب�أن تكاليف انبعاثات
الغاز من البيوت الدفيئة ت�ؤخذ باحل�سبان .و�سوف ي�شجع هذا النهج ا�ستخدام الطاقة بكفاءة املوارد فمن
الأمور االقت�صادية فعل ذلك ،والتقليل من ت�أثريات �إمدادات الطاقة وا�ستخدامها على البيئة.
وقد �سعت نيوزيلندا لتطبيق هذه املبادئ ،وذلك على ال�صعيد املحلي وعرب امل�شاركني يف العديد من
املنظمات الدولية على ال�صعيد العاملي كذلك.
اجلهود املحلية
ترتكز �سيا�سة الطاقة املحلية اخلا�صة بنا يف �إ�سرتاتيجية الطاقة النيوزلندية  .*٢٠٢١-٢٠١١والهدف هو
حتقيق نيوزيلندا �أق�صى �إمكانياتها يف الطاقة من خالل التنمية البيئية امل�س�ؤولة ،واال�ستخدام الفعال ملوارد
الطاقة املتعددة يف البالد.
وتركز هذه الإ�سرتاتيجية على �أربعة �أوليات لتحقيق هذا الهدف وهي تنمية املوارد املتعددة وامل�س�ؤولية
البيئية واال�ستخدام الفعال للطاقة والطاقة الآمنة ب�أ�سعار معقولة.
تنمية املوارد املتعددة
ت�شتمل تنمية املوارد املتعددة على تنمية كل من موارد الطاقة املتجددة وغري املتجددة .وتهدف احلكومة
�إىل حتقيق ن�سبة  ٩٠باملائة من توليد الطاقة ليكون من موارد الطاقة املتجددة بحلول عام  ،٢٠٢٥حيث �أن
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توفري هذا الهدف ال ي�ؤثر على �أمان التوريد .ويف عام  ،٢٠١١فقد �ساهمت املوارد املتجددة بن�سبة  ٧٤باملائة
من توليد الكهرباء.
و�سوف يتم و�ضع ال�شركات التجارية يف النهاية ب�أف�ضل طريقة لتحديد �أقل اال�سعار ملزيج التوليد� ،أما
دور احلكومة فيقت�صر على �ضمان �أنه ال يوجد عقبات غري مربرة لال�ستثمار يف التوليد من �أي نوع ،وب�أن
الت�أثريات البيئية يتم تخفي�ضها قدر الإمكان .ويعترب نظام جتارة االنبعاثات املحفز االقت�صادي الأ�سا�سي
للمولدات وذلك للتقدم �إىل م�ستقبل ب�أنبعاثات �أقل.
وحتر�ص احلكومة كذلك على جعل نيوزيلندا وجهة عاملية جذابة ب�شدة لال�ستثمار يف التنقيب عن
البرتول و�إنتاجه .حيث �أن �أغلب �أرا�ضي نيوزيلندا اجلديدة ما زالت مل ت�ستك�شف بعد وتعترب �إمكانيات التنمية
امل�ستقبلة ملوارد البرتول كبرية للغاية.
وتعترب نيوزيلندا بالفعل بيئة ثابتة م�شجعة لال�ستثمار ،واخلطوة املهمة يف جذب امل�ستثمرين هي �ضمان
�أن القوانني يف هذه املنطقة على امل�ستوى العاملي .ونحن يف خ�ضم مراجعة قوانني بلدنا ل�ضمان �أن هذه
القوانني الأولية تفي بهذا الغر�ض.
كما مت تنفيذ نهج جديد لتوزيع ت�صاريح التنقيب عن البرتول حالياً .وي�ستند النهج اجلديد �إىل املناق�صات
الدورية (ال�سنوية) �أو املتوقعة �أو املحددة ملناطق التنقيب (عرو�ض املناطق) والتي مت تنفيذها �سابقاً على
�أ�سا�س �أكرث تخ�صي�صاً .ويعتمد هذا النهج ب�شكل وثيقة على املعلومات املهمة املتوفرة ب�شكل عام كما �أنه
منا�سب للغاية لتعزيز عرو�ض برنامج العمل التناف�سي من امل�ستثمرين املنا�سبني.
وقد حققنا بع�ض النجاحات يف جذب العمال اجلدد ذوي القدرة واخلربة مثل �أناداركو امل�ستند �إىل
الواليات املتحدة �إىل �أحوا�ض كانرتبري وتاراناكي ،و�شركة بيرتوبارز الربازيلية �إىل حو�ض روكومارا ،و�أبات�شي
امل�ستندة �إىل الوالت املتحدة �إىل ال�ساحل ال�شرقي للجزيرة ال�شمالية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنه يتم نقل
امل�شغلني املتواجدين حالياً يف نيوزيلندا �إىل �أحوا�ض جديدة مثل  OMVامل�ستندة �إىل النم�سا و�شيل يف
احلو�ض اجلنوبي الكبري.
ويعترب نظام جتارة االبنعاثات يف نيوزيلندا الو�سيلة الرئي�سية للحد من الإنبعاثات يف قطاع الطاقة
وجميع قطاعات ال�صناعة الأخرى .وقد و�ضع احلكومة هدفاً للحد من  ٥٠باملائة من انبعاثات الغاز من
البيوت الدفيئة يف نيوزيلندا من م�ستويات  ١٩٩٠بحلول  .٢٠٥٠وت�سعى نيوزيلندا �إىل الإلتزام بالتخفيف من
�إنبعاثات الغاز من البيوت الدفيئة بن�سبة بني  ١٠باملائة و  ٢٠باملائة حتت م�ستويات  ١٩٩٠بحلول  ٢٠٥٠وذلك
�إذا كان هناك اتفاقية عاملية �شاملة ومت الإيفاء ببع�ض ال�شروط.
كفاية الطاقة
ت�ساعد تدابري كفاية الطاقة يف احلد من التكاليف وجعل املنازل �أكرث راحة والتقليل من انبعاثات الغاز
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من البيوت الدفيئة .وقد ا�ستثمرت احلكومة �أكرث من  ١٨٠مليون دوالر نيوزيلندي منذ يوليو  ،٢٠٠٩يف برنامج
كفاية الطاقة وذلك لتعديل املنازل بتقنية العزل اجلديدة و�/أو التدفئة النظيفة .وقد ا�ستفادت �أكرث من
 ١٥٠٠٠٠منزل من هذا النظام حتى الآن.
الطاقة الآمنة ب�أ�سعار معقولة
مت حتقيق خيار الطاقة الآمنة ب�أ�سعار معقول ب�أف�ضل �شكل من خالل الأ�سواق التناف�سية .حيث يوفر
التناف�س يف توريد الطاقة اخليار للم�ستخدمني وحتدد ال�ضغط التنازيل على الأ�سعار كما �أنه يحفز اال�ستثمار
الفعال.
وعندما تكون املناف�سة يف توريد الطاقة غري ممكنة نتيجة لالحتكارات الطبيعية خ�صو�صا �شبكات
الكهرباء وخطوط �أنابيب الغاز فيتم تطبيق القوانني امل�ستهدفة� .أما فيما عدا عن ذلك ،فيتم ت�شجيع وتعزيز
املناف�سة بني �أ�صحاب الأ�سواق بينما حتتفظ احلكومة بدور املراقبة العامة .وي�شتمل هذا على فهم املرونة
العامة ل�شبكات نيوزيلندا والبينة التحتية الأخرى� .إذ يتم حالياً التوجه نحو �ضعف اال�ستثمار يف �شبكة
الكهرباء املحلية ،وي�سعى ترانزبور وهو مالك وم�شغل خط النقل الوطني لتخطيط وتنفيذ اال�ستثمار الفعال
مبا يف ذلك امل�شاريع مثل حتديث الربط بني اجلزء و�إن�شاء خط �أ�سا�سي جديد مع �أوكالند.
وتعترب نيوزيلندا �أحد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني لوكالة الطاقة الدولية فمن املعروف �أن �إحدى التزامات
الع�ضوية هو �أنه يتوجب على نيوزيلندا �أن حتتفظ بتوريد احتياطي النفط ملدة  ٩٠يوماً.
اجلهود الدولية
يعترب احلد من انح�سار الوقود الأحفوري �إحدى املناطق التي توفر فوائد فورية من جانب التخفيف من
طلب الطاقة واحلد من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكروبن وتوفري بع�ض الراحة للميزانيات العامة امل�ضغوطة.
ويف قمة املناخ يف كوبنهاجن يف عام  ،٢٠٠٩وافقت الدول املتقدمة على التمويل مببلغ  ٣٠بليون دوالر
�أمريكي خالل الفرتة الواقعة بني  ٢٠١٢-٢٠١٠ملكافحة التغري املناخي .مبعنى �آخر ،يف نف�س الوقت الذي كانت
فيه الدول حت�شد املوارد ملعاجلة التغري املناخي ،كانوا ينفقون � ١٠أ�ضعاف املبلغ يف دعم �إنتاج وا�ستهالك
الكربون .وحتى يف الوقت احلايل ،بينما تبد�أ الدول يف ا�ستحداث �آليات لت�سعري الكربون ،مازال العديد
يدعمون الكربون� .ألي�س من املفرت�ض �أن يقوم من �سبب التلويث بالدفع بدالً من �أن يدفع له؟
مينع دعم الإنتاج مثل دعم �إنتاج الفخم من ابتكار وتطوير التقنيات النظيفة وتقلل من احلوافز لإنتاج
وا�ستخدام الوقود االحفوري ب�شكل �أكرث فعالية .ويحدث هذا و�سط القلق العاملي املتزايد بخ�صو�ص ت�أمني
الطاقة.
وال تعد داعمات اال�ستهالك التي تنوي التخفي�ض من �أ�سعار الوقود الأحفوري �أف�ضل بكثري .على �سبيل
املثال ،ف�إن الداعمات لوقود النقل تعترب فعالة بحد ذاتها يف دعم النا�س التي �صممت مل�ساعدتهم .كما يجب
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الإيفاء ب�إحتياجات الطاقة ال�ضرورية للمجموعات ال�ضعيفة .ولكن هناك طرق �أف�ضل لتحقيق هذا الأمر غري
دعم ا�ستهالك الوقود الأحفوري العاملي ،وهي الطرق التي تفيد النا�س الأغنياء يف الغالب �أكرث من غريهم
لأنهم ي�ستخدمون الوقود الأحفوري �أكرث.
وحل�سن احلظ ،فقد بد�أ العامل بامت�صا�ص تفكك داعمات الوقود الأحفوري .ويف عام  ٢٠٠٩وجمدداً يف
عام  ،٢٠١٠فقد قام قائدوا  G20و  APECبالإ�شارة �إىل التزاماتهم ال�سيا�سية نحو تنظيم واحلد من داعمات
الوقود االحفوري غري الفعال .ويعد هذا مهماً ويرحب بالقيادات من التجارات الأكرب يف العامل.
ولدعم مبادرات الإ�صالح هذه ،فقد ظهرت جمموعة من الدول غري الأع�ضاء يف  G20مبا يف ذلك
كو�ستاريكا والدمنرك و�أثيوبيا وفنلندا ونيوزيلندا والرنويج وال�سويد و�سوي�سرا ،املعروفون على �أنهم �أ�صدقاء
�إ�صالح دعم الوقود الأحفوري ،وهذه املجموعة ت�شجع الدول الأع�ضاء يف جمموعة الع�شرين والتعاون
الإقت�صادي يف �آ�سيا واملحيط الهادئ لتنفيذ التزاماتهم ال�سيا�سية يف �أقرب وقت ممكن و�إتباع البقية لهذا
املثال.
و�سوف يكون املناخ العاملي الفائز بو�ضوح� .إذ ي�شري بحث منتدى الطاقة الدويل �إىل �أن التخل�ص من
الداعمات قد يحد من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون يف العامل بن�سبة ت�ضل على  %٥.٨بحلول العام ،٢٠٣٥
عالوة على ذلك ،ف�إن احلد من داعمات الوقود احلفوري قد يحرر التمويل لال�ستفادة منه يف �أغرا�ض
�أخرى مثل امل�ساعدة يف التخفيف من �آثار التغري املناخي والتكيف معها .وبناء على تقرير عام  ٢٠١٠للفريق
اال�ست�شاري رفيع امل�ستوى يف الأمانة العامة للأمم املتحدة بخ�صو�ص متويل التغري املناخي ف�إن �إعادة توجيه
املال الذي يتم �إنفاقه على الإعانات املالية للوقود الأحفوري ،فبالإمكان ا�ستغالله للتمويل مبا ي�صل �إىل ٨
بليون دوالر �أمريكي �سنوياً لأن�شطة التخفيف والتكيف.
وقد يكون هناك كذلك �أخبار جدية حول جبهة �أمن الطاقة .وقد ي�ساهم التخل�ص التدريجي العاملي من
داعمات الوقود الأحفوري بحلول العام  ٢٠٢٠يف احلد من طلب الطاقة العاملي الأ�سا�سي يف العام  ،٢٠٣٥بن�سبة
 .%٥و�سوف ي�ساهم التخفي�ض من الطلب بهذا احلجم يف التخفي�ض من خماطر �صدمات النفط امل�ستقبلية
ويخفف من تقلب �أ�سعار الطاقة.
وي�ستحق �إ�صالح داعمات الوقود الأحفوري �أن يكون على م�ستوى �أعلى �أجندات الأعمال لكل من
�سيا�سة التغري املناحي ومراحل الإ�صالح الإقت�صادي العام .كما �أن التخل�ص التدريجي الناجح من الداعمات
يجب �أن يبد�أ على الفور ،مع �إق�صاء الداعمات التي تعترب غري فعالة بو�ضوح وت�سبب �أكرث الأ�ضرار لتحديد
امليزانيات واملناخ .وقد يكون هناك حاجة لتنفيذ تدابري االنتقال لدعم التخل�ص التدريجي من الداعمات
ب�شكل متوازي.
كما �أننا نرحب ب�إن�شاء منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية لقائمة جرد دعم الوقود الأحفوري يف
دول منظمة التعاون والتنمية الإقت�صادية .وتزيد قائمة جرد املنظمة من �شفافية نطاق وجمال دعم الوقود
الأحفوري ون�شره على �أ�سا�س منتظم مما �سوف يفيد اجلهود الدولية يف �إ�صالح داعمات الوفود الأحفوري
ودعم النمو النباتي.
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اخلامتة
كتعداد �سكاين منخف�ض يف اجلزيرة املعزولة عن البنية التحتية العاملية للطاقة ،ف�إن �إ�سرتاتيجية
نيوزيلندا املتعلقة بطلب الطاقة امل�ستقبلي ترتكز على التنمية املتوازنة جلميع املوارد و�ضمان �أن �أ�سواق الطاقة
املحلية تعمل ب�شكل فعال لت�شجيع اال�ستثمار .وميتد هذا النهج الذي ي�ستند �إىل الأ�سواق �إىل جهود نيوزيلندا
يف ال�سياق العاملي يت�شجيع تخفي�ض �إعانات الوقود الأحفوري غري الفعال والتي ت�شجع انبعاثات الغازات من
البيوت الدفيئة ،وتنمية موارد الطاقة اجلديدة والتقنيات املرافقة لها.
كما �أن �ضمان �أن �أ�سواق الطاقة العاملية تعمل ب�شكل فعال بينما يتم االهتمام بالآثار البيئية هي يف وجهة
نظرنا �أكرث الطرق فعالية ل�ضمان �أمان الطاقة العاملية للتوريد وللحد من ال�ضرر البيئي.
�شكر ًا لكم

92

امل�س�ؤولية املزدوجة للنمو االقت�صادي

ح�ضرات ال�سادة الكرام،

معايل حممد بن ظاعن الهاملي
وزارة الطاقة
يف دولة الإمارات العربية املتحدة

�أعزائي ال�سيدات وال�سادة،
�أود �أن �أ�شكر ح�ضرة فخامة ال�سيد هاين ح�سني ودولة الكويت ال�ست�ضافة هذا احلدث الهام الذي يجمع
منتجي الطاقة وم�ستهلكيها يف العامل معاً.

وتعترب جل�سة ال�صباح بخ�صو�ص اال�ستدامة البيئية واالجتماعية واحلادة �إىل موازنة االنبعاثات الأكرث
انخفا�ضاً بت�أمني الو�صول املتزايد �إىل الطاقة ب�أ�سعار مقبولة للجميع ق�ضية قريبة من قلب الإمارات العربية
املتحدة.

كما تعد الواليات العربية املتحدة منتجاً وم�سته ً
ال متنامياً للطاقة .وندرك ب�أن املحروقات م�صادر

حمدودة نحتاج ال�ستخدامها مب�س�ؤولية ووعي مع الأخذ بعني االعتبار احتياجات اجليل امل�ستقبلي.

وكجميع الدول النامية ت�صر الإمارات العربية املتحدة وب�شدة على اال�ستمرار يف تنمية اقت�صادنا وتو�سيع

قاعدتنا ال�صناعية.

وتعترب هذه �أكرث الطرق ا�ستدامة خللق التوظيف والرثوة ل�شعبنا ويف ال�سنوات الأخري فقد �شهدت

الإمارات العربية املتحدة فرتة من التطور االقت�صادي الغري م�سبوق.

وبينما تطور جتارتنا وينمو ا�ستهالك الطاقة املحلي فنحن م�ضطرون ب�شكل متزايد ملراجعة مزيج

الطاقة اخلا�ص بنا وا�ستك�شاف طرق حت�سني ا�ستخدام الطاقة .ويف وقت متابعة النمو االقت�صادي امل�ستمر،

ن�ؤمن ب�شدة �أن هناك م�س�ؤولية مزدوجة تقع على عاقتنا ،فمن جهة يتوجب علينا حتقيق �أق�صى قدر ممكن
من النفط والغاز املتوفر للدول امل�ستهلكة ,بينما يتوجب علينا من جهة �أخرى �أن ن�أخذ خطوات فعالة يف احلد

من انبعاثات الكربون لدينا .هذان الأمران يدعما �سيا�سيتنا يف تطوير مزيج طاقة مثايل ي�شتمل على الطاقة
النووية واملوارد املتجددة مثل الطاقة ال�شم�سية ،بالإ�ضافة �إىل موارد الطاقة التقليدية .كما �أننا ملتزمون
بالتخفي�ض من كثافة الطاقة من خالل تعزيز كفاءة الطاقة.

�إن التزامنا بالطاقة املتجددة يف منازلنا يتنا�سب مع �إمياننا القوي �أن هناك م�ستقبل مهم مل�صادر الطاقة

املتجددة حول العامل .ور�ؤيتنا هي �أن يتم اعتبارنا كم�ساعدين وحمفزين للإقبال العاملي على موارد الطاقة
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املتجددة بالإ�ضافة �إىل توفري منهاج بحث بهدف �إدخال تقنيات الطاقة املتجددة.
ولهذا ال�سبب فقد �سعينا ال�ست�ضافة وكالة الطاقة املتجددة العاملية – �إرينا – يف مدينة م�صدر يف
�أبوظبي .ويلعب �إرينا دوراً كبرياً وعاملياً يف تنمية الطاقة املتجددة و�سوف ينمو هذا الدور يف ال�سنوات
القادمة .وحتى هذا التاريخ� ،أ�صبحت  ١٥٦دولة �أع�ضاء يف وكالة الطاقة املتجددة العاملية و�أود �أن �أ�شجع الدول
التي مل تن�ضم بعد �إىل الوكالة لي�صبحوا جزءاً من هذه املبادرة املهمة.
�أما مبادرة الإمارات العربية املتحدة الأخرى فهي م�صدر وهي م�شروع يعمل بدوافع جتارية للو�صول �إىل
حدود وا�سعة يف الطاقة املتجددة و�صناعة التقنيات امل�ستدامة .وت�شتمل م�صدر على جامعة �أبحاث خم�ص�صة
جلعل الطاقة املتجددة جتارة مربحة وجمدية لي�س فقط يف الإمارات العربية املتحدة ولكن يف �أكرب عدد
ممكن من الدول.
نهاية ،يحتاج املنتجون وامل�ستهلكون �إىل العمل معاً حلل �إحدى م�شاكل الب�شرية الأكرث �إحلاحاً وعلى وجه
اخل�صو�ص لت�أمني الو�صول امل�ستمر للطاقة للجميع بينما يعملون على احلد من االنبعاثات العاملية .ويوفر كل
من �إرينا وم�صدر فر�صاً فريدة للتعاون ملواجهة هذا التحدي و�أود �أن �أ�شجع كل من احلا�ضرين لإيجاد طرق
للعمل معنا .ويعترب هذا احلوار بني املنتج وامل�ستهلك الذي يتجاوز الكلمات �إىل مرحلة العمل.
و�شكر ًا لكم

94

املالحظات اخلتامية للجل�سة الثالثة من رئي�س اجلل�سة
 -١لقد كانت هذه اجلل�سة غنية للغاية كما يظهر من خالل املنزلة الرفيعة للمتحدثني و�أع�ضاء اللجنة
وامل�شاركني يف هذا احلوار .كما مت الت�شديد جمدداً على �أهمية حتقيق تنمية م�ستدامة مبحاورها الثالثة
وهي التنمية االقت�صادية والتقدم االجتماعي واحلماية البيئية.
 -٢تلعب الطاقة دوراً حا�سماً يف هذا ال�ش�أن وخ�صو�صاً ب�ش�أن حتقيق خدمات طاقة حديثة �ضعيفة.
 -٣من امل�ؤكد �أنه لي�س هناك منوذجاً واحداً فقط :فالتنمية البيئية ترتبط ب�شدة باملوا�صفات والأولويات
الوطنية.
 -٤وبالن�سبة للبعد الدويل ،يجب الأخذ بعني االعتبار امل�س�ؤوليات التاريخية ومبادئ امل�ساواة وامل�س�ؤوليات
امل�شرتكة ولكنها متباينة املتباينة ,ويجب كذلك �إدراك �أن الأولوية املهيمنة على تنمية الدول هي التنمية
االجتماعية واالقت�صادية.
 -٥وبهذا ال�ش�أن ،تعترب قمة ريو , ٢٠+املقبلة مهمة للغاية ويجب �أن ت�ستند �إىل تقييم وا�ضح لفجوات تنفيذ
االلتزامات والأهداف املحددة خالل ال�سنوات الع�شرين الأخرية ب�ش�أن التنمية امل�ستدامة مبا يف ذلك
�أهداف التنمية الألفية.
� -٦أ�شكرك جمدداً �سيد مانديل مل�ساهمتك املثالية ب�صفتك رئي�س اجلل�سة و�أ�شكر املتحدثني وامل�شاركني
املتميزين لعرو�ضكم املمتازة.
 -٧وبهذا نكون قد و�صلنا �إىل نهاية هذه اجلل�سة.
و�شكر ًا لكم
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اجلل�سة
الرابعة
حوار الطاقة العاملي
التخطيط مل�ستقبل التعاون يف جمال الطاقة
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تبعات الأزمة العاملية على االقت�صاد العاملي
معايل �سريجي �شماتكو
وزير الطاقة  -رو�سيا

الزمالء الكرام،
�أود بادئ ذي بدء �أن �أ�شكر القيمني على تنظيم االجتماع الوزاري الثالث ع�شر ملنتدى الطاقة الدويل،
و�أخ�ص بال�شكر البلد امل�ضيف ،الكويت ،على هذا التنظيم الرائع الجتماعنا.
�شهدت ال�سنوات املا�ضية ،كما تعلمون ،تغيريات جوهرية يف نظام الطاقة العاملي� .أ�صبح بع�ض هذه
التغيريات ،على غرار تزايد الطلب الكبري على منتجات الطاقة يف البلدان النامية ،نتائج منتظرة للتوجهات
الطويلة الأجل .يف حني مل تكن التغيريات الأخرى ،مثل النمو ال�سريع ملوارد الطاقة البديلة و�أزمة تقلبات
الأ�سعار وكميات توريدات الطاقة احلادة بتغيريات متوقعة حتى بالن�سبة �إىل اخلرباء يف املجال.
مل يتغلب االقت�صاد العاملي بعد على تبعات الأزمة العاملية .عندما تفاقمت الأزمة ،منذ �سنوات عديدة
خلت ،واجهت الطاقة العاملية فرتة تقلب دراماتيكي يف �أ�سعار املواد اخلام .ف�أم�ست امل�شكلة جدية بالن�سبة
�إىل العديد من الدول ،ولي�س فقط الدول امل�صدرة للنفط ،مما �أ�سفر عن تبعات وعواقب طويلة الأمد� .ساهم
الال�إ�ستقرار الفا�ضح يف تقوي�ض مناخ اال�ستثمار مما �أدى �إىل تباط�ؤ وترية عمليات اال�ستثمار وحتديث �أنظمة
الطاقة العاملية.
ال ن�ستطيع اليوم �أن ن�صنف الو�ضع القائم بالو�ضع امل�ستقر �إذ مل تتعاف اقت�صادات عديدة من ال�صدمة
بعد ،وال يزال هبوط الن�شاط االقت�صادي �أمراً حمتم ً
ال ،فيما تبقى �أ�سعار النفط عالية ب�سبب عوامل عديدة
من بينها العوامل ال�سيا�سية .قد يظن املرء ب�أن هذا الواقع من �ش�أنه �أن ير�ضي البلدان امل�صدرة للنفط ،مبن
فيها رو�سيا ،ولكن يف الواقع �أدت الأ�سعار املرتفعة جداً �إىل بروز تهديدات �إ�ضافية تطاول النمو االقت�صادي
العاملي و�إىل زيادة خماطر تباط�ؤ جديد للمبيعات وهبوط الأ�سعار ال�شديد� .إن الأ�سعار املنخف�ضة جداً ت�ؤدي
بدورها �إىل تقلي�ص حوافز اال�ستثمار يف جمال تطوير الطاقة .وت�شهد �أ�سواق الغاز �أي�ضاً حاالت اختالل
وانعدام توازن.
ال ي�سعنا يف هذا الإطار �سوى �أن نذكر احلادث امل�أ�ساوي الذي تعر�ضت له حمطة الطاقة النووية
“فوكو�شيما ”-1العام الفائت .وللأ�سف� ،سلطت هذه الكارثة ال�ضوء على واقع ال يجعل الدول التي متتلك
و�سائل تكنولوجية متقدمة حممية من املخاطر الطبيعية والتكنولوجية يف �آن .وهذا ما �أكده �أي�ضاً الت�سرب
النفطي يف خليج املك�سيك .ولذلك ،ي�شكل حل امل�شاكل املرتبطة ب�أمن الطاقة والوقاية من كوارث مماثلة ت�سبب
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�أ�ضراراً �ضخمة للعديد من البلدان الهدف من ت�ضافر اجلهود الدولية.
ال تزال الت�أثريات البيئية واالجتماعية املرتبطة بتطوير الطاقة امل�ستقبلي التي مت التطرق �إليها يف اجلل�سة
ال�سابقة مدرجة على جدول الأعمال .تتوقف هذه الت�أثريات ،من �ضمن عوامل �أخرى ،على منط تطوير
الطاقة العاملي ،وا�سرتاتيجيات الطاقة اخلا�صة بالدول املنتجة وامل�ستهلكة ملوارد الطاقة .لذلك ،ال بد من
القيام بن�شاطات متبادلة �سعياً �إىل �إر�ساء �أ�س�س التوافق ما بني م�صالح الدول الغنية والفقرية.
وبنا ًء عليه ،يبدو من البديهي وال�ضروري �إجراء حوار دويل حول الطاقة وال�سعي �إىل تفعيله .ولأجل ذلك،
لعب منتدى الطاقة الدويل دور من�صة التوا�صل الرئي�سة على مدى �أكرث من ع�شرين عاماً.
قد ي�ساهم تطور احلوار الدويل حتت مظلة منتدى الطاقة الدويل يف احلث على الق�ضاء على بع�ض
حاالت االختالل وعدم التوازن يف ال�سوق ،وعلى حل بع�ض امل�شاكل البنيوية يف قطاع الطاقة يف جمموعة
من املجاالت� .أوالً� ،إنها م�س�ألة تتعلق بتحقيق �أعلى معايري ال�شفافية يف ال�سوق من خالل تعاون الأطراف
�ضمن نظام مبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة القائم .نرى ب�أن على تطور احلوار الدويل �أن ي�شمل قطاع الغاز
�أي�ضاً وال يقت�صر على قطاع النفط فقط و�أن يغطي البيانات املتعلقة مب�شاريع اال�ستثمار .ثانياً ،يف�سح منتدى
الطاقة الدويل ،باعتباره من�صة التوا�صل ،املجال �أمام الدول امل�ستهلكة واملنتجة ودول العبور لتن�سيق ن�شاطاتهم
بغية معاجلة مكامن ال�ضعف على م�ستوى البنية التحتية والقوانني املتعلقة بالطاقة .ثالثاً ،ميكن �أن تبادر
الدول املن�ضوية يف منتدى الطاقة الدويل �إىل �إعداد مقاربات م�شرتكة ترمي �إىل تطوير قطاع الطاقة العاملي،
وبالتايل ت�سهيل التن�سيق يف امل�ستقبل وتقلي�ص حاالت انعدام التيقن لكافة اجلهات العاملة يف �سوق الطاقة.
بالطبع ،يجب �أال يتخطى ن�شاط من�صة منتدى الطاقة الدويل �أعمال املنظمات الدولية القائمة التي تقوم
مبهامها يف جمال الطاقة ومتلك توجهاتها اخلا�صة ومنطقها اخلا�ص ودينامية التطور اخلا�صة بها بل يجب
�أن يكمل ن�شاط املنتدى �أعمال هذه املنظمات وي�ستفيد منها.
ففي الن�صف الثاين من العام  ،2000تفوقت الدول النامية على الدول املتطورة يف اال�ستهالك الإجمايل
للطاقة والغاز .وقد ت�صبح هذه الدول ،يف خالل ال�سنوات اخلم�سة املقبلة ،القادة يف ا�ستهالك النفط �أي�ضاً.
�شكلت ح�صة دول بريك�س ،مبن فيها رو�سيا ،الثلث يف العام  2010يف جمال ا�ستهالك الطاقة العاملي� .إن
جمموعة بريك�س التي ت�ضم خم�س دول مبجموع �سكان يقارب  3مليارات ن�سمة ،ومتلك موارد ب�شرية وطبيعية
�ضخمة بالإ�ضافة �إىل �أ�سواق حملية �ضخمة قد بلغت امل�صاف العاملي بعد ان�ضمام جنوب �أفريقيا .يكفي القول
ب�أن جمموعة بريك�س ت�شكل يف �أيامنا هذه  25%من �إجمايل الناجت املحلي العاملي .ويف ال�سنوات والعقود
املقبلة� ،سوف تلعب دينامية االقت�صاد وقطاع الطاقة يف الدول النامية دوراً مهماً يف تنمية الطاقة العاملية
وبالتايل يف تعزيز حوار الطاقة الدويل.
�إننا نويل اهتماماً كبرياً باحلفاظ على �إحتاد �أوروبي قوي ح�سبما �أ�شار رئي�س رو�سيا الإحتادية املنتخب
بوتني .ونقرتح العمل على ت�أ�سي�س جمتمع اقت�صادي متناغم ميتد من لي�شبونة �إىل فالديفو�ستوك .كما �أننا
ننظر بنوع خا�ص يف �إر�ساء تعاون �أوروبي متني وعميق يف جمال الطاقة ي�صل �إىل حدود �إن�شاء جممع طاقة
�أوروبي متحد.
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ومبوازاة ذلك ،تبقى الدول الأع�ضاء يف منتدى الطاقة الدويل بالت�أكيد العبني رئي�سيني يف جمال الطاقة
الدولية.
يعد دور هذه الدول مهماً من حيث قدرتها ،ب�صورة خا�صة ،على التحول �إىل قادة رواد يف جمال حتديث

نظام الطاقة العاملي ،والتحول �إىل الطاقة اجلديدة ذات املنفعة العاملية .و�سيحافظ ممثلو جمموعة الأوبك
القوية الأخرى على دورهم كم�صدر رئي�س للنفط �إىل الأ�سواق العاملية وكعامل توازن لها �أو يعمدون �إىل
حت�سني دورهم هذا.
يف�ضي تعزيز دور الغاز الطبيعي ،يف فرتة يطلق عليها “الع�صر الذهبي” للغاز الطبيعي التي توقعها
الكثريون� ،إىل النظر يف �أهمية �إقامة حوار مع �أهم الدول املنتجة للغاز الطبيعي املن�ضوية حتت لواء منظمة
منتدى الدول امل�صدرة للغاز (.)GECF
ويف ظل حتول الن�شاط االقت�صادي �إىل منطقة �آ�سيا-املحيط الهادئ ،تعاظم دور منتدى التعاون االقت�صادي
لدول �آ�سيا واملحيط الهادئ ( .)APECويف هذا الإطار ،ي�سرين �أن �أ�شري �إىل �أن رو�سيا �ست�ست�ضيف يف �شهر
�سبتمرب قمة منتدى التعاون االقت�صادي لدول �آ�سيا واملحيط الهادئ ( )APECيف فالديفو�ستوك ،ونحن
يف �صدد التح�ضري لها يف �إطار رئا�ستنا للقمة من خالل �إن�شاء بنى حتتية ع�صرية يف مكان انعقاد القمة.
وبالطبع ،ال ميكن �أن نغفل عن الدور واملوقع املهمني للبلدان الأخرى وملنظماتها يف هذا ال�سياق.
بعد الأخذ بعني االعتبار هذه الوقائع ،جند ب�أن دور منتدى الطاقة الدويل املوحد يزداد �أهمية وبالتايل
نحن بحاجة �إىل حتقيق نتائج معينة .ونود �أن ن�شري �إىل التجربة الإيجابية من ا�ستخدام منتدى الطاقة الدويل
ك�أف�ضل من�صة للدول املنتجة وامل�ستهلكة ملوارد الطاقة ،ومن دون حتيز� ،سعياً �إىل التحليل امل�شرتك للتوجهات
والتوقعات يف �أ�سواق الطاقة ،وال �سيما يف �إطار التفاعل ما بني منتدى الطاقة الدويل ووكالة الطاقة الدولية
والأوبك .و�إننا نعتقد ب�أنه ال يجب موا�صلة هذه التجربة وح�سب بل تو�سيع نطاقها .وبالتايل ،قد تكون �إحدى
�أهم التوجهات الآنية يف هذا التعاون درا�سة تطور ا�ستهالك الطاقة (�إ�ستهالك الغاز الطبيعي يف املقام الأول)
يف منطقة �آ�سيا -املحيط الهادئ املت�سارعة النمو .وميكن �أن يت�ضمن املنتدى تقييم �سيناريوهات الطاقة
الطويلة الأمد التي �أعدها العديد من امل�ؤلفني واملنظمات ،وتنظيم ور�شات العمل و�إعداد املواد التحليلية
وتقدمي نتائجها ،ال �سيما خالل االجتماع الوزاري الرابع ع�شر يف مو�سكو .ميكن لكل من منتدى الطاقة
الدويل ووكالة الطاقة الدولية وبع�ض البلدان على غرار رو�سيا وال�صني امل�شاركة يف هذا العمل امل�شرتك.
وبنا ًء عليه� ،أ�صبح حوار الطاقة العاملي متعدد الأطراف ومتثيلياً ون�أمل ب�أن يكون نظامياً �أكرث ف�أكرث.
�سوف ت�ساهم هذه امليزات بالت�أكيد يف تو�سيع نطاق �إمكانياته وقدراته بالرغم من بع�ض ال�صعوبات التي تثقل
كاهله.

�أود يف اخلتام �أن �أمتنى النجاح لكافة امل�شاركني يف هذا املنتدى يف التو�صل �إىل حلول ناجعة لهذه
امل�سائل!
و�شكر ًا حل�سن �إ�صغائكم.
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حوار امل�ستهلك – املنتج :املوا�ضيع والآفاق
ال�سيد ب�سام فتوح
مدير برنامج النفط وال�شرق الأو�سط
معهد �أوك�سفورد لدرا�سات الطاقة

�أ�صحاب املعايل ،ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة
ي�سرين كثرياً �أن �أكون معكم هنا اليوم .و�أواد �أن �أ�شكر املنظمني على دعوتهم الطيبة و�إعطائي فر�صة
التحدث �إىل هذا احل�ضور املتميز .يف الوقت الق�صري املتوفر يل �سوف �أركز ب�شكل موجز على خم�س موا�ضيع
رئي�سية كانت حمور احلوار بني امل�ستهلك واملنتج.
يتعلق املو�ضوع الأول با�ستقرار �سعر النفط وما �إن كان هناك �آليات ت�ستطيع امل�ساعدة على ا�ستقرار
�سعر النفط �ضمن نطاق �أ�سعار مف�ضل.
يتعلق املو�ضوع الثاين باال�ضطرابات اجل�سدية و�أمن الطاقة� .س�أقول �أن �أثر ردة فعل املنتجني وامل�ستهلكني
على اال�ضطرابات الليبية مل يكن حمايداً على ت�صرف �سعر النفط وبدل �أن يخف�ض �سعر تعديل امل�شاركني يف
ال�سوق قديكون �ساهم يف زيادة تطاير ال�سعر.
يتعلق املو�ضوع الثالث بدور الطاقة الفائ�ضة وكيف تعامل احلوار مع هذه امل�س�ألة الرئي�سية.
يتعلق املو�ضوع الرابع مب�س�ألة اال�ستثمار يف قطاع النفط.
ويتعلق املو�ضوع الأخري بدور الإ�شارة وما �إن كان منتدى الطاقة الدويل ي�ستطيع ت�أدية دور �أكرث �أهمية
يف تو�صيل بع�ض الر�سائل الرئي�سية �إىل امل�شاركني يف ال�سوق.
�إن عدم ا�ستقرار ال�سعر مت�صل بخا�صية رئي�سية ل�سوق النفط وحتديداً النطاق الوا�سع الذي ميكن ل�سعر
النفط �أن يتغري �ضمنه .مت حتديد احلد الأدنى للنطاق ب�أر�ضية كلفة �إنتاج النفط يف الدول الأ�سا�سية الأع�ضاء
يف منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول ،يف حني مت حتديد احلد الأق�صى بدخول البدائل عن النفط ويف الآونة
الأخرية بفعلت�صرف امل�شاركني يف ال�سوق يف الأ�سواق املالية.

عندمايتميز ال�سوق بزيادة يف العر�ض كما ح�صل يف العام  1998مييل �سعر النفط �إىل االنتقال نحو احلد
الأدنى .وعند بلوغ �أ�سعار نفط منخف�ضة،ال يتم وقف طاقة الإنتاج فوراً وال تظهر املخاوف من �أمن العر�ض
على املدى الق�صري.
ولكن على املدى املتو�سط �إىل البعيد ،ف�إن الفرتات امل�ستقرة من �أ�سعار النفط املنخف�ضة تقلل من �أمن
العر�ض يف ثالث طرق على الأقل.
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�أوالً ،ت�ؤدي فرتة م�ستقرة من �أ�سعار نفط منخف�ضة �إىل دورة قلة ا�ستثمار يف قطاع النفط ،مما ي�ؤثر على
توفر عر�ض النفط يف امل�ستقبل.
ثانياً ،مبا �أن واردات النفط ما زالت ت�شكل امل�صدر الرئي�سي لعائدات ت�صدير املنتجني و�إنفاق احلكومة،
ف�إن انخفا�ضاً م�ستداماً بواردات النفط ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار النفط ميثل خطراً رئي�سياً على ا�ستقرار
املنتجني ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي وعلى قدرتهم على املدى الطويل بتوفري النفط وتنفيذ اال�ستثمار
املطلوب يف قطاع النفط.
و�أخرياً ،قد حتث �أ�سعار النفط املنخف�ضة �إىل ازدياد الطلب يف كل من الدول املنتجة وامل�ستهلكة مما
يقلل احلفاظ وجدول �أعمال تغيري املناخ .ميكن �إبطال هذه الآثار عرب زيادات يف فر�ض ال�ضرائب املحلية
للمنتجات والدعامات البرتولية ،ولكن هذا العمل يثري م�سائل خطرة تتعلق بتوزيع �أجارات النفط بني املنتجني
وامل�ستهلكني.
عندما يتميز ال�سوق بزيادة بالطلب (م�سبق) ،ال ت�ستطيع البدائل والتعديالت يف �أمناط الطلب و�ضع
غطاء على �أ�سعار النفط على املدى الق�صري .على العك�س ،يف غياب الطاقة الفائ�ضة� ،سيحدث �أغلبية التعديل
يف ال�سوق يف الغالب عرب زيادات حادة ب�أ�سعار النفط .ويزيد هذا من كلفة التعديل لل�شركات وقد ي�ؤدي �إىل
تباط�ؤ باالقت�صاد العاملي.
وفيما ي�ؤدي هذا �إىل زيادة فورية ب�إيرادات املنتجني� ،إال �أن فرتات م�ستدامة من �أ�سعار نفط عالية قد
تقلل من �أمن الطلب على النفط عرب ت�شجيع البدائل وم�صادر العر�ض غري التقليدية على دخول ال�سوق وعرب
حث خف�ض دائم يف الطلب على النفط عرب �آثار ال�سعر وال�سيا�سات املناه�ضة للنفط �أو التغيريات البنيوية
يف ت�صرف امل�ستهلك.
لذلك يتوجب على كل من املنتجني وامل�ستهلكني احلفاظ ب�شكل م�ستمر على �أ�سعار النفط �ضمن نطاق ال
يكون حده الأدنى “متدنياً جداً” �أو حده الأق�صى “ مرتفعاً جدً” .ولكن حتتلف الآراء حول ما يعنيه “متدين
جداً” و”منخف�ض جداً” وما �إن كان يتوجب ترك التثبيت لل�سوق �أو �إن كانت يتوجب توفري �آليات لل�سوق من
�أجل تثبيت �أ�سعار النفط �ضمن نطاق �أ�سعار مف�ضل.
�إن كان للمنتجني خيارات يف كل من الأ�سواق املرتفعة �أو املنخف�ضة ،يكون امل�ستهلكون �أكرث تقيداً يف
�سيا�ساتهم على املدى الق�صري .ولكن على املدى الطويل ،مييل ميزان القوة �إىل االجتاه ل�صالح امل�ستهلكني
الذين ي�ستطيعون اتباع �سيا�سات ا�ستبدال للنفط وتطبيق تدابري فعالة ورف�ض ال�ضرائب على املنتجات
البرتولية وت�شجيع تطوير م�صادر طاقة بديلة ت�ؤثر يف املدى البعيد على خف�ض الطلب على النفط وح�صة
النفط يف خلطة الطاقة .وبالتايل ،ف�إن من الأدوار املهمة حلوار املنتج-امل�ستهلك هو تعبئة الفراغ بني امل�صالح
الطويلة الأمد وامل�صالح الق�صرية الأمد للم�ستهلكني واملنتجني من �أجل خلق �سوق نفط �أكرث ا�ستقراراً.
ورغم �أن املخاوف الرئي�سية لكل من املنتجني وامل�ستهلكني هي حول م�ستوى وتطاير �سعر النفط� ،إال �أن
�أياً من امل�ستهلكني �أو املنتجني ي�ستفيد من �إدارة م�ستوى ال�سعر .هناك اتفاق على �أنه يجب حتديد �سعر النفط
بفعل قوى ال�سوق .ال يعني هذا �أنه لن تتم مناق�شة الأ�سعار يف االجتماع الوزاري .ولكن البيانات اخلتامية
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عامة جداً .فهي غالباً ما تدعو �إىل “خف�ض تطاير ال�سعر مل�صلحة املنتجني وامل�ستهلكني” لأن التطاير “يعقد
تف�سري �إ�شارات ال�سوق وقد ي�ؤثر ب�شكل معاك�س على اال�ستثمار” .وتدعوا بيانات �أخرى “ك ً
ال من الدول املنتجة
وامل�ستهلكة� ...إىل العمل على الو�صول �إىل م�ستويات �أ�سعار م�ستدامة” من دون و�صف هذه الأعمال .و�أي�ضاً/
يف دورة �أ�سعار  ،2008-2004عربت البيانات اخلتامية عن خماوف حول م�ستوى �أ�سعار النفط ،وحددت �أن
“�أ�سعار النفط يجب �أن تكون على م�ستويات مقبولة للمنتجني وامل�ستهلكني من �أجل �ضمان منو اقت�صادي
عاملي وحتديداً يف الدول النامية” من دون �أي �إ�شارة �إىل ما يجب �أن تكون عليه هذه امل�ستويات.
هل يعني ف�شل �إدارة م�ستوى الأ�سعار �ضمن احلدود �أن حوار املنتج-امل�ستهلك قد ف�شل؟ اجلواب هو كال.
مبا �أن الطرفان يتفقان على �أن �سعر النفط يجب �أن يحدد بقوى ال�سوق ،ف�إن حوار املنتج-امل�ستهلك قد هدف
�إىل حت�سني عمل ال�سوق� .أظهرت الأحداث الأخرية �أن الطرفان كانا ي�سوقان �سيا�سات حت�سن دور حتديد
ال�سعر يف و�سق النفط .ومن املخاوف الرئي�سية هي ت�أثري الأ�سواق املالية على م�ستوى وتطاير �أ�سعار النفط
ويف ما يتعلق بذلك ،ما �إن كان املطاق الوا�سع لالعبني املاليني قد �أثر يف تغيري ال�سعر بعيداًعن �أ�سا�سات
ال�سوق ال�ضمنية .تتظافر اجلهود حالياً لفهم ال�صلة بني امل�ستويات املالية واملادية ل�سوق النفط وما �إن كان
هناك حاجة �إىل قانون بتح�سني �شفافية ال�سوق .كما �أظهر منتدى الطاقة الدويل نية يف اال�شرتاك مب�سائل
تثبيت التوقعات الق�صرية والطويلة الأمد عرب فهم متبادل �أف�ضل لظروف �سوق النفط وزيادة ال�شفافية وتوفري
�أف�ضل للبيانات والتوا�صل مع ال�سوق� .إن هذه االت�صاالت �أو الإ�شارات ت�ستطيع �أن ت�ؤدي دوراً مهم اً يف الت�أثري
على ت�صرف �سعر النفط.
�إن اال�ضطرابات بالعر�ض ب�سبب حرب اخلليج عامي � 1991-1990أثبتت �أنها حا�سمة حلوار املنتج-
امل�ستهلك لأنها زادت من الوعي بامل�صالح امل�شرتكة بني الأطراف وك�شفت فعالية �أعمال التن�سيق يف املجاالت
الرئي�سية مثل ا�ستخدام املخزون والطاقة الفائ�ضة .غري �أن اال�ضطرابات مل تظهر ب�شكل دائم يف احلوار
خالل �أغلبية فرتة الت�سعينيات .ف�إن توفر طاقة فائ�ضة كبرية ونية منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبيك)
مبلء الفوهة يف حالة اال�ضطرابات اجل�سدية عنى �أن املخاوف ب�ش�أن اال�ضطرابات مل ت�شكل �سوى �أولوية
قليلة يف جدول �أعمال �سيا�سية الدول امل�ستهلكة� .أما ازدياد الطلب ال�سريع يف �أوا�سط الأعوام �ألفني وخمازين
العر�ض املتعددة يف الدول املنتجة مثل العراق وفنزويال ونايجرييا وم�ؤخراً ليبيا قد �أعاد �إىل الواجهة مو�ضوع
الطاقة الفائ�ضة ودورها يف تعميق تطاير الأ�سعار.
�إن ا�ضطرابات ليبيا عام  2011قد �ضغطت ب�شكل كبري على عالقة املنتج-امل�ستهلك واملنتج-املنتج .ومل
يتمكن �أع�ضاء منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبيك) من التو�صل �إىل اتفاق حول زيادة املخرجات رداً
على خ�سارة خمرجات ليبيا يف حني �أن غطالق وكالة الطاقة الدولية للمخزون اال�سرتاتيجي مل يكن جزءاً
من اجلهد املن�سق بني املنتجني وامل�ستهلكني الرئي�سيني .وبالتايل ف�إن الإ�شارات املر�سلة �إىل ال�سوق كانت
�ضعيفة ومربكة وخلقت فكرة �أن عالقات املنتجني-امل�ستهلكني ال يعتمد عليها جلعل تعديل �سوق النفط على
اال�ضطرابات �سل�ساً .وهذا ال ي�شبه اال�ضطراب بالعر�ض من حرب اخلليج الأوىل التي �أثبتت �أنها نقطة حتول
يف التن�سيق بني املنتجني وامل�ستهلكني.
وبالتايل ،ف�إن �أثر �أعمال املنتجني وامل�ستهلكني مل يكن حمايداً على ديناميات �أ�سعار النفط .فقد �أظهرت
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�أعمالهم �شرخاً يف العالقات بني املنتج-املنتج واملنتج-امل�ستهلك .وعلى م�ستوى �أعمق ،ك�شفت �أحداث يوليو
عن �سوق ف�شل فيها العبوها الأ�سا�سيون يف تن�سيق جهودهم بوجه اال�ضطراب اجلدي.

رغم الدور الذي ت�ؤديه يف ملء الفوهة وحتديداً يف فرتات اال�ضطراب �إال �أن املنتجني وامل�ستهلكني قد
ابتعدوا عن م�س�ألة الطاقة الفائ�ضة لفرتة طويلة .ولكن حتى اجتماع جدة عام  2008مل يكن هناك �سوى
دعوات حمددة لتو�سيع الطاقة الفائ�ضة ،مع االعرتاف ب�أن احلفاظ على الطاقة الفائ�ضة هو من م�س�ؤولية
امل�ستهلكني بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤولية امل�ستهلكني واملنتجني وميتد �إىل باقي �سل�سلة العر�ض ولي�س فقط الالعبني
الأ�سا�سيني.

ولكن ،هناك م�سائل معقدة حول الطاقة الفائ�ضة :خل ت�شكل الطاقة الفائ�ضة منتجاً عاماً عاملياً؟ �إن
كان كذلك ،هل يتوجب على كافة الأطراف ت�شارك كلفة �صيانة الطاقة الفائ�ضة؟ �إن كان يجب وقف الطاقة
الفائ�ضة يف الدول املنتجة ،هل ت�ستطيع الدول امل�ستهلكة �إيجاد �آليات مقبولة للتعوي�ض عن الدول املنتجة؟ يف
هكذا نظام ،من يتخذ القرارات لإطالق العر�ض من الطاقة الفائ�ضة املوجودة؟ مل يتطرق احلوار �إىل هذه
امل�سائل.
كانت م�س�ألة اال�ستثمار م�س�ألة متكررة يف �أغلبية االجتماعات الوزارية ملنتدى الطاقة الدويل .ومن
�أهم �إجنازات احلوار يف هذا املجال كانت التوعية املتزايدة ب�أن اال�ستثمار يف كامل �سل�سلة النفط والغاز
هو م�س�ؤولية م�سرتكة بني املنتجني وامل�ستهلكني .ولكن ،يبقى الواقع �أن القرار بتطوير حمميات يف الدول
املنتجة هو ب�شكل �أ�سا�سي يف يد حكوماتهم و�شركة النفط الوطنية وال يود �أي من املنتجني التنازل عن هذا
القرار احلاكم عرب مناق�شة �أو اتفاقيات بني الدول املنتجة �أو بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة .ونتيجة ملوجة
االندماجات يف الت�سعينيات ،ف�إن العديد من اال�ستثمارات يف الإنتاج والتكرير �أ�صبحت الآن يف �أيدي �شركات
نفط مملوكة خا�صة يف العديد من الدول امل�ستهلكة حيث يكون ت�أثري احلكومات ب�شكل �أ�سا�سي يف جمال
التنظيم .مع االعرتاف بعدم التماثل هذا ،مل يحاول حوار املنتج -امل�ستهلك �أبداً تن�سيق خطط اال�ستثمار.
ولكن ،فقد حاول اكت�شاف طرق لإزالة العوائق يف اال�ستثمار بقطاع النفط.
�إن الر�سالة الأ�سا�سية للحوار كانت �أهمية اال�ستثمار املالئم ،مب�ساعدة من “الطاقة املف�ضلة ،والعالقات
املالية واال�ستثمارية البيئية” “املطلوبة لتجارة نفط وغاز �أكرث حرية وتو�سعاً ومن �أجل منو اقت�صادي عاملي
م�ستدام” .لقد تو�سع جدول �أعمال منتدى الطاقة الدويل ملناق�شة تدابري حمددة ت�ستطيع حث اال�ستثمار يف
قطاع الطاقة ،مثل خف�ض عدم الو�ضوح على املدى الطويل عرب تعريف اجلمهور على خطط اال�ستثمار يف
�أمن الطاقة و�سيا�سات تغيري املناخ و�أثرها املحتمل على الطلب؛ وحت�سني التن�سيق بني �شركة النفط الوطنية
و�شركة النفط الدولية و�شركات اخلدمة؛ وتو�سيع التن�سيق والتبادل يف جماالت الر�أ�سمال الإن�ساين وحتديث
التقنيات وتدابري �أخرى متنوعة.

نظراً لدور التوقعات يف عملية ت�شكيل �أ�سعار النفط ،ف�إن �أحد �أهم �أهداف احلكومات امل�ستوردة
وامل�صدرة للنفط هو تثبيت توقعات امل�شاركني يف ال�سوق على املدى الطويل حول نطاق �أ�سعار النفط والذي
يعتربه الطرفان مقبوالً .و�أي�ضاً� ،إن كانت ردود احلكومة املتوقعة بطيئة� ،أو �إن اعرتبت �أنها غائبة من جهة
الطلب �أو العر�ض ف�إن ال�سوق �سيميل يف الغالب نحو نطاق ال�سعر املف�ضل .وهذا يخلق �سبباً للتن�سيق واحلوار
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بني امل�ستهلكني واملنتجني .على �سبيل املثال� ،إن اعتقد ال�سوق ب�أن الطاقة الفائ�ضة قليلة ،يف حني �أن العر�ض
يف الواقع وفري واحلكومات الرئي�سية م�ستعدة لو�ضع هذا املخزون يف ال�سوق ،ي�ستطيع منتدى الطاقة الدويل
حينها ت�أدية دور مهم يف تثبيت التوقعات عرب زيادة �شفافية ردود ال�سيا�سة هذه كما يف حال اجتماع جدة عام
 .2008فخالل اجتماع جدة للطاقة �أر�سلت اململكة العربية ال�سعودية �إ�شارة قوية لل�سوق ب�أنها كانت قلقة ب�شدة
حول االرتفاع احلاد ب�أ�سعار النفط و�آثار �أ�سعار النفط هذه على النمو والطلب .لذا ف�إن �إعالن اململكة العربية
ال�سعودية ب�أنها �ستزيد من املخرجات والتي تالها الحقاً ت�أكيد من ال�سوق بهذه الزيادة �أدى دوراً �أ�سا�سياً يف
�إقناع ال�سوق بت�سعري منحى عر�ض �أكرث مرونة.
لقد و�ضع احلوار حتى الآن معامل عديدة .لقد تخطى املنتجون وامل�ستهلكون بع�ضاً من الأ�ساطري

واملخاوف وال�شكوك القدمية و�أ�صبحوا �أكرث دراية بعدد من التحديات امل�شرتكة التي تواجه �أ�سواق الطاقة.
�إن البنية امل�ؤ�س�ساتية التي تدعم احلوار ت�ستمر بالقوة كم �أن بنية ونوعية احلوار قد حت�سنا على مر ال�سنني.
�إن املثال الوا�ضح والثابت عن جناخ حوار املنتج-امل�ستهلك هو ت�أ�سي�س مبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة
(جودي).

خامتة ،يف العقد الأخري مال كال طرفا احلوار �إىل جتنب موا�ضيع ت�صادمية كهذه مثل فر�ض ال�ضرائب
وتغيري املناخومتويل الطاقة الفائ�ضة وركزا �أكرث على موا�ضيع تقربهما من بع�ضهما �أكرث .ولكن ،هناك خطر
طويل الأمد ب�أن امل�سائل الأ�سا�سية املوجودة يف قلب خماوف امل�ستهلكني واملنتجني قد ت�صبح معر�ضة للخطر
مما ي�ؤدي غلى خ�سارة االهتمام باحلوار .و�أي�ضاً ،يف حني �أن احلوار يف خالل الأعوام �ألفني قد �أدى �إىل فهم
�أكرب لطبيعة م�شكلة اال�ستثمار وتقدير وجهات النظر الفردية ف�إن املبادرات واالقرتاحات الفعلية لتخفيف
م�شكلة اال�ستثمار قد بقيت حمدودة .وقد و�ضعت اال�ضطرابات يف ليبيا عام � 2011ضغوطاً جدية على عالقات
املنتج-امل�ستهلك واملنتج-املنتج.
لذلك يبقى هناك الكثري من التحديات .الطريقة التي يعرب بها املنتجون وامل�ستهلكون عن اهتماماتهم،
ولأي مدى هم م�ستعدون للم�شاركة يف م�سائل تقعع يف قلب خماوف الطاقة لديهم ،و�إن جنحوا يف ربط م�سائل
الطاقة هذه �إىل �أمن �سياق �أكرب من الأمن ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي وحتدي تغيري املناخ �سيحدد
االجتاه امل�ستقبلي للحوار.
�أ�شكركم على اهتمامكم
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�إ�سرتاتيجية طويلة لتعزيز التكامل الإقليمي
معايل دانيال كامريون
وزير الطاقة الأرجنتيني

ح�ضرة الأمني العام ملنتدى الطاقة الدويل واملندوبون الكرام،
ي�شرفني �أن �أ�شارك كع�ضو يف واحدة من جل�سات العمل ملنتدى الطاقة الدويل يف حلظة حا�سمة يف تاريخ
املنتدى ،نظرا للحوار امل�ستمر منذ �أكرث من  20عاماً يف هذا املجال ومنذ عقد املنتدى الوزاري يف باري�س يف
العام .1991
ي�ؤكد عدد كبري من الدرا�سات �أن كال الهيدروكربونات ال�سائلة والغازية على حد ال�سواء �سيظل امل�صدر
الرئي�سي للطاقة يف العامل يف خالل العقود املقبلة .ف�أهميتها هي املفتاح لتطوير االقت�صاد العاملي ،وبالتايل،
ينبغي �أن توجه جميع اجلهود الالزمة ال�ستهالكها بكفاءة �أكرث وجلعل �سري العمل يف ال�سوق �أكرث �شفافية.
تعترب الأرجنتني �أن منتدى الطاقة الدويل هو �أداة مفيدة ومثمرة لتقريب امل�ستهلك الرئي�سي والبلدان
املنتجة ،وتلك التي يطلق عليها ا�سم “بلدان العبور” ،وحتفيز حوار الطاقة فيما بينها .نتمنى �أن ي�ساهم هذا
املجال يف تهدئة التوترات يف �سوق النفط والغاز ،والتي ال يكون �سببها يف معظم احلاالت م�شاكل مادية �أو
تكلفة بل مل�ضاربات مالية �أو �أو�ضاع جغرافية �سيا�سية .نتمنى �أن حترتم جميع الدول امل�شاركة روح التعاون
واحلوار التي يتم عقدها يف هذا املنتدى منذ �أكرث من  20عاماً.
نحن نعلق �أهمية كربى لتعزيز احلوار يف هذا املنتدى معطني دوراً لأمريكا الالتينية كي ت�شارك ب�شكل
�أكرث فعالية .كانت منطقتنا يف تطور م�ستمر يف خالل العقد املا�ضي ،وقد اجتزنا الأزمة االقت�صادية الدولية
بنجاح وللمرة الأوىل منذ عدة �سنوات تعمل حكوماتنا على متكني املنطقة ككتلة �صلبة وموثوقة على ال�صعيدين
اجلغرايف ال�سيا�سي واجلغرايف واالقت�صادي.
ويجري تطوير احلوار ال�سيا�سي املتعلق بالطاقة يف �أمريكا اجلنوبية منذ ا�ستعادة الأنظمة الدميقراطية.
يتم حتديد م�صدره من االتفاقيات التي وقعتها الأرجنتني والربازيل يف الثمانينات ،عندما وقعا الإعالن
امل�شرتك حول الطاقة النووية الذي �أبطل مفعول املناف�سة التقليدية بني البلدين وحولها نحو التعاون الثنائي
يف جمال الطاقة بني البلدين ،والذي امتد يف الوقت احلا�ضر �إىل املنطقة برمتها.
حالياً ،نتابع هذا الطريق ال �سيما يف املخروط اجلنوبي .ويعترب موقع بلدنا اجلغرايف املفتاح يف �صياغة
حركات تدفق الطاقة �إىل القارة ،ونحن على ات�صال دائم ويف خ�ضم حوار م�ستمر مع الدول املجاورة .ويعد
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هذا جزءا من �سيا�سة �إ�سرتاتيجية طويلة الأجل لتعزيز التكامل الإقليمي وحوار الطاقة العاملي� ،إذ �أننا ن�سعى
�إىل اال�ستفادة من �أوجه التكامل بني كل من العر�ض والطلب .وبهذه الطريقة ي�سمح للم�ساهمة بتوفري �أمن
الطاقة العاملي ،وذلك ب�صرف النظر عن ت�شجيع تبادل ونقل التكنولوجيا وتدريب املوارد الب�شرية.
�إن احلوار يولد الثقة ويقلل من حالة عدم اليقني ,ويف�ضل تن�سيق ال�سيا�سات التي تعزز الرتابط املتبادل
يف جمال الطاقة والتعاون الدويل ,ويوفر �إطاراً م�ستقراً للقيام باال�ستثمارات الالزمة ملواكبة منو الطلب على
الطاقة والإمدادات الآمنة .تتمنى بالدي �أن جتد هذه املنظمات الأر�صدة الالزمة لتقليل خماطر ال�سوق
الهيدروكربونية و�إ�ضافة ال�شفافية وتبادل املعلومات .ولهذا الغر�ض ،نرى �أننا يجب �أن نعزز ا�ستخدام قاعدة
البيانات “جودي” ،وهي قاعدة بيانات عاملية �إذ ميكن لأي بلد الولوج �إىل معلومات ال�سوق الهيدروكربوين
والت�شاور ب�ش�أنها من دون قيود.
ت�شكل �سيا�سات التنويع واال�ستخدام الكفوء جزءاً كبرياً من �أمن الإمدادات .كما قيل �سابقاً ،على الرغم
من �أن الهيدروكربونات �ستكون جزءاً مهيمناً يف امل�صفوفة العاملية للطاقة يف امل�ستقبل ،يجب علينا �أال نتجنب
ايجاد م�صادر بديلة للطاقة مثل الطاقة النووية والطاقة املائية والطاقات املتجددة الأخرى .و�إ�ضافة �إىل
ذلك ،جند من ال�ضروري تعميق الإجراءات وال�سيا�سات التي متيل �إىل توظيف وتعيني موارد الطاقة بطريقة
�أكرث كفاءة .ولذلك ،ف�إننا نعترب �أن تعزيز التعاون واحلوار يجب �أن يكون موجهاً نحو هذه املرتكزات الأ�سا�سية
لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،نحن نعتقد �أن املنظمات الدولية ميكن �أن تتعاون ب�شكل �أكرب من �أجل حتقيق هذه
الأهداف .كما يجب عليهم تعزيز التعاون والإ�سهام قدر الإمكان ،للحد من التناق�ضات ولتوليد الثقة بني
الأطراف املعنية.
يف ر�أينا اخلا�ص ،ينبغي �أن ي�صبح منتدى الطاقة الدويل املرجع الأ�سا�سي التفاقات الطاقة بني الدول.
كما يجب �أن ت�سهم ي�سهم التعاون بني وزارات الطاقة يف خف�ض تكاليف املعامالت واليقني بتوفري املعلومات
الكاملة وال�شفافة واملحددة من �أ�سواق الطاقة.
لذلك ،يف برنامج عمل املنتدى للعام  ،2013-2012مت تعزيز التعاون بني وكالة الطاقة الدولية التي متثل
البلدان املتقدمة النمو ،ومنظمة الدول املنتجة للنفط التي متثل الدول املنتجة ،ومنتدى الطاقة الدويل الذي
ي�ضم كل من املنتجني وامل�ستهلكني .تعترب الأرجنتني �أنه من املفيد جداً �أنه يف برنامج العمل املقبل ميكن �أن
ت�شارك منظمة الطاقة الأمريكية الالتينية ( )OLADEيف �أن�شطة التعاون مع الوكاالت املذكورة �آنفاً من �أجل
�إ�ضافة ر�ؤية جديدة مل�شكلة الطاقة العاملية من منطقة ذات منو م�ستمر ،ومبا �أن القيم الدميقراطية متجذرة
ويعد فيها اال�ستقرار ال�سيا�سي وحوار الطاقة العامل امل�شرتك.
وعلى مر ال�سنني� ،أ�صبحنا معتادين على تبادل الآراء حول �أمن الطاقة ،ولكننا يف عدة مرات قمنا
بدرا�سة اجلانب الع�سكري منه فح�سب.
ولعل هذا هو الوقت املنا�سب لبدء حتليل اجلوانب الأخرى مثل �أمن الطاقة وتنويع م�صادر الإمداد ،عرب
ال�سماح لأنف�سنا باحلفاظ على ا�ستمرار التطورات االقت�صادية والدميغرافية ،من دون اتخاذ التدابري الالزمة
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حتى ترتك للأجيال اجلديدة احلد الأدنى من موارد الطاقة ال�ضرورية وهي خطوة جادة متاماً كال�ضعف
الدائم للموارد الطبيعية.
ويف القرن احلادي والع�شرين� ،إذ ت�شكل االت�صاالت وتفاعل العامل دوراً مهماً ،ن�أ�سف �أن نرى عدم توفر
الطاقة الكهربائية يف مناطق كثرية من كوكبنا .ولذلك ،ف�إننا نعتقد �أنه من املهم �أن تتمكن تلك البلدان التي
متلك الكثري من املوارد والو�سائل ،من توحيد اجلهود لتحقيق توزيع وتوريد الطاقة لعدد �أكرب من الدول
ال�ضعيفة .ونعتقد �أي�ضاً �أنه ينبغي �إيالء مناطق خمتلفة من كوكبنا الأهمية التي ت�ستحق .ويعد حتديد التقدم
�أو االنتكا�سات يف دولة واحدة ي�صبح �أكرث �صعوبة كل يوم .ونرى �أن املناطق تكون ككل� ،إما متقدمة �أو متر يف
�أزمة لعدم اتخاذها القرارات ال�سيا�سية معاً.
و�أخريا ،ينبغي لنا و�ضع مبادئ توجيهية وا�ضحة يف الو�صول �إىل موارد الطاقة .كما ينبغي على م�ستهلكي
التكلفة من �أجل ممار�سة حقهم يف الطاقة عدم االبتعاد عن الأهداف العاملية والعدالة االجتماعية .نحن
ندرك وجود خماطر يف االنتكا�س واحلق يف التعايف ،ونرى ،يف بع�ض الفر�ص� ،ضرورة توليد �أر�صدة اقت�صادية
مواتية مع نوايا امل�ضاربة� .إن فكرة وجود النمو من دون الطاقة هي فكرة خيالية بحتة .فان تراكم املوارد من
دون ا�ستغاللها ال يولد منواً.
ن�شعر باحلاجة لدمج جميع هذه املوا�ضيع يف حوار الطاقة العاملي بالنظر �إىل �أن تطوير �أ�سواق الطاقة
العادلة يف كل مكان يزيد الرعاية االجتماعية وي�سهم يف تنمية الدولة وتفريغ التوترات املحتملة.
وباعتباره و�سيلة لتعزيز الأمن ،فنحن ن�شجع على تعزيز التعاون بني املرافق الوطنية واملرافق الدولية
باعتبارها و�سيلة �صاحلة لزيادة ال�شفافية يف ال�سوق الفعلية وكذلك يف ال�سوق املالية.
ويف �أمريكا اجلنوبية ،ثمة �أمثلة خمتلفة عن التعاون مع املرافق الوطنية ونحن نتقدم يف �إن�شاء التعاون
بني مرافق القطاعني العام واخلا�ص .نحن نعلم �أن لهذا املنتدى دوراً رئي�سياً يف �صياغة �سيا�سات الطاقة
الوطنية وم�صالح املرافق الدولية.
ويف تطلعنا �إىل امل�ستقبل ،قمنا بتنفيذ نظام تخطيط للطاقة نحاول من خالله �أن ندفع بلدنا للتقدم
يف عملية التنمية امل�ستدامة التي جتعل من املمكن ت�أمني العدالة يف توزيع املوارد ،واال�ستدامة االجتماعية
واالقت�صادية والبيئية ،ومن �أجل �ضمان �أن يعامل اجلميع على قدم امل�ساواة فيما يتعلق بتوفر موارد الطاقة
وتنفيذ التدابري الالزمة مل�ساعدة تلك القطاعات التي ال ت�ستطيع فعل ذلك.
ينبغي لهذا املبد�أ الذي يتمثل يف �إمكانية ح�صول اجلميع على الطاقة� ،أن يكون يف طليعة �أعمالنا يف هذا
املنتدى ،لأننا نعلم �أن هذه هي �أف�ضل و�سيلة لتحقيق اال�ستخدام الأمثل للموارد غري املتجددة ومن ثم زيادة
تنمية الطاقة امل�ستدامة للب�شرية.
�أ�شكركم جزيل ال�شكر
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احلوار الآ�سيوي بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة
ال�سيد جو ناكانو
نائب وزير النفط الياباين

�أ�صحاب املعايل
ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة
�شكر ًا لكم �سيدي الرئي�س،
�أود بادئ ذي بدء �أن �أتوجه بخال�ص ال�شكر واالمتنان �إىل حكومة الكويت ،وبخا�صة �إىل �صاحب ال�سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ،و�إىل معايل الوزير هاين ح�سني ،على هذه اال�ست�ضافة
املمتازة لهذا احلدث املهم.
يُعد هذا االجتماع الوزاري االجتماع الأول بعد االجتماع اخلا�ص الع�شرين الناجح الذي ا�ست�ضافته
اململكة العربية ال�سعودية العام الفائت .لقد حان الوقت لنت�أمل يف الإجنازات املا�ضية ومنعن التفكري يف
�إجنازات امل�ستقبل ال�ضخمة� .أ�صغينا يف اجتماعات الأم�س واليوم �إىل كل املديح والإطراء املخ�ص�ص ملبادرة
بيانات املنظمات امل�شرتكة .يف الواقع� ،شكلت هذه املبادرة الإجناز الأهم والأجنح على الإطالق ملنتدى الطاقة
الدويل� .إننا نعتقد ب�أن اليابان ت�ساهم على �صعيدي التمويل واملوارد الب�شرية يف م�ساعدة منتدى الطاقة
الدويل ومبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة (جودي) .و�إننا م�سرورون بال�سيد توريكاتا ،وهو موظف ياباين يف
�أمانة ال�سر يف منتدى الطاقة الدويل ويعمل كحار�س يف مبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة .ن�أمل �أن مت�ضي
جودي-غاز قدماً وحتلق عالياً ،بالتعاون مع كافة الدول امل�ستهلكة واملنتجة ،لتجعله يكد ويجهد �أكرث ف�أكرث!
و�إننا نبدي ا�ستعداداً تاماً لدعم هذا اجلهد.

�إىل �أين �ستكون وجهة منتدى الطاقة الدويل �إذاً بعد مبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة؟ يف �إطار
املحافظة على روحية التفاعل واحلوار� ،أود �أن �أنتقي بع�ض الأفكار التي عرب عنها متحدثون �سابقون كما
�أرغب يف طرح �أفكارنا ور�ؤيتنا يف هذا املجال.
-

110

تتمثل الفكرة الأوىل يف االقرتاح العملي الذي قام ال�سيد غراهام وايت بعر�ضه يف ما يتعلق
بالتخطيط املمتد على �أربع �سنوات� .إننا جند هذا االقرتاح مثرياً وي�ستحق النظر واملراجعة .لقد

�شهدنا يف العديد من امل�ؤ�س�سات �إ�سرتاتيجيات متو�سطة الأجل توجه برامج عمل هذه امل�ؤ�س�سات
ب�صورة عامة ووا�ضحة.
-

تقوم الفكرة الثانية على تعزيز دور القطاع اخلا�ص يف منتدى الطاقة الدويل بغية تر�سيخ �شراكة
القطاعني العام واخلا�ص.

-

تتمحور الفكرة الثالثة حول احلوار الإقليمي� .إن احلوار الآ�سيوي بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة قائم
يف منطقتنا .ونظراً �إىل �إمكانيات النمو الأخرى يف املنطقة ،ميكن لهذا احلوار �أن يكت�سب دوراً
مهماً .يجب �أن تنطلق مناطق �أخرى يف �إر�ساء �أ�س�س هذا النوع من احلوار الإقليمي يف ظل م�شاركة
فاعلة للقطاع اخلا�ص .وميكن �أن تندرج املناق�شات الإقليمية يف جدول �أعمال االجتماع الوزاري
ملنتدى الطاقة الدويل يف امل�ستقبل.

هذا ما حتويه جعبتي من الأفكار لهذه اجلل�سة! و�إننا نتطلع قدماً للمزيد من املناق�شات.
و�شكر ًا لكم
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ال�شفافية واال�ستقرار
�أ�صحاب املعايل� ،سيداتي و�سادتي،

معايل الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة
وزير الطاقة وال�صناعة يف دولة قطر

�أود يف م�ستهل حديثي �أن �أتوجه بال�شكر �إىل دولة الكويت على ا�ست�ضافتها لالجتماع الوزاري الثالث
ع�شر ملنتدى الطاقة الدويل �إىل جانب اجلزائر وهولندا ،و�أن �أقدم خال�ص االمتنان والتقدير على هذا التنظيم
الرائع وهذه ال�ضيافة الكرمية.
مل تف�ض االت�صاالت واملالحظات واالقرتاحات امل�ستمرة على مدى عقد من الزمن يف �إطار تعزيز احلوار
ما بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة ،يف ظل انهيار البيئة ال�سوقية� ،سوى �إىل انعقاد بع�ض االجتماعات الثنائية.
ولكن �ساهم الذعر العام من انقطاع التوريد يف النظر �إىل �أهمية �إر�ساء �أ�س�س احلوار لتنطلق باكورة
�سل�سلة االجتماعات يف اجتماع العام  1991يف باري�س.
ومنذ ذلك الوقت ،قطع احلوار �شوطاً طوي ً
ال لي�ؤ�س�س له �أمانة �سر دائمة ويكر�س ميثاقاً بلغ ال�سنة الأوىل
من العمر و�ساهم يف �إ�ضفاء ال�صفة الر�سمية على املنتدى.
على الرغم من الكم الهائل من الإجنازات املحققة املذكورة يف احتفاالت الذكرى الع�شرين واملف�صلة يف
امليثاق اجلديد الذي وقعت عليه غالبية الدول املنتجة وامل�ستهلكة ودول العبور؛ على الرغم من الإقرار بالتقدم
املمتاز الذي �أحرزته مبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة (جودي) باعتبارها املبادرة الرئي�سة يف منتدى الطاقة
الدويل ،ال يزال الطريق طوي ً
ال �أمامنا لتحقيق الأهداف املن�شودة.
�إليكم قائمة طويلة بالأهداف النبيلة التي يتوجب على احلوار �أن ي�ساهم يف حتقيقها ،وهي ت�شمل على
�سبيل املثال تعزيز �أمن الطاقة ،زيادة فعالية ا�ستخدام الطاقة ،حماية البيئة ،التعاون يف ظل الأزمات ،حتقيق
�إ�ستقرار الأ�سواق واحلد من فقر الطاقة.
�إننا نرى ب�أن ال�شفافية التي ال زالت مفهوماً حمرياً ي�صعب فهمه تعد املطلب الأ�سا�سي لتحقيق �أي
تقدم على م�ستوى هذه الأهداف النبيلة .وعندما نتكلم على ال�شفافية نراها يف كل جانب من جوانب امل�سائل
املتعلقة بالطاقة .فال يقت�صر مطلب ال�شفافية على مبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة التي توفر ال�شفافية
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املطلقة يف ت�أمني البيانات املطلوبة بل تن�سحب هذه ال�شفافية على خمتلف مظاهر جمال الطاقة وجوانبه.
يجب �أال تقت�صر ال�شفافية على البيانات التاريخية واحلالية بل �أن تطاول �أي�ضاً اخلطط وجداول
الأعمال.
ال بد من احل�صول على كافة خطط الطاقة وجداول الأعمال الوطنية التي ت�شمل خطط الإنتاج
واال�ستهالك واال�ستثمارات والإعانات املالية ومعلومات �أخرى ذات �صلة متهيداً ل�صياغة خارطة طريق من�سقة
لقطاع الطاقة.
�إننا ندرك متاماً ب�أنه من غري املتوقع ،نظراً �إىل تر�سبات املا�ضي العديدة ،ال �سيما االفتقار �إىل الثقة
التامة ،ب�أن نح�صل على كافة املقومات املدرجة يف قائمة املعلومات املن�شودة �ضمن �إطار زمني ق�صري.
وال نعلم ما �إذا كانت املنظمات العريقة القائمة على غرار وكالة الطاقة الدولية والأوبك متلك بيانات
ومعلومات مماثلة عن الدول الأع�ضاء ،فهي غالباً ما ت�ستعني مبعلومات وبيانات تن�سب �إىل م�صادر ثانوية.
يحتاج منتدى الطاقة الدويل لإعداد خارطة طريق الطاقة العاملية �إىل كم هائل من املعلومات من عدد
�ضخم من الدول التي ت�شمل �إىل جانب الدول الأع�ضاء يف وكالة الطاقة الدولية والأوبك العبني رئي�سيني يف
املجال على غرار االقت�صادات النا�شئة يف ال�صني والهند وغريها.
وبالتايل ،ويف �سياق مناق�شة الن�شاطات املزمع القيام بها يف ال�سنتني املقبلتني ،قد يكون من املنا�سب
والعملي الرتكيز على تعزيز التغطية املالئمة ملبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة .تعترب هذه اخلطوة منا�سبة
كبداية مبا �أن التزامنا ال�سيا�سي �سيزداد قوة ور�سوخاً باجتاه حتقيق هذه الغاية مع توقيع امليثاق اجلديد.
بالإ�ضافة �إىل ما تقدم ،ويف ظل التعاون الوثيق وال�شامل مع الأوبك ووكالة الطاقة الدولية وبف�ضل
ور�شات العمل التي ت�ضم منظمات �أخرى ،يعترب �إعداد قائمة باملعلومات الأ�سا�سية مطلباً �أ�سا�سياً متهيداً
لو�ضع خارطة طريق الطاقة العاملية� .سوف ترفع القائمة املتفق عليها �إىل الوزراء يف االجتماع الوزاري الرابع
ع�شر للنظر فيها.
�سوف ت�شكل املوافقة �أو امل�صادقة على القائمة املقرتحة يف االجتماع الوزاري الرابع ع�شر �إلتزاماً
�سيا�سياً بتوفري ما مت االتفاق عليه باعتباره معطيات �أ�سا�سية و�ضرورية لتنفيذ �صيغة خارطة الطريق.
ويف �سياق متواز ،يتوجب علينا الت�شجيع على عقد �إجتماعات وزارية ثنائية ومتعددة الأطراف واجتماعات
على �أعلى امل�ستويات يف �سبيل دعم فكرة خارطة طريق الطاقة العاملية وفوائدها الطويلة الأجل.
و�شكر ًا لكم
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�أمن الطاقة واال�ستقرار العاملي
معايل تانر يلدز
وزير الطاقة واملوارد الطبيعية
يف جمهورية تركيا

معايل الوزراء،
�أيها ال�ضيوف الكرام،
ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة،
قب���ل الب���دء بخطاب���ي� ،أود �أن �أ�شكر وزارة الب�ت�رول الكويتية لتنظيمها االجتماع ال���وزاري الـ ،13وحل�سن
�ضيافته���ا ،و�أود �أي�ض���اً �أن �أ�شكر الأمانة العامة ملنتدى الطاقة الدويل على اجلهود التي بذلوها يف تنظيم هذا
االجتماع.
�إن االجتم���اع ال���وزاري الـ 13ملنتدى الطاقة ال���دويل املنعقد هذا العام ،الذي ي�ش���كل من�صة مهمة للدول
املنتجة والدول امل�ستهلكة ودول العبور للنفط والغاز الطبيعي ،هو حدث يوفر لنا فر�صة لالجتماع معاً لتبادل
الآراء ،كما �أنه حدث ذو جدول �أعمال حمدد .و�أود ب�شكل خا�ص �أن �أعرب عن �سروري لتواجدي هنا اليوم.
ال�ضيوف الكرام،
قبل عام فقط ،يف اللقاء التاريخي يف الريا�ض ،وقعنا ميثاق منتدى الطاقة الدويل .ويف هذه ال�سنة ،قام
املنت���دى بنج���اح بتنفيذ عمليته امل�ؤ�س�سية .و�أعتقد �أي�ض���اً �أن ال�سيد كريوغا الذي توىل من�صب الأمني العام يف
يناير �سيقوم مب�ساهمة كبرية وذلك بف�ضل جتاربه اخلا�صة.
�أيها ال�ضيوف الكرام،
كم���ا مت ت�سلي���ط ال�ضوء يف خالل املناق�شات ،فمن الوا�ضح �أن الطاقة �أ�صبحت جزءاً �أ�سا�سياً من ازدهار
كل بل���د ومن���وه االقت�صادي وما زالت تكت�سب �أهمية متزايدة .وبغ����ض النظر عن ذلك ،ف�إن العامل اليوم يواجه
حاالت ارتياب غري م�سبوقة.
وق���د �أث���رت الأزم���ة االقت�صادية الأخرية يف �أ�س���واق الطاقة �أي�ض���اً .ويكمن املفتاح لتوقع���ات الطاقة يف
امل�ستقبل وراء �سرعة االنتعا�ش بعد الأزمة.
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�أيها ال�ضيوف الكرام،
م���ن الوا�ض���ح �أن التعاون هو الأ�سا�س مل�ستقبل طاقة �أف�ضل .يف عاملنا اليوم� ،أ�صبحت م�س�ألة �أمن الطاقة
مفهوماً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بال�سيا�سة اخلارجية والأمن القومي واال�ستقرار العاملي .وهي بالتايل حقيقة �أن

هن���اك ترابط���اً متبادالً متزايداً يف جمال الطاقة كما تعزز هذه الظاهرة �أهمية العالقات املتعلقة بالطاقة بني
ال���دول واملناط���ق ،وهي �أي�ضاً نتيجة جه���ود لتنويع الطرق واالمدادات .ومع ذلك ،يج���ب �أن يكون �إن�شاء تعاون
دويل �أو �إقليم���ي م���ع الت�ضام���ن قبل ظاهرة الرتابط املتب���ادل منطقيا جداً ويجب �أن يعط���ي نتائج �أكرث �إفادة
وفعالية.

�أيها ال�ضيوف الكرام،
الي���وم ،م���ا من بلد قادر على التعامل مع م�شاكل الطاقة من تلقاء نف�سه .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن لأي
بل���د ،كم���ا �أقول حرفي���اً� ،أن يقوم بت�أمني كل �إمدادات الطاقة �أو ي�شار �إلي���ه مب�صطلح االكتفاء الذاتي .يف هذه

الأج���واء ،ويف ح�ي�ن ي�سعى م�ستهلكو الطاقة لتوفري �أمن �إم���دادات الطاقة لديهم ،ي�سعى منتجو الطاقة لت�أمني
�أمن الطلب على الطاقة للحد من املخاطر املرتبطة باال�ستثمارات الكبرية الطويلة الأجل.

من ناحية �أخرى ،لدى بلدان العبور خماوف �أخرى وهي ت�شكل جزءاً �أ�سا�سياً من �سل�سلة العبور ككل .ويف
هذا ال�سياق ،يكون التعاون والت�ضامن بني املنتجني وامل�ستهلكني وبلدان العبور �أمراً ال مفر منه لتطوير �أنظمة

النقل الإقليمي والعاملي .وهذا هو �أ�سا�س فعالية �أعمال العبور ككل.

ويف هذا النطاق ،من املتوقع �أن يلعب منتدى الطاقة الدويل دوراً هاماً يف ت�أ�سي�س بيئة احلوار هذه.
�أيها ال�ضيوف الكرام،
بالت���وازي م���ع زي���ادة الطلب العاملي على الطاق���ة ،ازدادت حاجة تركيا للطاقة نتيج���ة النمو االقت�صادي

وارتفاع م�ستوى الرعاية االجتماعية .يف الوقت احلا�ضر ،يتم تلبية ما يقارب  %30من الطلب الإجمايل على
الطاقة من املوارد املحلية ،يف حني يتم ا�ستقدام الباقي من حمفظة الواردات املتنوعة.

ويف ه���ذا ال�ص���دد ،حدد الهدف الرئي�سي من �سيا�س���ات الطاقة لدينا �أن يكون توفري الطاقة املطلوبة يف
الوقت املنا�سب وبطريقة موثوقة وفعالة وغري مكلفة و�سليمة بيئياً وعالية اجلودة ،وذلك لدعم التنمية املتوخاة

املحف���زة والتقدم االجتماعي .ويف خالل القيام بذل���ك ،ي�شكل ا�ستخدام امل�صادر املحلية للبلد �إىل �أق�صى حد
ممكن وتنويع م�صادر ا�ستريادها الركائز الأ�سا�سية ملفهوم الطاقة لدينا.

تق���ع تركي���ا يف منطقة جغرافية �سيا�سية حا�سمة يف جماورتها ملناط���ق متتلك نحو  %65من االحتياطي
العامل���ي امل�ؤك���د من النفط و  %71م���ن احتياطيات العامل امل�ؤكدة من الغاز وت�ش���كل بالتايل ج�سراً طبيعياً بني

الدول الغنية بالطاقة يف منطقة بحر قزوين و�آ�سيا الو�سطى وال�شرق الأو�سط والأ�سواق اال�ستهالكية التي تقع

ب�ش���كل رئي�س���ي يف �أوروبا .وبع���د �أخذ هذا الأمر يف االعتبار ،تقوم تركيا بتعزي���ز ممرات الطاقة على املحاور
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ال�شرقي���ة والغربي���ة وم�ؤخ���راً ال�شمالي���ة واجلنوببية يف البالد .بينم���ا كانت تركيا تعمل م���ن جهة على تطوير
امل�شاريع لتلبية الطلب على غازها اخلا�ص ،ا�ستطاعت العمل �أي�ضاً على تلبية الطلب املتزايد لالحتاد الأوروبي
من خالل فتح عدة �شرايني �أخرى للقارة عن طريق تركيا.
تظهر الدرا�سات بو�ضوح �أن املنطقة املحيطة برتكيا لها �أهمية يف تلبية الطلب املتزايد من النفط والغاز
يف العامل ،وبخا�صة �أوروبا .ف�أذربيجان والعراق هما البلدان اللذان لديهما امكانية كبرية لتلبية طلب الأ�سواق
يف امل�ستقبل القريب.
كان���ت تركي���ا وم���ا زالت على عالقة جي���دة مع �أذربيج���ان .ففي العق���د املا�ضي ،كان لدين���ا تعاون جيد
وخا�ص���ة يف قط���اع الطاقة .وقد ب���د�أ هذا التعاون مع خط النفط اخلام باك���و  -تبلي�سي  -جيهان الذي ينقل
النف���ط االذربيج���اين �إىل الأ�سواق العاملية .وبعد ذلك ،مت تعزيز التعاون بعد اكت�شاف حقول الغاز الطبيعي يف
�أذربيجان .وكون تركيا امل�شرتي الأول والوحيد من الغاز املنتج يف حقل �شاه دنيز للغاز الطبيعي يف املرحلة ،1
ميكن �أن تكون بطريقة ما الداعمة لهذه امل�شاريع �سواء كم�ستثمر وكعميل .ومنذ وقت لي�س ببعيد ،قام البلدين
بدرا�س���ة ط���رق لنق���ل الغاز املنتج يف حقل �شاه دنيز للغاز الطبيعي املرحلة � 2إىل تركيا و�إىل �أوروبا عرب تركيا.
و�أعتقد �أن تركيا و�أذربيجان و�أوروبا ،حيث يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي فيها يوماً بعد يوم� ،ستكون �سعيد ًة
بنتيجة هذه الدرا�سات.
يف مث���ل ه���ذه البيئة ومع ارتف���اع الطلب ،نعتقد �أن الغاز الطبيعي والنفط ه���ي من �أهم املوارد الطبيعية
حت���ت ت�ص���رف العراق من �أجل �إع���ادة البناء والرعاية االجتماعية .ويف حال تطوي���ر حقول الغاز الطبيعي يف
الع���راق� ،سيك���ون من ال�سهل نقل الغاز الطبيعي �إىل تركيا عرب نقاط و�ص���ل ق�صرية .فلرتكيا خربة وا�سعة يف
جت���ارة الغ���از الدولي���ة والوطنية ،وه���ي يف و�ضع ميكنها من امل�ساع���دة ب�إخال�ص وب�شكل كام���ل يف خطة الغاز
الطبيعي العراقي .ويف هذا ال�سياق ،ثمة درا�سات جارية يف ما يتعلق ب�إمكانية التعاون مع العراق ،ونعتقد �أنه
يف امل�ستقب���ل القريب �سي�صل الغاز العراق���ي �إىل الأ�سواق العاملية .ومن ناحية �أخرى ،يثبت توقيع اتفاق ب�ش�أن
متديد مدة خط خط �أنابيب النفط اخلام العراقي  -الرتكي ،وهو �أقدم خط �أنابيب دويل يف تركيا� ،أن التعاون
بني البلدين ثابت وبحالة جيدة.
�أيها ال�ضيوف الكرام،
م���ا م���ن �ضرورة للق���ول جم���دداً �أن املجتمع ال���دويل بحاجة لبذل جه���ده يف حت�سني �سيا�س���ات الطاقة
الإقليمية.
ل���ذا فم���ن املهم جداً �أن نعمل ب�شكل م�شرتك لطرح مثل ه���ذه الإرادة ال�سيا�سية التي من �ش�أنها �أن تعيد
الدور الرئي�سي للطاقة لدعم العالقات ال�سلمية والتعاونية يف العامل ب�أ�سره.
ومن املمكن �أي�ضاً �أن ندرك عدداً من الإجراءات �ضمن الإطار الدويل احلايل ،على الرغم من �أن الفائدة
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احلقيقي���ة م���ن اتباع نهج متعدد الأطراف ميك���ن �أن احل�صول عليها من خالل �إن�ش���اء عالقات جديدة ت�شمل
موا�ضيع هامة جداً يف ما يتعلق ببلدان املنطقة.
كم���ا �أن لزيادة التعاون والعالق���ات االقت�صادية بني املنتجني وامل�ستهلكني �أهمية كبرية ،ولهذا ال�سبب يتم
�إن�شاء بيئة دولية �أكرث ا�ستدامة وح�سا�سية.
�أود �أن �أختم كالمي هنا بالإ�شارة �إىل �أن تركيا �أ�صبحت مركزاً مهماً لتجارة الطاقة يف ت�أمني الإمدادات
م���ن املناط���ق املنتج���ة ،و�ست�ستمر يف امل�ساهمة يف �أي مبادرة من �ش�أنها �أن تك���ون مفيد ًة للطرفني وعلى �أ�سا�س
مبد�أ “املنفعة للجميع” ،وبذل كل جهد ت�سمح به الظروف.
�أود �أخري ًا �أن �أ�شكر جميع امل�شاركني على اهتمامهم.
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جل�سات رجال
�أعمال منتدى
الطاقة 1 -

ا�ستثمارات الطاقة يف امل�ستقبل
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التوترات اجليو�سيا�سية وارتفاع الطلب
�أ�صحاب ال�سعادة والر�ؤ�ساء التنفيذيني

ال�سيد فاروق ح�سني الزنكي
الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية

�أود يف البداية� ،أن �أرحب بكم جميعاً يف منتدى الطاقة الدويل الـ 13يف الكويت� .إنه للقاء مهم جداً وفريد
من نوعه و�أمتنى له دوام النجاح.
�إن التحديات التي تواجه �صناعة الطاقة كثرية ،يف حميط غري م�ؤكد .كما �أن اال�ستثمار الكايف ،ب�صفته
اجلديدة واملوارد الب�شرية يلزم ل�ضمان نظام ال�سوق امل�ستدام واال�ستقرار ،مع العر�ض والطلب امل�ضمون
والأ�سعار املعقولة والعوائد املجزية للم�ستثمرين� .إن حتدي توفري الطاقة ل�سكان العامل املتزايدين �ضخم
جداً.
يعود �سبب �أ�سعار النفط اخلام املرتفعة واملتقلبة �إىل التوترات اجليو�سيا�سية وارتفاع الطلب ،وكذلك �إىل
عدم القدرة على بدء م�شاريع التوريد املعقدة يف الوقت املنا�سب.
وي�شكل تقلب �أ�سعار الطاقة حتدياً كبرياً لل�صناعة لأنها تخلط بني م�ؤ�شرات ال�سوق الالزمة ل�ضمان
اال�ستثمار الكايف لتلبية الطلب امل�ستقبلي على الطاقة .وهي �أي�ضاً عامل مقيد يف قدرة احلكومات يف جميع
�أنحاء العامل لتنفيذ �سيا�سات الطاقة امل�ستدامة.
ومن املتوقع �أن ي�صل منو االقت�صاد العاملي كمتو�سط �إىل حواىل � %3.5سنوياً على مدى ال�سنوات من
� 2010إىل  .2030ال تزال االحتياجات من الطاقة مرتفعة من حيث ن�صيب الفرد من اال�ستهالك حتى يتم �إحراز
تقدم كبري يف كفاءة ا�ستخدام الطاقة لكل وحدة من الناجت االقت�صادي .و�سي�ستمر النفط بتزويد �أكرث من
 %92من الطلب على الطاقة يف قطاع النقل حتى عام  .2030كما �ست�ستمر مرونة الطاقة (منو الطاقة /منو
الناجت املحلي الإجمايل) �أي�ضاً باالجتاه العك�سي بعد �أن �أ�صبح عدد كبري من البلدان �أكرث فعالية يف ا�ستخدام
الطاقة مع ن�ضوج اقت�صاداتها.
�أيها ال�ضيوف الكرام،
يجب على �صناعة الطاقة نقل االمدادات الكبرية عرب الإنرتنت لتعوي�ض انخفا�ض املجال الطبيعي .ميكن
اال�ستفادة من مناخ اال�ستثمار املح�سن ب�شكل كبري يف �إ�شارة وا�ضحة للم�ستثمرين وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية
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�إىل �أن تلتزم احلكومات مبزيد من ال�شفافية يف قطاع النفط والغاز والتعدين من �أجل تعزيز امل�ساءلة واحلكم
اجليد .كما �أن اال�ستثمارات تعد ر�أ�س مال مكثف ويعتمد على اال�ستقرار الطويل الأجل لتوليد العوائد.
�أيها ال�ضيوف الكرام،
نحن نتفق جميعاً على احلاجة �إىل اال�ستقرار يف �أ�سواق النفط ب�أ�سعار نفط معقولة ،ما من �ش�أنه �أن
ي�ضمن احلفاظ على امدادات النفط اخلام �إىل العامل من خالل ا�ستمرار عملية اال�ستثمارات .كما حتتاج
�أ�سعار النفط اخلام �إىل البقاء ب�سعر  100دوالر للربميل باعتباره �ضرورة لتحفيز زيادة الإنتاج الالزمة من
املناطق احلدودية وللحد من وترية منو الطلب العاملي.
�أيها الزمالء الكرام،
وبالن�سبة للكويت ،كونها م�صدرة للنفط ،نعلق �أهمية كبرية للم�س�ؤوليات جتاه �أمن الطاقة وا�ستقرار كل
من ال�سوق والأ�سعار .واليوم ،متكنا من الو�صول �إىل الطاقة الإنتاجية ملا يقارب  3مليون برميل من النفط
يومياً .وخطتنا هي �إ�ضافة املزيد من القدرة حتقيق ن�سبة  4مليون برميل من النفط يومياً بحلول العام .2020
ويتحقق هذا الإنتاج الإ�ضايف عرب تطبيق تقنيات اال�سرتداد املح�سن للنفط وتطوير حقول النفط املكت�شفة
حديثا .ويعد هذا بال �شك حتدياً كبرياً يواجه الكويت ،الأمر الذي يتطلب التعاون مع �شركات نفط عاملية
وكذلك �شركات اخلدمات .كما �إن �شركات النفط العاملية لديها التكنولوجيا واملعرفة يف جمال الإدارة .وعلى
وجه اخل�صو�ص ،لديهم خربة وا�سعة يف �إدارة امل�شاريع الكبرية� .إن الكويت وقعت بالفعل اتفاقاً مع �شركة
�شيل لتقدمي اخلدمات الالزمة مل�ساعدتنا يف تطوير الغاز غري امل�صاحب من خالل ما ي�سمى باتفاقية اخلدمة
التقنية املح�سنة ( .)ETSAولكن الكويت حتتاج �إىل عدد من االتفاقيات املماثلة لتمكينها من بلوغ �أهدافها
لت�صل الطاقة الإنتاجية الإجمالية امل�ستهدفة �إىل  4مليون برميل من النفط يومياً� .إن الكويت ملتزمة �أي�ضاً
بامل�ساهمة يف بيئة الطاقة النظيفة ،وامل�شاريع جارية لتوفري مثل هذه املنتجات .وقامت الكويت بالفعل
بتخ�صي�ص  30مليار دوالر لتنفيذ م�شاريع لتوفري منتجات نظيفة �سواء بالن�سبة للحاجة املحلية ولأ�سواق
الت�صدير .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فالكويت ت�ستورد الغاز الطبيعي امل�سال ال�ستخدامه يف توليد الطاقة وتكمن
خطتنا يف ت�شغيل امداد دائم للغاز الطبيعي امل�سال.
�أيها احل�ضور الكرام،
اخلال�صة هي �أن �سوق الطاقة تواجه حتديات م�ستقبلية كثرية مبا يف ذلك �أمن الطاقة وكذلك ال�سالمة
الت�شغيلية الأمر الذي يتطلب التعاون بني كل من املنتجني وامل�ستهلكني� .إن الكويت ملتزمة متاماً للعب دور مهم
يف �أمن الطاقة .ونتوقع ا�ستثمار نحو  70مليار دوالر على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة يف كال م�شروعي املنبع
وامل�صب .ونعتقد �أن حت�سني التعاون بني �شركات النفط الوطنية و�شركات النفط العاملية يح�سن اال�ستثمار يف
�صناعة النفط والغاز وي�ساعدة يف ت�أمني تنميتها .وهذا يدفع �إىل �ضرورة تعزيز برامج م�شرتكة للتعاون الفعال
مع ال�صناعة ل�ضمان التدفق ال�سل�س للطاقة �إىل العامل والذي نعرف متاماً �أنه من م�س�ؤوليتنا.
�أ�شكركم جزيل ال�شكر على اهتمامكم.
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املخطط الدائري للتغريات يف توليد الطاقة
ال�سيد كويت�شي كوانا
الرئي�س واملدير التنفيذي للعمليات
يف �شركة جية دجي �سي اليابانية

�أ�صحاب املعايل وال�سعادة وال�ضيوف الكرام،
�صباح اخلري .ا�سمي كويت�شي كوانا .و�أعمل كرئي�س ومدير تنفيذي ل�شركة (جيه دجي �سي).
يف  11مار�س من العام املا�ضي ،عانت اليابان من زلزال وت�سونامي عمالق دمر البالد.
�أنا ل�ست من احلكومة ،ولكنني بالنيابة عن ال�شعب الياباين� ،أود مرة �أخرى �أن �أعرب عن خال�ص تقديري
للدعم احلار الذي تلقيناه من البلدان واملنظمات يف جميع �أنحاء العامل.
نح���ن يف �شرك���ة (جيه دجي �سي) لنا عالقة طويلة وخا�ص���ة مع الكويت ،يعود تاريخها �إىل بنائنا م�صفاة
ميناء الأحمدي يف الثمانينات.
ويف العام املا�ضي ،تلقت اليابان  5مليون برميل من النفط اخلام كبادرة ح�سن نية هادفة.
ومرة �أخرى� ،شك ًرا جزيلاً للجميع.
�أ�شعر حقاً بوجود عالقة طويلة الأجل وموثوقة بني الدول املنتجة للنفط واليابان.
منذ ح�صول الزلزال ،مت مناق�شة احلالة التي تغرينا بها �أو مل نتغري.
ويف ما يتعلق بالطاقة ،الحظنا تغيريات كبرية.
�أرج���و منك���م النظر �إىل ه���ذا املخطط الدائري� :أن���ه يظهر التغريات التي ح�صل���ت يف توليد الطاقة يف
اليابان بني عامي  2010و .2011
�إن انخفا�ض �إجمايل ا�ستهالك توليد الطاقة وا�ضح جداً.
ولكن ميكننا �أن نرى � ً
أي�ضا الزيادة يف توليد الطاقة من النفط.
كيف ميكننا تو�صيل الطاقة ب�سرعة وب�أمان �إىل املكان الذي تدمرت فيه البنى التحتية؟
بع���د مث���ل هذه الكوارث الطبيعية ،نفهم ب�شكل كام���ل وجندد يف الواقع فهمنا لأهمية النفط على �أ�سا�س
�سهولة املناولة والنقل ،ف�ض ً
ال عن التخزين.
وق���د وفرت الطاق���ة النووية الكهرباء ملا يقارب ثلث حمطات التولي���د يف اليابان قبل �أحداث فوكو�شيما

123

يف �شهر مار�س املا�ضي.
وقد ا�ستهدفت ال�سيا�سة الأ�صلية قبل الأزمة  %50من توليد الكهرباء الذي ت�صدره الطاقة النووية بحلول
العام .2030
يف الياب���ان ،لدين���ا  54مفاعلاً نوو ًيا :هل تعرفون عدد املفاعالت الت���ي تعمل حال ًيا ،الآن و�أنا �أتكلم هنا؟
اجلواب هو اثنني.

�آمل �أن يتم ا�ستئناف ب�سرعة .ولكن متى وكم ،نحن ال نعرف حتى الآن.
يف خ�ل�ال الع���ام  ،2011كنا قادرين على تعوي�ض نق�ص الطاقة النووية عن طريق خف�ض الطلب من خالل
احلف���اظ عل���ى الطاقة ،و�إع���ادة ت�شغيل حمطات الطاقة احلرارية التي تعمل عل���ى النفط والتي كانت متوقفة
و�إمدادات الطوارئ من الغاز الطبيعي امل�سال امل�ستوردة من البلدان املنتجة للغاز مثل قطر.
�إن ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال يزيد من  70مليون طن �إىل  78مليون طن �سنو ًيا� :أي بزيادة كانت %12
من حيث احلجم و %38من حيث التكلفة.
وفق���اً ملعه���د املهند�سني الكهربائيني يف اليابان ،يبدو �أن الأم���وال التي تنفق على ا�سترياد الغاز الطبيعي

امل�سال جتاوزت  %1من الناجت املحلي الإجمايل لليابان ،وهو معدل الأول من نوعه يف تاريخنا .فالغاز الطبيعي
امل�س���ال �أ�صب���ح �أك�ث�ر �أهمية .هنا نرى حمطات الغ���از الطبيعي امل�سال التي �شيدته���ا �شركة جيه دجي �سي يف
جميع �أنحاء العامل حتى الآن.

من���ذ �أوائ���ل ال�سبعينات� ،شي���دت �شركة (جيه دجي �س���ي بورنيه) ،وقد بنت (جيه دج���ي �سي)  39قطا ًرا
لنق���ل الغ���از الطبيعي امل�سال .ونقوم حالياً بتعهد م�شاري���ع الغاز الطبيعي امل�سال يف �إندوني�سيا وبابوا يف غينيا
اجلديدة وم�شروعني للغاز الطبيعي امل�سال يف �أ�سرتاليا .وامل�ستثمرين يف هذه امل�شاريع هي �شركات نفط وطنية
و�شركات نفط عاملية مثل اك�سون موبيل و�شيفرون و�شيل وتوتال ومن اليابان �شركة ميت�سوبي�شي وانبك�س.
وم���ع حل���ول العام � ،2020سنت�أك���د �أن �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال يت�سع ب�شكل كب�ي�ر .و�ستمكننا التقنيات
املبتك���رة واخل�ب�رات من نقد موارد الغاز اجلدي���دة يف مناطق �أكرث �صعوبة ،مبا يف ذلك البحر العميق ،وكذلك
زيادة حجم موارد الغاز اجلديدة مثل الغاز ال�صخري وغاز الفحم ال�صخري.
ت�شه���د البل���دان النامي���ة ،مع تلك يف �آ�سيا ،منوا �سريع���ا :فكيف ميكن �أن تعمل �ش���ركات النفط الوطنية
و�شركات النفط العاملية م ًعا لتلبية الطلب على الطاقة يف حني تلبية متطلبات التنمية امل�ستدامة؟
كمق���اول عامل���ي ،ت�أمل �شركة (جي���ه دجي �سي) فى العمل م���ع �شركات النفط الوطني���ة و�شركات النفط
العاملية ،للم�ساعدة على حتقيق التنمية امل�ستدامة وتنويع ال�صناعات معا يف البلدان النامية.
�أ�شكركم جزيل ال�شكر
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ت�أثري التقلبات على �أ�سعار النفط
ال�سيد فالح العامري
مدير عام �شركة �سومو العراقية

�أ�صحاب ال�سعادة،
ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة،
ي�شرفن � � ��ي �أن تتاح يل ه � � ��ذه الفر�صة لأطلعكم على بع�ض الأفكار عن ا�ستثم � � ��ارات الطاقة وت�أثري تقلبات
�أ�سعار النفط عليها.
تع���د اال�ستثمارات العاملية �ض���رورة يف البنية الأ�سا�سية لإمدادات الطاقة ،كما يجب ح�شد جميع �أ�شكال
الطاق���ة وتنفي���ذ و�سيلة لتوفري الطاقة �أي�ضاً وتع���د تقلبات �أ�سعار النفط واحدة من احلواجز التي متنع تطوير
اال�ستثم���ارات يف جم���ال الطاق���ة .ي�شري التقلب �إىل حجم االرتياب �أو املخاطر ح���ول حجم التغريات يف قيمة
الأمن ،وهو بالتايل يقي�س االختالف يف �سعر الأداة املالية مع مرور الوقت.
ه���ذا يخل���ق االرتياب يف اال�ستثم���ار وي�ؤثر على �سوق العمال���ة �أي �أنه ي�ؤثر على �س���وق الإنتاج ال�صناعي
وارتفاع تكاليف العمالة يف االنتاج نتيجة لإرتفاع �أ�سعار النفط ،مما �سي�سبب �إنخفا�ض نتيجة ك�سب منخف�ض
وم�ستوى منخف�ض �أي�ضا ًمن العمالة �.إن االرتياب يف اال�ستثمار يعني �أن التقلبات يف �أ�سعار النفط �أكرث �أهمية
من م�ستوى �سعر النفط .وهذا ي�شري �إىل �أن تقلب الأ�سعار هو ما ي�ؤثر على اال�ستثمار ولي�س �سعر النفط.
ومنذ العام  ،1980كان ت�أثري تقلبات �أ�سعار النفط �أكرث �أهمية على الن�شاط االقت�صادي من م�ستوى �أ�سعار
النفط .فزيادة التقلبات يخلق االرتياب يف ال�سوق مما يحفز ال�شركات على ت�أجيل ا�ستثماراتهم.
�إن البيان���ات العاملي���ة والدقيق���ة عن الطلب على النف���ط والعر�ض واملخزون حا�سمة م���ن �أجل احلد من
تقلب���ات �أ�سع���ار النفط نظراً لل�صعوبات احلالية يف تقييم ظروف ال�سوق النفطية� ،إذ �إن ال�سوق ال تزال تعتمد
عل���ى جمموع���ة �ضيقة من البيانات ،على الرغم من التقدم الرحب يف �إط���ار مبادرة تنظيم البيانات امل�شرتكة
”ج���ودي ) “ (JODIالت���ي تقدم جمموعة م���ن البيانات ملحللي ال�سوق والالعبني .وم���ن �أجل جتنب التقلبات
املفرط���ة يف الأ�سع���ار ،على املنتجني وامل�ستهلكني وامل�ستثمرين املاليني واجلهات املنظمة لل�سوق القامي بدورهم
لتح�سني ال�شفافية والأداء والرقابة والتوريد ويف نهاية املطاف  -توازن الطلب يف �سوق النفط العاملية.
ثم���ة حاج���ة ما�سة �إىل كل من ا�ستثم���ارات النفط والغاز ومكا�سب الكفاءة الكب�ي�رة واال�ستخدام العملي
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للطاق���ة املتج���ددة من �أج���ل تلبية الطلب املتزايد على الطاقة يف خالل العق���ود القليلة املقبلة� .سنكون بحاجة
لأكرث من  20مليار دوالر لبناء البنية التحتية للنفط العاملي والغاز الطبيعي لتلبية الطلب املتوقع على الطاقة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف العام  ، 2035وهي بحاجة �إىل  100مليون دوالر ثمناً لال�ستثمارات
�سنوي���اً عل���ى عك�س الواليات املتحدة و�أوروبا ،ف�إن الطلب على الطاقة �سي�ستمر يف النمو ب�سرعة يف ظل قيادة
االقت�صادات النا�شئة ،وخا�صة يف ال�صني والهند.
يحت���اج الع���امل �إىل ا�ستثم���ار وتطوير جميع م�صادر الطاقة املناف�سة اقت�صادي���اً �إذا ما �أردنا تلبية الطلب
املتوقع .وميكن توقع مكا�سب الكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة للتخفيف من هذا الطلب.
ويف الوق���ت نف�س���ه ،يزيد االرتياب التنظيمي وال�سيا�سي من تقلب الأ�سعار وتكلفة الإنتاج .فتعاين الكثري
من احلكومات من كرثة الديون ويعتربون ال�صناعة كجيوب عميقة حيث ميكن طرح �ضرائب جديدة.
�إن ال�صناع���ة بحاج���ة لبذل ق�ص���ارى جهدها يف جمال بناء القدرات واالحتف���اظ بهم .والهدف من ذلك
مواءم���ة احتياج���ات القوى العامل���ة يف امل�ستقبل يف ال�صناعة ب�شكل وثيق م���ع التدريب الذي تقدمه م�ؤ�س�سات
التعلي���م لت�ضيي���ق الفج���وة بني العر�ض والطل���ب على الداخلني اجل���دد .وهكذا ،تعمل ال�ش���ركات بجدية �أكرب
للح�صول على �أ�شخا�ص م�ؤهلني لإبقاء واحتفاظ وتطوير القوة العاملة املاهرة.
�أن �أمن العمليات من خالل �سل�سلة التوريد ب�أكملها هي م�صدر قلق رئي�سي ل�صناعات الطاقة ذات ال�صلة،
وينبغ���ي �أن ي�ساعد الإ�شراف الكايف ومعايري ال�سالمة على التخل�ص و�إلغاء وا�ستبدال هذه التكنولوجيا ببدائل
ال تهدد اجليل احلا�ضر وامل�ستقبل .وك�صناعة ،يجب �إعادة بناء الثقة مع ال�شعب من �أجل �إثبات وجودها و�أنه
ميك���ن �أن تنت���ج مثل الطاقة بطريقة �آمنة وم�س�ؤولة بيئياً وتظهر جتربة ال�صناعة �أنه عندما يبقى الرتكيز على
العمليات الآمنة و�إدارة املخاطر تقليل ومراقبة وال�سيطرة على احتمال الأحداث امل�ؤ�سفة ،ينبغي �أن ال حتدث
احلوادث امل�أ�ساوية مثل ذاك الذي ح�صل يف خليج املك�سيك.
من املرجح �أن تزداد التكاليف الر�أ�سمالية املرتبطة باال�ستك�شاف و�إنتاج احلفر بعد عامل ماكوندو ،وذلك
للأ�سباب التالية:
−ارتفاع تكلفة الت�أمني واحتمال امل�س�ؤولية االقت�صادية غري املحدودة.
−نظام �إ�ضايف من قبل ال�سلطات املعنية.
−ممار�سات حفر �أكرث �صرامة �أي �شرط وجود لوازم احتياطية وغريها من املعدات الداعمة ،وكذلك تغيري
ت�صاميم املن�صات والآبار.
−زيادة ال�ضرائب والر�سوم.
و�أخرياً ف�إن التدابري اجلديدة لكفاءة الطاقة حتدث فرقاً ملتابعة معايري �أكرث �صرامة يف جميع القطاعات
كما يف دعم اعانات الوقود الأحفوري لتجنب الهدر يف اال�ستهالك.
�أ�شكركم جزيل ال�شكر على ح�سن ا�ستماعكم.
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جل�سات رجال
�أعمال منتدى
الطاقة 2 -

التعاون بني �شركات النفط الوطنية والعاملية
(توجيهات لتحقيق �شراكات ناجحة)
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املبادئ التوجهية ل�شراكة ناجحة
ال�سيد بري رون هرنيك�سني
وكيل وزارة البرتول والطاقة الرنويجية

�أ�صحاب املعايل وال�سعادة،
�أعزائي ال�سيدات وال�سادة املحرتمني.
�إ�سمي بري رون هرنيك�سني و�أنا وكيل وزارة البرتول والطاقة الرنويجية ،وي�شرفني �أن �أر�أ�س بامل�شاركة
مع ال�سيد جريجتان النكور�ست املدير التنفيذي ل�شركة (جاز تريا) هذه اجلل�سة حول التعاون بني م�ؤ�س�سات
النفط املحلية وم�ؤ�س�سات النفط الدولية.
�شخ�صياً� ،أنا �أ�ؤمن بقوة بوجود �إيجابيات للتعاون بني م�ؤ�س�سات النفط املحلية وم�ؤ�س�سات النفط الدولية،

لأنه خالل الأربعني �سنة املن�صرمة �شاهدت ب�أم عيني جميع الفوائد التي جلبها لنا هذا النوع من التعاون يف
الرنويج .مل يكن لدينا �أي م�ؤ�س�سات نفطية حملية يف الرنويج عندما ر�أت ال�شركات النفطية الدولية وجود
الإمكانيات يف اجلرف القاري وطلبت الإذن لبدء عمليات احلفر .ولكننا و�ضعنا خطة وكان ذلك �أ�سا�سياً
مل�ضاعفة الإنتعا�ش �أوالً ول�ضمان �أن الرنويج قد ح�صلت على ح�صتها املن�صفة يف الرثوات املكت�شفة حديثاً من
جهة �أخرى .كما كانت التعددية من البداية اداتنا الرئي�سية مل�ضاعفة ح�صتنا .و�أردنا احل�صول على العديد
من ال�شركات املختلفة يف جميع املجاالت ،وذلك حتى نتمكن من دمج خرباتهم لإيجاد �أف�ضل الطرق و�أكرثها
فعالية ملواجهة خمتلف التحديات التي ينطوي عليها كل �إحتمال.
وكجزء من هدفنا الثانوي وهو ت�أمني ح�صتنا من الرثوة فقد قمنا بتقدمي عدة مقايي�س و�إحداها هي
عدم وجود �ضريبة عائدات معتدلة على النفط بقيمة  .%٧٨و�إحدى املقايي�س الأخرى كانت �إن�شاء �شركة نفط
حملية.
�سرعان ما �أدركنا �أن «�شتات �أويل» لن تكون مفيدة جداً لنا �إذا �سمحنا لهم للقيام بكل �شيء على

طريقتهم اخلا�صة .لذلك ،وبينما كانت «�شتات �أويل» يف منو م�ستمر عملت حكومات الرنويج املختلفة على
�ضمان �أن ال�شركة كانت تنمو دائماً بالتعاون مع ال�شركات الأخرى .ويف الواقع قلي ً
ال ما منحت «�شتات �أويل»
اجلزء الكامل من الرتخي�ص يف اجلرف الرنويجي .وطاملا هناك فائدة من �شركات النفط الأخرى ،فلطاملا
توجب على «�شتات �أويل» �أن ت�شارك الرتاخي�ص مع �شريك �آخر واحد على الأقل� .أما اليوم فهناك ما يقارب
من � ٥٠شركة نا�شطة يف اجلرف القاري الرنويجي ،والأغلبية العظمى من هذه ال�شركات تعترب �شركات دولية،
ولكن تبقى �شركة «�شتات �أول» ال�شركة امل�سيطرة.
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و�أعتقد اليوم �أنه ميكننا القول �أن هذه الإ�سرتاتيجية قد �آتت ثمارها .ومن �أف�ضل الدرو�س امل�ستخل�صة
فقد �أ�صبحت �شركة «�شتات �أويل» �شركة ممتازة بحد ذاتها.
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن جناحنا فيما يتعلق ب�شركة «�شتات �أويل» ال يحمل جميع الإجابات لل�شراكة
الناجحة يف عاملنا اليوم .فلكل بلد �أهدافها وخ�صو�صيتها التي متيزها وما يحقق جناحاً باهراً يف مكان ما
قد ال يعمل يف مكان �آخر.
لذلك �أعتقد �أن تركيزنا الأ�سا�سي اليوم يجب �أن يكون حول ماهية معايري النجاح لل�شراكات بني
م�ؤ�س�سات النفط املحلية و�شركات النفط الدولية .وماذا ميكن �أن ن�ستخل�ص من خربات بع�ضنا البع�ض وما
هي العوائق التي قد تواجهنا وكيف ميكن للحكومات �أن تعمل كو�سطاء لت�سهيل التعاون وماذا يتوجب على
منتدى الطاقة الدويل �أن يفعل لتعزيز �شراكات �أف�ضل.
�شكر ًا لكم
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ال�شراكة وجتارة الطاقة العاملية
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة،

ال�سيد جريتان النكور�ستي
�شركة غاز تريا  -هولندا

�أعزائي ال�سيدات وال�سادة املحرتمني.
عندم���ا طل���ب من���ي امل�شاركة يف رئا�س���ة جل�سة اليوم مل �أفك���ر �سوى جلزء من الثانية قب���ل �أن �أقبل هذه
الدع���وة .حي���ث ينا�سبني مو�ضوع «تع���اون  :NOC-IOCاملبادئ التويجيهية لل�شراك���ة الناجحة” ب�شكل جيد
للغاية .و�سوف �أ�شرح ال�سبب فيما يلي.
دع���وين �أب���د�أ �أوالً بالتعليق على املالحظة اخلتامية لل�سيد بري رون :النجاح الذي يتعلق «ب�شتات �أويل» ال
يح���وز عل���ى كل الإجنازات لل�شراك���ة الناجحة يف عامل اليوم� .أوافق على ذلك ب�شدة �إذ �أن منوذج واحد ينا�سب
اجلمي���ع ال ينا�س���ب جتارة الطاق���ة العاملية .وعلى الرغم من ذلك ،هناك �شيء ميي���ز جميع ال�شراكات اجليدة
وال���ذي �أ�ؤم���ن �أنه الثقة املبتادلة والع���دل .و�إذا عرف طرفان �أو �أكرث ب�أنهم ي�ستطيع���ون االعتماد على بع�ضهم
البع����ض حت���ى يف �أك�ث�ر الأوقات حرجاً وب�أنهم ملتزم���ون حتت جميع الظروف لإيجاد ح���ل لأي ق�ضية �أمامهم
ف�سوف ينجحون بذلك.
هل ما زالت جتارة الطاقة العاملية بحاجة �إىل �شركة  NOC-IOCالناجحة؟ �أنا على ثقة ب�أنها ما زالت
بحاج���ة لها ودعوين �أعلق على ذلك باخت�ص���ار .كما تعلمون ،ف�إن العامل يواجه �صعوبات متزايدة يف احل�صول
على احتياطات غاز جديدة ،ومتخ�ضت هذه احلقيقة اجلديدة عن ن�سبة ا�ستبدال احيتاطات �أقل .لذلك فما
زالت  NOCsو  IOCsتواجه نف�س التحدي ال�ضخم وهو �إنتاج املزيد واملزيد من الطاقة يف نف�س الوقت الذي
تعترب فيه حتديات اال�ستثمار والتقنيات ال�ضرورية للتنقيب عن موارد الطاقة وا�ستخراجها �أكرث من ذي قبل.
وعلى الرغم من �أن  NOCsقد زادت من درجة تدخل الدعم املادي ب�شكل كبري يف العقود املا�ضية فما زالوا
بحاج���ة �إىل تقني���ة رئي�سية وابتكارية – �إن �صح التعبري – لإخراج الب�ضائع لل�سوق .ومن ي�ستطيع توفري مبالغ
امل���ال الإ�ضافي���ة والتقنية اجلديدة ،فتعت�ب�ر  IOC’sعلى ا�ستعداد تام لتوفريها بع���د كل ذلك فهذا هو مربر
وجودها ،ولكن يف كل حالة على حدا �سيحتاجون الت�أكد فيحتاجون للت�أكد من �أن ال�شراكة ت�ستند �إىل الإعتماد
واالح�ت�رام مل�صال���ح الآخرين اجلوهرية .ويف ح���ال  IOCsفهذا يعني ب�شكل �أ�سا�س���ي ب�أنهم ي�ستطيعون و�ضع
رهانهم يف االحتياطي على امليزانية العمومية وب�أنهم �سيح�صلون على ح�صة عادلة من العائدات.
وينطب���ق ذل���ك بالطبع على  NOCsحيث �أنهم يخدمون م�صالح بالدهم املبا�شرة �أما ال�شركات اخلا�صة
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التي ال تتفهم ذلك فعليهم �إيجاد مكان �آخر لأنف�سهم �إذا كان هنالك �أي مكان �آخر.
�أم���ا التع���اون ال���ذي �أود �أو �أ�شدد عليه فيتطلب �أكرث من جتميع امل�صال���ح التجارية م�شاركة التقنيات ،بل
يتطل���ب امله���ارات التي تعني الأ�شخا����ص املوهوبني واملحفزين .كيف �سوف تتمك���ن �صناعتنا من جتنيد املوارد
الب�شري���ة املنا�سب���ة؟ وكيف ميكننا امل�ساهمة يف تعليم وتدريب املواهب ال�شابة؟ الإجابة جمدداً هي التعاون .يف
هذه احلالة ف�إنه تعاون اجلامعات العامة وجامعات العلوم التطبيقية والكليات التي توفر التدريب املهني .ويف
ه���ذا ال�سياق فقد بد�أنا مببادرة ممي���زة وواعدة يف �شمال هولندا حيث تقع �شركتي «جاز تريا» وهي �أكادميية
الطاق���ة يف �أوروب���ا .وتعمل هذه امل�ؤ�س�سة على جمع جميع م�صادر تعليم الطاقة وبحوث الطاقة املتوفرة حملياً
حت���ت �سق���ف واحد .كما عملت جامعة جورنيج�ي�ن وجامعة هانز للعلوم التطبيقي���ة وكلية الطاقة املتخ�ص�صة
يف التدري���ب التقني على ح�شد قدراته���ا لتحقيق ذلك .ومت دعوة الطالب العاملني للدرا�سة يف هذه اجلامعات
وامل�شاركة يف برامج البحث بينما تدعم ال�سلطات املحلية والدولية هذه املبادرة.
و�أ�ؤم���ن �أن �أكادميي���ة الطاقة الأوروبية تعترب مثاالً جيداً ملا حتتاج���ه �صناعتها وهو جهد تعاوين لتدريب
اخلرباء ال�شابني الذي �سوف يتخذون القرارات بخ�صو�ص م�ستقبل الطاقة.
بالع���ودة �إىل �شراكة  NOC-IOCفقد �أخربتكم ب�أن مو�ض���وع اليوم ينا�سبني ب�شكل جيد وال�سبب وراء
ذل���ك ه���و �أن �شركت���ي ودولتي وهي هولندا ميتلكان خربة ما يزيد عل���ى  ٥٠عاماً يف �إنتاج وتوريد وجتارة الغاز
الطبيعي ،وذلك ب�شراكة عامة-خا�صة  .٥٠/٥٠وذلك مب�شاركة كل من م�ستثمري الدولة وامل�ستثمرين اخلا�صني
«�أك�س���ن موب���ل» و «�شل» الذي���ن ا�ستفادوا ب�شكل كبري من هذه الإن�شاءات .وتعت�ب�ر عوامل النجاح الرئي�سية يف
الواقع هي الدقة والعدل� ،إذ يعلم كل الأطراف ب�أنهم ي�ستطيعون الثقة يف الآخر ،وت�ستند هذه الثقة على حقيقة
�أنه���م يحرتم���ون م�صالح بع�ضهم البع�ض ،ويعلمون �أن كل �صاحب م�صلحة خمول للح�صول على جزء عادي من
الربح ،ويرغبون الو�صول �إىل حل و�سط بخ�صو�ص كل م�شكلة مهمة �أو وقت ع�صيب قد يواجهانهم.
ً
قاب�ل�ا للتطبيق يف الدول الأخرى؟ وخ�صو�صاً يف املناطق التي متتلك �إحتياطات
ه���ل يعترب هذا النموذج
كب�ي�رة ولكنه���ا متتلك �أ�سواقاً �صغرية؟ �أنا مقتنع متاماً �أنها قابلة للتطبي���ق هنالك كما �أنني �أوافق بالت�أكيد مع
ال�سي���د ب�ي�ر رون �أن منوذج���اً واحداً لن ينا�سب اجلميع .ولكن يف حال اختي���ار �أي منوذج �سوف توفر ال�شراكة
العامة-اخلا�ص���ة للأط���راف ب�أحدث تقني���ة �صناعية وعمليات ت�شغي���ل متهيدية دقيقة و�آمن���ة ،بالإ�ضافة �إىل
عائ���دات مرتفع���ة عل���ى الإ�ستثمار و�سوف يوفر ذلك لل���دول امل�شاركة فر�صة لال�ستثم���ار يف الرثوة امل�ستقبلية
والرفاهية للمجتمعات املحلية .و�أخرياً� ،سي�ساعد ذلك العامل على مواجهة �إحدى �أكرب التحديات التي تواجهها
اليوم وهي كيفية توفري عدد �سكان م�ستمر يف النمو و�أكرث غنى مع الطاقة التي يحتاجها.
�شكر ًا لكم

132

حتديات ال�صناعة النفطية
ال�سيد �سودهري فا�سوديفا
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
ل�شركة النفط والغاز الطبيعي
املحدودة ،يف الهند

معايل وكيل الوزارة ال�سيد بري رون هرنيك�سني
زمالئي امل�شاركني ،ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة
م�ساء اخلري
بداية ،دعوين �أنقل حتياتي احلارة بالتحية الهندية لكل واحد منكم Namaskar….
نياب���ة ع���ن م�ؤ�س�سة النفط والغاز الطبيعي وهي �شركة النف���ط الوطنية الأوىل يف الهند والتي متتلك �أكرب
ر�أ����س م���ال يف �سوق قطاع ال�شركات العام���ة ،فيتوجب علي �أن �أ�شرك منتدى الطاقة الدويل ملنح �شركة النفط
والغاز الطبيعي املحدودة ) (ONGCهذه الفر�صة وللمرة الأوىل لتقدمي وجهة نظرها على هذه املن�صة.
وبع���د ف�ت�رة ركود اقت�صادي عاملي هائل يف عام  ،٢٠٠٨ف�إن مبادرة منتدى الطاقة الدويل املحمودة لإطالق
منت���دى التع���اون بني �شركات النفط املحلي���ة و�شركات النفط الدولية يف ع���ام  ،٢٠٠٩ت�ؤكد فقط على الأهمية
احليوية لتعاون �شركات النفط املحلية و�شركات النفط الدولية.
�أم���ا م�ؤمتر التعاون بني �ش���ركات النفط املحلية و�شركات النفط الدولي���ة الأخريان ملنتدى الطاقة الدويل
ومنتديات التعاون الأخرى على من�صات �أخرى فقد اتفقا على جدول �أعمال م�شرتك وهو مواجهة التحديات
ال�شائع���ة التي تواجه جتارة النف���ط والغاز وللدخول يف مرحلة �إمكانية احل�صول على الطاقة الوافرة وب�أ�سعار
معقول���ة جلمي���ع �أ�صحاب امل�صال���ح وخ�صو�صاً تنمية الإقت�صاد ،فم���ن ال�ضرورة امللحة �أن يت���م دمج ال�شركات
املتميزة من �شركات النفط املحلية و�شركات النفط الدولية.
جميعن���ا ن���درك التحديات العامة التي تواجه ال�صناعة فقد ولت �أيام احل�صول على النفط من احتياطات
الأر�ض الكبرية .فقد ن�ضجت جميع حقول الإنتاج الرئي�سية يف العامل و�أ�صبحت تنخف�ض مبعدل � %٨-٦سنوياً
حيث ترتاجع ن�سبة جناح الإكت�شافات اجلديدة.
ويت���م حتق���ق النجاحات غالباً يف املي���اه العميقة ،واملياه فائق���ة العمق ،واحل���دود ذات التحديات املعقولة
و�أ�صبح���ت �أ�صبح���ت ال�سالمة الهم الأ�سا�سي بعيداً عن فعالية التكاليف والتقنية بعد حادثة ماكوندو ال�شهرية
يف خليج املك�سيك.

133

ويعترب التغيري الكبري يف الر�ؤى هماً رئي�سياً �آخر ،حيث يتطلب اجليل القادم تنمية �أكرث نظافة للم�شاريع.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد مت حت�سني كثافة ا�ستخدام الطاقة مع �أخذ تكاليف املرتفعة بعني الإعتبار.
ويف هذا ال�سياق نعلم �أن �شركات النفط الوطنية تعترب غنية بامل�صادر ،و�أن ما يقارب  %٨٠من االحيتاطات
العاملي���ة تتحك���م بها هذه ال�ش���ركات .يف الوقت الذي متتلك �ش���ركات النفط الدولية التقني���ة وقدرات البحث
والتنمي���ة� ،إ�ضاف���ة �إىل القدرات التمويلية .وبف�ضل �أ�سعار النف���ط املرتفعة تعترب جميع �شركات النفط املحلية
اليوم �صحية من ناحية متويلية ،فيما عدا عن القليل منها مما يحملها �أعباء �إ�ضافية ب�سبب املواثيق الإجتماعية
م���ن جان���ب الإعانات املختلفة .ولذلك ،فم���ن املنطقي اال�ستفادة بفعالية من الإحتياط���ي الأمر الذي �سيجعل
ال�شراكة بني ال�شركات النفطية املحلية وال�شركات النفطية الدولية مفيدة على الفور.
�أما الق�ضايا التي تقف �أحياناً عائقاً يف طريق ال�شراكة فهي ثالث ق�ضايا �أ�سا�سية �أكرث �شيوعاً وهي:

�أوال ،توج���ه امليزانية العمومية ل�شركات النفط الدولي���ة حلماية م�صالح امل�ساهمني من �إلزامات ال�شركات
النفطية الوطنية حلماية م�صلحة �أهم امل�ساهمني و�أكربهم ب�شكل طبيعي والتي تعترب احلكومة بجانب العديد
غريها.
ثانياً ،النواحي التقنية مثل جودة وكمية املوارد.

ثالثاً ،الديناميكيات اجلغرافية ال�سيا�سية للدولة والتي تنتمي �إليها ال�شركات النفطية الوطنية.

ومب���ا �أن كل م���ن الق�ضيتني املذكورتني �أوالً تق���ع �ضمن بو�صلة م�شاركات الأعم���ال لل�شركات ال�شريكة �أما
الق�ضي���ة الثالث���ة فهي خارجة ع���ن �سيطرتهم ،لذلك فعندما يتطل���ع �شريكان من ال�ش���ركات النفطية الوطنية
وال�شركات النفطية الدولية �إىل �شراكة فعالة بخ�صو�ص م�شروع معني ،يجب �أن يكون الو�ضع مربحاً للطرفني
فيم���ا يتعل���ق بالق�ضيتني املذكورتني البداية .وتطلب اجلوان���ب النا�شئة لل�شراكة الناجحة يف الظروف احلالية
ت�سوي���ة عل���ى م�ستوى امليزانية العمومية ،وذلك لتحقيق امل�صلحة الكربى للمجتمع والذي يتطلع لتحقيق ح�صة
من �أرباح التجارة.
وبالت���ايل يجب �أن تعم���ل �شراكة ال�شركات النفطية الوطنية وال�شركات النفطي���ة الدولية املقدمة ب�صفتها
“�شريكاً يف التقدم” للدولة .وقد تكون الدولة التي تعمل فيها هذه ال�شراكة هي نف�س الدولة التي تنتمي �إليها
ال�شرك���ة النفطي���ة الوطنية ،وميكن كذل���ك �أن تكون دولة �أخرى� ،إذ قامت كل م���ن ال�شركة النفطية الوطنية �أو
ال�شركة النفطية املحلية بالت�صويت ل�صاحلها بالتعادل بخ�صو�ص م�شروع معني.
وتتمي���ز �شرك���ة النفط والغاز الطبيعي التي ي�شرفني رئا�سته���ا بخربة وا�سعة يف هذا املو�ضوع .فبعد عوملة
وحتري���ر الإقت�ص���اد الهندي يف �أوائل الت�سعينيات ،قامت احلكومة الهندية ب�إطالق �سيا�سة الرتخي�ص اجلديدة
للتنقي���ب وذلك لإعطاء الداف���ع للتنقيب عن املحروقات من خالل م�شاركة  FDIبن�سبة  %١٠٠من قبل القطاع
اخلا�ص مبا يف ذلك الإ�ستثمار الأجنبي.
وم���ع �أخ���ذ حقيقة �أن الأحوا�ض الر�سوبي���ة يف الهند ال تعترب مانحة ب�شكل طبيع���ي (م�صادر م�ستقبلية ملا
ن�سبت���ه  %٠.٦من احتياطي املحروقات العاملي) .كما عر�ضت حكومة الهند العديد من �إجراءات العمل املوحدة
املربحة ملقدمي العطاءات .و�إىل حد الآن مت منح  ٢٧٤جمموعة وت�سع دورات من  NELPوالتي ر�سى �أكرث من
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 ١٢٠جمموعة منها على �شركة النفط والغاز الطبيعي.
ويف ا�ستك�ش���اف ه���ذه املجموع���ات فقد توجهنا نح���و جميع �أنواع ال�ش���راكات مثل التع���اون بني ال�شركات
النفطي���ة الوطني���ة (حملي���اً) ،وال�شركة النفطي���ة املحلية مع ال�ش���ركات اخلا�صة (حملياً) وال�ش���ركات النفطية
الوطني���ة (فيما وراء البحار) ،بالإ�ضافة �إىل التعاون ب�ي�ن ال�شركة النفطية الوطنية وال�شركة النفطية الدولية.
كم���ا �أنن���ا �أقمنا �شراكة ناجحة مع �شركات النفط الدولية مثل �شركة الغاز الربيطانية  British Gasو�شركة
 Crainوغريهما.
ويف تنقيب وزارات البرتول والفحم دخلنا يف �شراكة مع �شركة  Arrow Energyالأ�سرتالية .وبخ�صو�ص
الطاق���ة احلراري���ة الأر�ضية فقد �أبرمنا اتفاقية مع �شركة  Talboomيف بلجيكا .كما دخلنا يف �شراكة تقنية
مع العديد من ال�شركات مثل  SHELLو Schlumbergerو Weatherfordوغريها.
وتعمل �شركة النفط والغاز الطبيعي فيدي�ش املحدودة حالياً يف  ١٥دولة بثالثة وثالثني م�شروعاً .وبا�ستثناء

 ٦م�شاري���ع حي���ث تعمل لدى ال�شركة رهان ن�سبة  ،%١٠٠ف�إنه يتم متابعة جميع امل�شاريع الأخرى من خالل نوع
ما من امل�شاركة مع ال�شركات النفطية الدولية وال�شركات النفطية الوطنية.
كم���ا كن���ا قادرين عل���ى تعزيز �شركاتنا الفعالة يف جميع هذه امل�شاريع الدولي���ة بف�ضل فل�سفة «ال�شريك يف
ط���ور التق���دم» التي اتبعه���ا �شركا�ؤنا يف البلدان التي يعملون فيها .وب�إبعاد �أنف�سن���ا دائماً عن ال�سيا�سة املحلية
فق���د قمن���ا بالرتكيز على التجارة بينما حافظنا يف نف�س الوقت على عالقة �شفافة و�صحية من ناحية �صحية
واقت�صادية مع �شركائنا يف العمل بالإ�ضافة �إىل �أ�صحاب امل�صالح.
ويف ال�سن���وات الع�ش���ر الأخ�ي�رة امتدت �شركة نف���ط فيدي�ش املحدودة من العم���ل يف م�شروع واحد يف بلد
واح���د� ،إىل العم���ل يف  ٣٣م�شروع���اً يف  ١٥بلد .وخالل هذه الفرتة الق�صرية م���ن الزمن فهي تنتج  %١٨.٥من
�إنتاج الهند للنفط والغاز املكافئ للنفط با�ستثمار ما يزيد على  ١٤بليون دوالر �أمريكي .وقد ت�ضاعفت �شبكة
�أرب���اح ال�شرك���ة م���ن ما يقارب  ١٣ملي���ون دوالر �أمريكي يف عامي � ،٢٠٠٤ – ٢٠٠٣إىل م���ا يزيد على  ٥٨٥مليون
دوالر �أمريكي يف العامني .٢٠١١-٢٠١٠
وتتطل���ع �شركة النفط والغاز الطبيعي �إ�ضاف���ة �إىل �شركتها التابعة عرب البحار نفط فيدي�ش املحدودة �إىل
عالق���ات �صحية لي����س فقط مع ال�شركات النفطية املحلية ،وحتى مع ال�ش���ركات النفطية الدولية يف امل�شاريع
املحلية والعاملية .وبينما ن�ضمن عائداً من�صفاً فنحن ن�ضمن كذلك �شراكة ربحية لكال الطرفني.
� ً
أهال بكم �إىل الهند.
�شكر ًا لكم.
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متاثل التحديات
ال�سيد دو مارجريي
الرئي�س التنفيذي
ل�شركة توتال الفرن�سية

�أ�صحاب ال�سعادة،
ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة،
�أعلم ب�أنه مت تخ�صي�ص فرتة ق�صرية من الوقت حلديثي فيتوجب علي �أن �أحتدث باخت�صار و�صراحة
كما يتوجب على الأ�صدقاء.
املعايري املتغرية.
يجذب عنوان اجلل�سة التقدم املتزايد ل�شراكتنا :فنحن �شركاء ويتوجب علينا بناء على ذلك �أن ندرك �أن
التحديات التي نواجهها متماثلة .من املعروف �أن ظروفنا اخلارجية ال�شائعة تختلف ومتتد من البيئة الإقت�صادية
غري امل�ستقرة �إىل �أمناط الطلب غري املت�ساوي جغرافياً وحتى الإ�ضطرابات اجلغرافية ال�سيا�سية.
منذ لقائنا الأخري يف كانكون منذ عامني ،خلقت قوانني اللعبة املتغرية �أمناط جديدة لت�شتمل على ما
يلي و�سوف ن�سمي القليل منها فقط� :أزمة الديون التي لديها ت�أثريات مدمرة على منطقة �أوروبا� ،إ�ضافة �إىل
حادثة ت�سرب النفط الأ�سو�أ يف تاريخ الواليات املتحدة ،وكارثة فوكو�شيما اللتان �أدى كالهما �إىل �إعادة التفكري
بجدية يف بروتوكوالت �سالمة ال�صحة البيئية يف اثنني من موارد الطاقة الرئي�سية ،والتي �أبرزت التناق�ض
الكامل للم�ستهلكني وذلك لال�ستمتاع يف نف�س الوقت مبوارد طاقة رخي�صة ونظيفة ودون خماطر ،وذلك دون
التطرق �إىل اجلدال امل�ستمر واملتزايد حالياً بني فرن�سا و�أمريكا حول الغاز ال�صغري.
ومقابل هذه اخللفية من حالة عدم اليقني ،ف�إن م�ستويات ا�ستهالك النفط ت�ستمر يف الإرتفاع ووظيفتنا
هي �ضمان �أن يتم الوفاء بالطلب ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت ال�شركة املنتجة �شركة خا�صة �أو وطنية .وما �أنا
فمت�أكد �أن ظروف اليوم والتي مير بها كال الطرفني ال ميكن التنب�ؤ بها وتتطور ب�سرعة �أكرب مما كانت عليه
قبل ع�شرين عاماً م�ضت.
وك�شركاء ،ال يجب �أن ندع اختالفاتنا تكون نقاط �ضعف بل نقاط قوة وتكامل :ب�صفتها مالكة �أكرب جزء
من احتياطي العامل ،تدعو ال�شركات النفطية املحلية �شركائها الدوليني لتطوير املناطق الأكرث تعقيداً تقنياً
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ب�شكل م�شرتك وتعمل على ن�شر التكنولوجيا املبتكرة.
�أنني ال �أمتنى ر�ؤية العامل الذي تنمو فيه ال�شركات النفطية الدولية مبعزل عن ال�شركات النفطية املحلية

�إذ تدير ال�شركات النفطية املحلية مواردها اخلا�صة وتركز ال�شركات النفطية الدولية على تطوير مناطق

املحروقات غري التقليدية .فمثل هذا االنق�سام ال يعني وجود �أي تعاون �أو �إثراء متبادل خلرباتهم �أو تخفيف

من املخاطر.

�إذ ًا ،ما الذي يجعل �أي �شراكة �شراكة ناجحة؟
تبقى املوافقة بني م�صالح جميع الأطراف العن�صر الأ�سا�سي يف �أي �شراكة ناجحة .فحني يعر�ض على

ال�شركات النفطية الدولية بنود عقد منا�سبة بحيث تعو�ض املخاطر املحتملة وتوفر احلوافز الكافية لإخراج
�أف�ضل خرباتها ،بذلك ي�صبح امل�شروع امل�شرتك وحدة بحد ذاته بثقافته اخلا�صة ومنتج للبلد امل�ضيف ،ال�شركة

النفطية املحلية وال�شركة النفطية الدولية.

وت�ستمر م�شاركة البحث والتطوير واالبتكارات التقنية امل�ستمرة بني ال�شركة النفطية الدولية وال�شركة

النفطية املحلية يف البلد امل�ضيف واملقاول .وميكن �أن ت�أتي الإجنازات التقنية الناجتة عن البحث والتطوير
املرتكزة جيداً بردود مفيدة يف �صراعنا امل�ستمر للتحكم بالتكلفة .وك�شركاء يف م�شاريع معقدة با�ستمرار ،فلدى

ال�شركات النفطية املحلية وال�شركات النفطية الدولية م�صلحة م�شرتكة لتو�صيل وحدات �إنتاج �آمنة وناجحة.
(على �سبيل املثال تقنيات اال�ستخال�ص املح�سن للنفط ،وحلول احلفر املدعوم بالتوجيه اجلغرايف وحقن املياه

الذكي وتوحيد م�صانع الغاز الطبيعي امل�سال ،ومفهوم من�صات املعاجلة املقاومة للثلج امل�صممة خ�صي�صاً
للبحار �شديدة املوج ،والبيئة املائية يف املنطقة القطبية).

ا�ستغالل االكت�شافات واملعرفة ب�شرط �أن اخلربة القادمة من امل�شاريع الأخرى ب�إمكانها �أن ت�ضيف قيمة

كبرية .وميكن �أن ت�ضيف �إمكانية الو�صول �إىل الأ�سواق قيمة �إ�ضافية �إىل القيمة ال�سوقية .كما تدير ال�شركات

النفطية الدولية م�شاريع كبرية وم�شرتكة تخرج عن نطاق التنقيب والإنتاج فقط� ،إذ �أن مثل هذه امل�شاريع
تعمل على �إ�شراك القطاع الو�سيط (م�صانع الطاقة وحتلية املياه) والقطاع النهائي (التكرير والبرتوكيماويات)
لأن�شطتهم التعاونية (مثل الغاز الطبيعي امل�سال يف اليمن �أو اجلبيل) .ويف بع�ض الأحيان يقومون كذلك بتنفيذ

امل�شاريع عرب احلدود الوطنية ب�صفتهم �شركات م�شغلة �أو �شركات رئي�سية (مثل دولفني).

التخفيف من املخاطر بينما تقوم ال�شركات النفطية املحلية ب�شكل متزايد بتدويل �أن�شطتها ،وميكن

لل�شركات النفطية الدولية �أن ت�ستخدم عملها الأ�سا�سي والذي بطبيعته يتمركز يف الأ�سواق الدولية .وكلن

وتتطلب اال�ستثمارات امل�شرتكة الناجحة م�شاريع م�شرتكة .وحتتاج هذه امل�شاريع �إىل املواءمة بينما يجب
م�شاركة التقنيات وتوفري التدريب وتوفري �إمكانية الو�صول �إىل دول جديدة� .أما العمل بامل�شاركة مع ال�شركات
النفطية املحلية خارج البلد الأ�صلي لتمكني ال�شركات النفطية املحلية من التو�سع عاملياً ،فقد �ساهم ذلك يف
�أخذ قطاع النفط �إىل م�ستوى جديد( .مثل تاوديني /موريتانيا مع  QPIو E&Pاليمن مع .)Kupfec
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حت�ضري امل�ستقبل معاً بينما قد جتد ال�شركات النفطية املحلية م�صلحة يف التعاون مع ال�شركات النفطية
الدولية يف نطاق التحدي للطاقات اجلديدة و�إمكانيات احلد من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون .وهناك حاجة
�شديدة �إىل البحث والتطوير املهمان والتكنولوجيا املتعلقة بالعمل لتكون �أكرث م�شاركة يف الطاقات البديلة
كما يتوجب علينا كذلك �أن نبقى على م�ستوى نقل الطاقة على امل�ستوى البعيد والتي تواجهها �صناعتها( .مثل
م�شروع ال�شم�س يف الإمارات العربية املتحدة مع م�صدر و�أبينغوا).
نهاية ،ف�إن احلفاظ على احلوار يعترب �أ�سا�سياً ب�شكل وا�ضح ،وذلك ب�شكل مماثل تعترب فيه �أدوات مفيدة
يف تعزيز وتعميق التفاهم املتبادل .ويعترب احلوار حجر �أ�سا�س يف التعاون والتحالف بني �شركات النفط
الدولية ونظائرها الوطنية اململوكة للدولة .ومبعزل عن حقيقة �أن جميع �شركات النفط كانت يف مرحلة ما
مملوكة للدولة يف تاريخها ،ف�إن احلواجز تت�ساقط واحداً تلو الآخر .ويتوجب علينا �أن ن�شيد مببادرات احلوار
�إذا كنا نرغب باال�ستمرار يف اال�ستثمار وتعزيز ت�أ�سي�س ال�شراكات الباعثة على الثقة.
�شكر ًا لكم.
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ال�شراكة و�إمكانية التعاون العاملي
ال�سيد مهمت يو�سال
الرئي�س واملدير التنفيذي
ل�شركة البرتول الرتكية (توباك)

�أ�صحاب ال�سعادة
ح�ضرات ال�سادة وال�سيدات
من خالل حتكمها ب�أغلبية موارد املحروقات العاملية بالإ�ضافة �إىل العديد من �أنظمة البنية التحتية
الرئي�سية للنفط والغاز ،تعترب ال�شركات النفطية املحلية التي متتلكها الدولة عام ً
ال تزداد قوته يف قطاع
الطاقة العاملية.

وتختلف �شركات النفط املحلية بني بع�ضها البع�ض يف العديد من النواحي ،كما �أنها تواجه حتديات

مميزة وتتميز بت�أثري اقت�صادي واجتماعي و�سيا�سي خمتلف ولكن تتطلع �شركات النفط املحلية با�ستمرار

للتو�سع خارج نطاق حدودها ،وذلك كرهن للتناف�س مع �شركات النفط الدولية املناف�سة ,كما �أن �شركات النفط
املحلية لي�ست يف خ�ضم التو�سع خارج حدودها فقط ،ولكنها كذلك يف تطور لآثار حوكمة ال�شركات والطريقة

التي يقومون بها ب�أعمالهم التجارية.

ويف هذا احلقبة ،تعترب ال�شراكة حا�سمة لل�شركات النفطية املحلية للو�صول �إىل ر�أ�س املال والتقنيات

واملعرفة� .أما ال�شركات النفطية املحلية وخا�صة تلك ال�شركات من الدول امل�ستوردة لل�شبكات ،فهي تلعب دوراً
مهما ب�صفتها حمافظة على منو طلب الوقود الأحفوري امل�ستقبلي وذلك يف ظل تناق�ص النمو �أو يف بع�ض

احلاالت تراجع يف الدول النامية.

ونتيجة لذلك ،ترى ال�صناعة �أن ال�شركات النفطية الدولية تت�شارك با�ستمرار مع ال�شركات النفطية

املحلية التابعة للدول امل�ستوردة لل�شبكات.

ومن وجهة نظر ال�شركات النفطية املحلية ف�إن لهذه ال�شراكة العديد من الفوائد الإ�سرتاتيجية .وتعترب

ال�شركات النفطية املحلية التي تقوم بتطوير �شبكات ا�ستهالك النفط ال�شركات النفطية الدولية ،يف امل�ستقبل.

وحتمل مفتاح مراكز منو التطور ،فما يريدونه هو الو�صول �إىل املوارد والتكنولوجيا ،ومهارات �إدارة امل�شاريع.
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وميكن مزاوجة كل منهما من خالل التعاون بني �شركة نفط دولية و�شركة نفط حملية باال�ستهالك املحلي
وذلك يف عمليات التنمية الدولية عك�س التيار.
�أما من وجهة نظر �شركة النفط الدولية ف�إن الهدف التقليدي لل�شراكة كان �إمكانية الو�صول �إىل
الإحتياطي املعروف� .إال �أنه هناك فوائد حمتملة �أخرى مثل التخفيف من املخاطر “هناك �إمكانية كبرية
لل�شراكة بني �شركة النفط املحلية و�شركة النفط الدولية لت�ساهم يف قيادة ال�شركات للح�صول على عالقة
�أف�ضل مع حكومات الدول الغنية بالنفط ،مما �سوف ي�ساعد يف جتنب املناف�سة العاملية املتزايدة و�سيا�سات
احلكومة ال�سلبية”.
وبينما توا�صل ال�شركات النفطية املحلية الدخول يف �شراكات ناجحة مع ال�شركات النفطية الدولية
ي�صبح كل من الطرفني قادرين على مواجهة التحديات املرتبطة بذلك بطريقة �أف�ضل .وتعترب تركيا بكونها
دولة �سريعة النمو الدولة ال�سابعة ع�شر من جانب �أكرب اقت�صاد يف العامل ،ومتتلك موارد حمروقات حملية
غري كافية ،ولكنها متتلك طاقات كامنة بنمو م�ستمر .وهدفنا هو و�ضع تركيا يف قائمة �أكرب ع�شر دول
اقت�صادياً يف العامل بحلول عام  ٢٠٢٣عندما نحتفل بالذكرى ال�سنوية املائة لت�أ�سي�س الإحتاد.
من ناحية �أخرى ،ففي كل مرة يرتفع فيها �سعر النفط حتى ولو بدوالر واحد فقط ،يرتفع مردود
الطاقة يف تركيا بن�سبة  ٢٠٠كليون دوالر �سنوياً ،ويف هذه الظروف ،فبكونها �شركة نفط حملية يف الدولة
امل�ستوردة ،فلم تقم �شركة  TPAOفقط بزيادة �أن�شطة التنقيب يف مناطق تركيا الأكرث ت�صديراً مثل جنوب
�شرق الأنا�ضول وتراقيا ،بل قامت كذلك ببدء ازدهار اال�ستثمار البارز من خالل تعزيز �أن�شطتها خا�صة يف
مناطق ال�شواطئ غري امل�ستك�شفة بعد مثل البحر الأ�سود والبحر الأبي�ض و�شرق البحر الأبي�ض املتو�سط ،لقد
قمنا بحفر خم�سة �آبار نفط عميقة للغاية على �شاطئ البحر الأ�سود مع �شركائنا من �شركات النفط الدولية
مثل  BPو ExxonMobilو Chevronو ،Petrobasكما قمنا بتوقيع اتفاقية مع �شركة نفط دولية �أخرى
 Shellمل�شاركة اال�ستك�شاف والإنتاج امل�شرتك يف البحر الأبي�ض املتو�سط وجنوب �شرق �أنا�ضوليا.
تعترب �شركة (توباك) �شركة منفتحة لإبقاء �إحتمال العمل التجاري قائماً لأن�شطة التنقيب يف مناطق
ال�شاطئ العميقة للغاية يف تركيا .كما نرحب ب�شراكة جميع ال�شركات التي ترغب يف اال�ستثمار يف مناطق
�شاطئ البحر الأ�سود والبحر الأبي�ض املتو�سط.
كما �أنا �شركتنا� ،شركة (توباك) جاهزة كذلك لإن�شاء �شراكات خارجية مع ال�شركات النفطية الدولية
وال�شركات النفطية املحلية.
�شكر ًا لكم
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اال�ستدامة والتكنولوجيا
ال�سيد �ألكو هوك�سرت
الرئي�س التنفيذي ل�شركة (رويال فاباك)

معايل ال�سادة،
ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة،
ي�شرفني �أن �أ�شارككم يف هذا احلدث اليوم .كما �أرغب ب�شكر دولة الكويت لإ�ست�ضافة منتدى الطاقة
الدولية الثالث ع�شر ومنتدى �أعمال الطاقة الدويل اخلام�س.
ال تختلف ال�شركات النفطية املحلية عن ال�شركات النفطية الدولية اختالفاً كبرياً يف �أ�سلوبهم ،كما �أنه

غني عن القول �أن كل منهما متتلك بع�ض ال�سمات التكميلية.

ففي امل�شهد االقت�صادي العاملي املتغري اليوم التعاون بني ال�شركات النفطية املحلية وال�شركات النفطية
الدولية مهم للغاية ،ويلعب دوراً كبريا ،ويتطلب �أن يكون ثابتاً يف مواجهة الفر�ص والتحديات احلالية والتي
تواجه ال�صناعة.
و�سوف يت�سم العقد التايل بعمليات التنمية الناجتة عن:
 موارد النفط والغاز اجلديدة وغري التقليدية وموارد الطاقة البديلة. موا�صلة اندماج �أ�سواق الطاقة العاملية وقيود القيمة اجلديدة ،والتدفقات اللوج�ستية التي تغطي العامل. ديناميكيات الت�سعري اجلديدة. -وحتديات اال�ستدامة املتزايدة.

وتلعب كل من اال�ستدامة والتكنولوجيا دوراً مهماً للغاية ,وتعترب �أ�سا�سية يف �إطالق موارد جديدة يف
املناطق النائية ،ولكنها تعترب �ضرورية كذلك لتنمية كفاية الإنتاج ومواجهة امل�شاكل البيئية.
�إال �أنه من اجللي �أننا نلغي «عامل النا�س».
ويلعب قطاع الطاقة دوراً مهماً للغاية يف حل جميع امل�شاكل التي تتعلق بت�أمني الطاقة وعدم ا�ستقرار

ال�سوق وامل�شاكل البيئية.

يحدث النا�س فرقاً ويعترب ت�أمني املناف�سات الإن�سانية والتقنية على قائمة �أعمال ال�شركات النفطية
املحلية وال�شركات النفطية الدولية على حد �سواء ،وي�سعى ي�سعى كال الطرفني لتعاون معزز مع �أ�صحاب
امل�صالح الأخرين مبا يف ذلك اجلامعات واملنظمات احلكومية.
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ومتاماً مثل تعليقات ال�سيد النكور�ست واملثال اجليد يف بلدنا هولندا هو �أن تنمية �أكادميية الطاقة يف
�أوروبا حتت قيادة نو فان هال�ست الأمني العام ال�سابق ملنتدى الطاقة الدويل ،الذي يهدف �إىل �أن ت�صبح مركزاً
دولياً للإمتياز يف بحوث الطاقة والتعليم والإبتكار.
ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة ،نتفق جميعاً على �أن فرتة الوقت الهائلة واجلهد والأفكار املكر�سة لتطوير
الإر�شادات التوجيهية ل�شراكة ناجحة بني ال�شركات النفطية املحلية وال�شركات النفطية الدولية .كما �أننا نتفق
بالكامل وندعم �أبرز اال�ستنتاجات حتى تاريخنا هذا.
تقليدياً ،ف�إن التعاون بني ال�شركات النفطية املحلية وال�شركات النفطية الدويل يركز ب�شكل �أ�سا�سي
على العمليات الأولية والعمليات النهائية – التكرير /الت�صنيع .وهناك العديد من الأمثلة التي ت�شتمل على
التحالف مع  BP-Statoilالذي طرحه ال�سيد هرنيك�سني ،الإ�ضافة �إىل م�شروع Qatar & Shell’s Pearl
� .GTLأما الأمثال التقليدية حيث يتم دمج التقنية اجلديدة وموارد الطاقة الهائلة وخربة الت�سويق املقررة
خللق �شراكة ناجحة بني ال�شركة النفطية الدولية /ال�شركة النفطية املحلية ومع ذلك ،ف�إن الأهمية املتزايدة
لأ�سواق الطاقة املدموجة عاملياً – تظهر مرحلة جديدة من التعاون – ف�سوف ينتج عنها �أ�صحاب م�صالح
�إ�ضافيني مبا يف ذلك ا�ستبدال ال�سلع و�شركات التجارة العاملية ،وال�سلطات التنظيمية ،وال�شركات اللوج�ستية
لتوفري البنية التحتية املطلوبة ،واحلكم ومن�صة التداول لأ�سواق الطاقة خللق الكفاية� .إ�سمحوا يل �أن �أحتدث
ح�سب خربتي ف�إن �شركات �صهاريج التخزين مثل �شركة  Royal Vopakتعترب الأ�سواق الفعلية التي تكمل
الأن�شطة يف التبادل و�أ�سواق الورق.
ويف هذه املعادلة العامة ،فتعلب احلكومات دوراً حمورياً من خالل و�ضع �إطار تنظيمي �صلب ل�ضمان
كفاية الطاقة واال�ستمرارية وال�شفافية .وكمثال ،ف�إن �أنظمة التخزين املقيدة تعترب مهمة �إذ �أنها ترتبط بالإطار
الذي ي�ضمن �أن الب�ضائع اخلا�ضعة للر�سوم اجلمركية ميكن تخزينها دون دفع �أي ر�سوم (على هذه الب�ضائع)
حتى يتم ا�سرتدادها وا�ستريادها .ويعترب هذا احلجر الأ�سا�س للأ�سواق الفعلية يف ال�سوق العاملي ،حيث �أن
هناك عام ً
ال مهماً �أخر هو ا�ستقاللية هذه الت�سهيالت التي متكن الأطراف العدة من الو�صول �إىل الأ�سواق
احلرة – وبناء على ذلك فرتتفع ن�سبة ال�سيولة والتنفا�سية – وهو �أمر مفيد للم�ستخدم النهائي.
�أ�صحاب الفخامة ،ح�ضرات ال�سيدات وال�سادة – باخت�صار ،ن�ؤمن �أن التعاون بني ال�شركات النفطية
املحلية وال�شركات النفطية الدولية يعترب �أ�سا�سياً ،كما �أننا ندعم بالكامل العرو�ض املقدمة �أمامنا اليوم� ،إال
�أن طابع العاملية لأ�سواق الطاقة يعني �أن املجاالت التقليدية يجب �أن متتد لأ�صحاب م�صالح �أخرين واملناطق
املذكورة �سابقاً.
وكاعتبار مهم ملا ذكر �سابقاً – ف�إن املفتاح لتمكني �سال�سل التزويد اجلديدة عرب العام لتنمية احتياجات
الطاقة ،والتي تعني فتح الأ�سواق النهائية وفعالية التجارة ،ولتعزيز �إطارات العمل ال�صحيحة لتحفيز العمالء
على الفعالية يف الأ�سواق النهائية.
نهاية� ،أطلب منكم جميعاً �أن ت�شاركوا يف تعزيز ودعم املبادئ التوجيهية ل�شراكة ناجحة بني ال�شركات
النفطية املحلية وال�شركات النفطية الدولية حمملني بع�ضهم امل�س�ؤولية وملتزمني باال�ست�شارة امل�ستمرة ملواجهة
�أي م�شكالت قد تن�ش�أ.
�شكر ًا لعنايتكم.
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البيان اخلتامي
من قبل البلد امل�ضيف الكويت والبلدان امل�شاركة يف اال�ست�ضافة اجلزائر وهولندا
الدورة الثالثة ع�شر
يف الفرتة من  12ـ  14مار�س 2012

-1

1مت عقد منتدى الطاقة الدويل الثالث ع�شر يف الكويت من  12لغاية  14مار�س  2012مب�شاركة وفود
وزارية من  73بلد� ،إ�ضافة �إىل متثيل  15منظمة دولية.
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2ناق�ش الوزراء التطورات يف م�سرح الطاقة الدويل يف ما يتعلق بتقلبات الطاقة يف ال�سوق واال�ستثمار
لتلبية منو م�ستقبلي للطلب على الطاقة واال�ستدامة واحلوار .مت �أي�ضا دعوة الوزراء لتقييم النتائج
والتو�صيات ال�صادرة من منتدى الطاقة الدويل والتقارير املعدة يف الفرتة ما بني  2012-2010كملحق
للدليل الوزاري املعطى يف منتدى الطاقة الدويل الثاين والع�شرين يف كانكون ولتحديد امل�سائل
الطويلة الأمد �إ�ضافة �إىل توجيهات حمددة �أكرث حول الأولويات لربنامج عمل املنتدى امل�ستمر.
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3تفاعل الوزراء �أي�ضا مع العبي ال�صناعة يف منتدى الطاقة الدويل اخلام�س الذي يتم عقده يف 13
مار�س مب�شاركة  35قادة �صناعيني .ودخل الوزراء وكبار رجال الأعمال يف حوار بناء ومفتوح بهدف
حتديد و�سائل حتقيق ا�ستقرار �أكرب يف �أ�سواق الطاقة العاملية وت�سهيل ا�ستثمارات الطاقة وتعزيز
�سالمة العمليات ال�صناعية وامل�ساهمة يف حماية البيئة العاملية وتقوية التعاون بني  NOCوIOC
و�شركات اخلدمة.
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4تبقى تقلبات الأ�سعار التي ميزت ال�سوق منذ العام  2008م�صدر قلق كونها تزيد ال�شك وت�ضعف
النمو واال�ستثمار االقت�صادي العاملي يف كافة م�صادر الطاقة� .إن ال�شفافية على ال�صعيد املادي
واملايل على حد �سواء يف ال�سوق مهمة جدا لفهم دينامكيات �سوق النفط وتعزيز وظيفة اكت�شاف
ال�سعر وتطوير ا�ستقرار �سوق الطاقة .ومت االعرتاف ب�أهمية تبادل البيانات كو�سيلة لتطوير �شفافية
�سوق النفط الدويل وتعزيز �أمن الطاقة على �أنه مفيد ملنتجي الطاقة وم�ستهلكيها على حد �سواء.
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�5إن مبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة )جودي( ،املعروفة �سابقا مبباردة بيانات البرتول امل�شرتكة،
وهي �إجناز ملمو�س لنقا�ش الطاقة الدويل ،مت االعرتاف بها على �أنها م�صدر مهم من املعلومات
يف �أ�سواق النفط .ولكنه من املهم التذكر �أن جناح (جودي) يتطلب االلتزام القوي وامل�ستمر من قبل
كافة حاملي الأ�سهم .دعى املنتدى البلدان/االقت�صاديات امل�شاركة لتعزيز جهودهم لتطوير تقدمي
البيانات وا�ستكمالها وتوقيتها وجودتها.
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6ا�ستجابة الحتياجات م�ستخدمي البيانات املتزايدة للح�صول على بيانات �إ�ضافية حول �أ�سواق
النفط ،فقد و�سعت (جودي) جمموعة بيانات النفط املوفرة لل�سوق و�أطلقت قاعد بيانات النفط
العاملية( -جودي) للعامة خالل املنتدى .مبنا�سبة العيد العا�شر لـ(جودي)� ،شجع الوزراء ال�شركات
التابعة لـ(جودي) ( )APEC, Eurostat, IEA, IEF, OLADE, OPEC, UNSDلنتابعة
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جهودهم يف تدريب االح�صائيني على م�شاركة البلدان على حت�سني فهم البيانات والتحديدات عرب
نقل املعرفة و�شكروا املغرب ال�ست�ضافة الدورة التدريبية االقليمية اخلام�سة لـ(جودي) يف �شهر
يونيو .2012
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 7ك���رر ال���وزراء التزامهم بدعم هذا املجهود التن�سيقي لتحقيق �أ�س���واق طاقة �أكرث ا�ستقرارا مل�صلحة
اجلمي���ع .وقد ذكروا اجلدول الزمني لتو�س���ع (جودي) لت�شمل الغاز الطبيعي ،معبرين عن تقديرهم
لدع���م اليابان له���ذه املهمة والعر�ض اجليد من قبل قطر ال�ست�ضافة منتدى �شفافية البيانات الثاين
يف �شه���ر ماي���و  .2012ودعى الوزراء �شركات (جودي) ملتابع���ة عملهم لتجميع البيانات ال�سنوية حول
ق���درات التوري���د وخطط التو�س���ع ودعوا �أمانة �س���ر  IEFوال�شركات ال�شريكة لتق���دمي تقرير حول
التقدم يف االجتماع الوزاري  IEFيف مو�سكو يف العام .2014
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8و�شدد وزراء  IEFعلى �ضرورة ال�شفافية املتقدمة ورحبوا العمل امل�شرتك الذي قامت به  IEAو
 IEFو OPECلفهم تفاعالت الأ�سواق املالية واملادية املعقدة ب�شكل �أو�ضح وتقدمي الن�صائح حول
كيفية تقلي�ص� ،أو الق�ضاء ،على العوائق للح�صول على �أ�سواق طاقة م�ستقرة .يف هذا اخل�صو�ص،
طلب الوزراء من ال�شركات الثالث متابعة �أعمالهم يف هذه املنطقة يف ور�ش م�ستقبلية.
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9بعد االتفاق على �أن النفط الأحفوري يختفظ بدوره على تلبية احتياجات الطاقة الدولية للم�ستقبل
املتوقع ،و�أن موارد النفط والغاز ،كانت تقليدية �أو غري تقليدية ،كافية لتلبية احتياجات امل�ستقبل،
ذكر الوزراء وجود �شكوك حول كيفية تطور توقعات الطاقة يف امل�ستقبل و�أثنوا على اجلهود التي
قامت بها IEAو IEFو OPECمل�شاركة حتليالتهم حول تطورات �سوق الطاقة على املدى
الق�صري واملتو�سط والبعيد .وقد �شجع الوزراء ال�شركات على امل�ضي قدما بالأعمال وتو�ضيح
الفوارق يف توقعات الطاقة لل�سوق .يف هذا االطار ،ف�إن املنتدى الثالث حول توقغات الطاقة والذي
�سوف يعقد يف � 2013سيوفر فر�صة جيدة للتقيم وطلبوا من  IEA, IEFو OPECرفع تقرير حول
النفط الذي مت يف االجتماع الوزراي الرابع ع�شر.

1010وعرب الوزرء عن ر�ضائهم بالعمل الذي قامت به  IEAو IEFو OPECمنذ املنتدى الوزراي الثاين
ع�شر الذي �أظهر القيمة امل�ستمرة ملناق�شات امل�ستويات التقنية حول عمليات ال�سوق املعقدة ،وقد
�سبق و�أدى �إىل نتائج مفيدة .وقد �شجع الوزراء  IEAو IEFو OPECعلى امل�ضي قدما بهذه
الأعمال يف امل�ستقبل ورفع تقرير يف املنتدى الوزراي الثاين ع�شر يف مو�سكو.
�1111إن م�ستويات اال�ستثمار املهمة املطلوبة لتلبية الطلبات امل�ستقبلية �ستتم فقط يف حال بذل املجتمع
العاملي جهودا لتقلي�ص ال�شكوك املحاطة بها .واتفق الوزراء على �أن الإطارات القانونية والتنظيمية
امل�ستقرة واملزيد من الطاقة املتنا�سقة وال�سيا�سات البيئية ت�ساعد على غر�س الثقة الالزمة لدى
جتار ال�صناعة وال�سوق لإتخاذ قرارات ورفع ر�أ�س مال اال�ستثمار املطلوب.
1212ودافع وزراء  IEFعن مفهوم �أن التعاون بني �شركات النفط املحلية و�شركات النقط العاملية تتمتع
بقدرة كبرية على معاجلة التحديات التي تواجهها ال�صناعة ب�شكل عام ،ولت�أمني وحت�سني اال�ستثمار
يف �صناعة النفط والغاز وامل�ساعدة على توفري التطوير ،وعن طريق اال�ستدالل ،حت�سني �أمن الطاقة
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العاملي .ورحب الوزراء بالتقرير حول االر�شادات واملبادئ للتو�صل �إىل تعاون ناجح بني NOC-
 IOCمت حت�ضريه من قبل �أمانة �سر  IEFبا�ست�شارة جلنة ال�صناعة اال�ست�شارية للـ  IEFوطلبوا
من �أمانة �سر  IEFتطوير هذا التقرير على �أ�سا�س منتظم .و�شجعوا جتار ال�صناعة على اال�ستمرار
يف احلوار البناء الذي يح�صل يف  IEF NOC-IOC Foraوالتطلع �إىل نتائج منتدى NOC-
 IOCالثالث يف العام .2013
1313خالل منتدى الطاقة الدويل الثاين والع�شرين يف كانكون� ،صرح الوزراء وجتار ال�صناعة �أنه يجب
�إ�ضافة احلد من فقر الطاقة على �أنه الهدف الإمنائي للألفية التا�سعة .وبالفعل ،ف�إن احلد من
فقر الطاقة تتعلق ب�شكل وثيق بتحقيق كافة الأهداف الإمنائية للألفية ،مبا �أن �أ�سباب فقر الطاقة
تتعلق ب�أ�سباب الفقر العام .ودعى الوزراء حاملي الأ�سهم املعنيني (مبا فيهم �صناعة الطاقة) لبذل
جهودهم ورحب بالنتائج والتو�صيات الأ�سا�سية للندوتني اللتني �أبرمتا من قبل �أمانة �سر منتدى
الطاقة الدويل بهدف الق�ضاء على فقر الطاقة .وقد �شجعوا �أمانة ال�سر للحفاظ على فقر الطاقة
يف برامج العمل اخلا�صة بها يف امل�ستقبل.
1414نظرا للزيادة املتوقعة يف الطلب على املدى الطويل وانت�شار النفط الأحفوري يف مزيج الطاقة
امل�ستقبلي ،هناك حاجة ملحة لتح�سني اال�ستدامة البيئية لإنتاج وا�ستهالك النفط الأحفوري عرب
التحرك نحو تقنيات انبعاثات الكربون املنخف�ضة كاحتجاز الكربون وتخزينه� .إن تطوير ون�شر
احتجاز الكربون وتخزينه يوفر جزء من احلل التي ميكن �أن ت�ساهم� ،إ�ضافة �إىل فعالية الطاقة
والطاقة املتجددة ،بتوفري م�ستقبل طاقة م�ستدامة .ورحب الوزراء بتقرير �أمانة �سر منتدى الطاقة
الدويل حول النتائج الأ�سا�سية والتو�صيات التي مت تعلمها من معهد  IEF-Global CCSللندوة
ودعوا �إىل التعاون الوثيق بني حاملي الأ�سهم ،مبا يف ذلك احلكومات وال�صناعة واملنظمات العاملية
وامل�ؤ�س�سات املالية جلعل  CCSقابلة للحياة على ال�صعيد االقت�صادي وامت�صا�ص ثاين �أك�سيد
الكربون بتقنية �آمنة.
1515ت�شري معظم التوقعات �إىل �أن الطلب على الطاقة �سريتفع بن�سبة  %50حتى العام  2035مقارنة مع
امل�ستوى احلايل ،حيث متثل البلدان النامية االرتفاع مبوجب عدد �أكرب من ال�سكان ومنو اقت�صادي.
�أن تلبية الطاقة امل�ستقبلية يتطلب حتريك كافة اخليارات مبا يف ذلك ن�شر التكنولوجيا وتطوير
الطاقة املتجددة .من بني كافة خيارات الطاقة ،ف�إن حت�سني فعالية الطاقة ميكن �أن يوفر كمية
جوهرية من الطاقة يف امل�ستقبل بطريقة فعالة من جانب الكلفة ،ويف الوقت ذاته تقلي�ص انبعاثات
الغاز امل�سببة لالحتبا�س احلراري .ومدح الوزراء ندوة كفاءة الطاقة التابعة ملنتدى الطاقة الدويل يف
البلدان النامية والذي عقد يف جاكارتا يف  22-21يونيو  ،2011و�شجعوا املنتدى للم�ضي قدما بهذا
الن�شاط املهم بالعمل مع منظمات ذات �صلة �أخرى ويف الوقت ذاته جتنب التكرار.
1616وقد �شدد الوزراء على دو منتدى الطاقة الدويل كمي�سر حمايد ودعت �أمانة �سر منتدى الطاقة
الدويل �إىل اال�ستمرار بدعمها للمناق�شات الإقليمية والقطاعية التي ت�ساعد على تركيز مناق�شات
الطاقة على موا�ضيع معينة وبالتايل ،ت�ضييق جمال النقا�ش والتو�صل �إىل تو�صيات حمددة.
�1717إن منتدى الغاز الوزاري الثالث  IEF-IGUالذي �سيتم يف فرن�سا يف باري�س يف  16نوفمرب 2012
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يوفر الفر�صة املنا�سبة ملناق�شة ت�أثري العوملة امل�ستمرة لأ�سواق الغاز وتطوير الغاز الطبيعي غري
التقليدي على �صناعة وجتارة الغاز العاملي� ،إ�ضافة �إىل نتائج احلوادث الأخرية يف املعامل النووية
والتغري الناجت منه يف �سيا�سات الطاقة يف بع�ض البلدان على طلب الغاز امل�ستقبلي.
1818كون النمو الكبري يف طلب الطاقة الأويل الآ�سيوي م�ستمر للعقدين التاليني ،فقد �أكد الوزراء على
منافع الطاوالت امل�ستديرة للطاقة الوزارية الآ�سيوية كمن�صة ملناق�شة ال�سبل التعاونية ،ودعوا �أمانة
�سر منتدى الطاقة الدويل لتو�سيع دعمها جلمهورية كوريا كم�ضيف للتح�ضري للطاولة امل�ستديرة
حول الطاقة الوزارية الآ�سيوية التي �ستعقد يف .2013
1919ومتت �أي�ضا دعوة الوزراء لتحديد املزيد من الأولويات مع املناطق �أعاله والتي يجب ت�سليمها بحلول
منتدى الطاقة الدويل.
2020نظرا لل�شكوك املتزايدة حول قطاع الطاقة ،ف�إن التحديات التي يجب مواجهتها من قبل �صناعة
الطاقة لتلبية متطلبات الطاقة امل�ستقبلية والرتابط املتزايد بني البلدان املنتجة والبلدان امل�ستهلكة،
ف�إن حواراً مفتوحاً و�صريحاً يف �إطار عمل عاملي مماثل ملنتدى الطاقة الدويل مفيد ب�شكل متزايد.
وقد متت دعوة البلدان الأع�ضاء يف منتدى الطاقة الدويل لدعم �أمانة ال�سر لإجناز مهامها عرب
م�ساهماتهم ال�سنوية ،وموارد �إ�ضافية قد ترى البلدان الأع�ضاء يف منتدى الطاقة الدويل �أنها
منا�سبة ملنح التطور و�إ�ضافة القوة حلوار الطاقة العاملي.
2121ي�شكر املنتدى الكويت لإ�ست�ضافتها منتدى الطاقة الدويل الوزاري الثالث ع�شر ووافق ب�سرور على
تر�شيح رو�سيا لتكون امل�ضيف لالجتماع الوزاري ملنتدى الطاقة الدويل الرابع ع�شر الذي �سيعقد
خالل العام  2014مع العراق واململكة املتحدة كبلدان م�شاركة يف اال�ست�ضافة.
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