
 إعالن القاهرة لتأسیس منتدى غاز شرق المتوسط
------ 

 
 بناء على دعوة معالى وزیر البنرول والثروة المعدنیة المصرى المهندس / طارق المال اجتمع كل من وزراء الطاقة القبرصى والیونانى

 واإلسرائیلى واإلیطالى واألردنى والفلسطینى في القاهرة، وذلك في 14 ینایر 2019 لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط
(EMGF). 

 
 نوه الوزراء إلى أن االكتشافات الغازیة الكبیرة فى الحقول البحریة بشرق البحر المتوسط سیكون لها تأثیر عظیم على تطور الطاقة

 والتنمیة االقتصادیة بالمنطقة، كما أكدوا أن التوسع في االكتشافات الجدیدة واالستغالل األمثل لها سیكون له بالغ األثر على أمن الطاقة
  .بالمنطقة

 
 كما أكدوا على ضرورة التعاون وفقا لمبادىء القانون الدولى فى منطقة شرق المتوسط بین منتجى الغاز الحالیین والمحتملین واطراف
 االستهالك والعبور في المنطقة، وذلك لتعمیق التفاهم والوعي المتبادل بالتحدیات والمصالح المشتركة فى مجال الطاقة بین دول شرق

 المتوسط، كما شدد الوزراء على إلتزامهم بالعمل على تمهید الطریق للتعاون المثمر في المجالین التقني واالقتصادي، بهدف االستغالل
 .الكفء إلمكانات الغاز في المنطقة

 
 وقد أكد الوزراء كذلك على التزامهم بتعزیز التعاون وبدء حوار منهجى منظم حول السیاسات المتعلقة بالغاز الطبیعي، بما یؤدي إلى

 تنمیة سوق إقلیمي مستدام للغاز. وهو ما سیطلق العنان لتعظیم االستفادة من موارد الغاز الكامنة في المنطقة كما شدد الوزراء أیضًا على
 أهمیة تشجیع المشاركة الفعالة وإتاحة فرص المساهمة المالئمة من جانب أطراف صناعة الغاز والقطاع الخاص الذي یشمل المستثمرین

  .وجهات التمویل وكافة األطراف المعنیة
 

 بهدف تاسیس منظمة دولیة تحترم "(EMGF)  وفى هذا اإلطار، فقد أعلن الوزراء عن اعتزامهم إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط
 حقوق األعضاء بشأن مواردها الطبیعیة بما یتفق ومبادىء القانون الدولى، وتدعم جهودهم في االستفادة من احتیاطیاتهم واستخدام البنیة

  .التحتیة وبناء بنیة جدیدة وذلك بهدف تأمین احتیاجاتهم من الطاقة لصالح رفاهیة شعوبهم
 

 وقد وجه الوزراء كبار المسؤولین ببدء المحادثات الرسمیة حول هیكل المنتدى بهدف االتفاق على تفاصیله والعودة للسادة الوزراء
  .بتوصیات لمناقشتها فى االجتماع المقبل المقرر له ابریل 2019  البداء توصیاتهم

 
 :اتفق الوزراء على أن األهداف الرئیسیة لمنتدى غاز شرق المتوسط ستتضمن - ضمن أهداف أخرى - ما یلي

أ .  العمل على انشاء سوق غاز إقلیمي یخدم مصالح األعضاء من خالل تأمین العرض والطلب، وتنمیة الموارد على الوجه األمثل
 .وترشید تكلفة البنیة التحتیة، وتقدیم أسعار تنافسیة، وتحسین العالقات التجاریة

ب .  ضمان تامین العرض والطلب لالعضاء مع العمل على تنمیة الموارد على الوجه األمثل واالستخدام الكفء للبنیة التحتیة
 .القائمة والجدیدة مع تقدیم اسعار تنافسیة، وتحسین العالقات التجاریة

 ج. تعزیز التعاون من خالل خلق حوار منهجي منظم وصیاغة سیاسات إقلیمیة مشتركة بشأن الغاز الطبیعي بما فى ذلك سیاسات الغاز
 .االقلیمیة

 د. تعمیق الوعى  باالعتماد المتبادل والفوائد التي یمكن أن تجنى من التعاون والحوار فیما بین األعضاء، بما یتفق ومبادىء القانون
 .الدولى

 ه. دعم االعضاء اصحاب االحتیاطیات الغازیة والمنتجین الحالیین في المنطقة في جهودهم الرامیة إلى االستفادة من احتیاطیاتهم الحالیة
 والمستقبلیة من خالل تعزیز التعاون فیما بینهم ومع أطراف االستهالك والعبور في المنطقة، واالستفادة من البنیة التحتیة الحالیة، وتطویر

  .المزید من خیارات البنیة التحتیة الستیعاب االكتشافات الحالیة والمستقبلیة
 و. مساعدة الدول المستهلكة في تأمین احتیاجاتها وإتاحة مشاركتهم مع دول العبور في وضع سیاسات الغاز في المنطقة، مما یتیح إقامة

  .شراكة مستدامة بین األطراف الفاعلة في كافة مراحل صناعة الغاز



 ز. ضمان االستدامة ومراعاة االعتبارات البیئیة فى اكتشافات الغاز وانتاجه ونقله وفى بناء البنیة االساسیة باالضافة الى االرتقاء بالتكامل
 .فى مجال الغاز ومع مصادر الطاقة االخرى خاصة الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء

 
 أكد الوزراء أن منتدى شرق المتوسط للغاز سیتخذ من القاهرة بجمهوریة مصر العربیة مقرًا له، كما أكدوا على أنه یمكن ألي من دول

 شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن یتفقون مع المنتدى في المصالح واألهداف االنضمام لعضویته
 الحقا وذلك بعد  استیفاء إجراءات العضویة الالزمة التى یتم االتفاق علیها بین الدول المؤسسة. كما اعلنوا أن المنتدى سیكون مفتوحًا

 النضمام دول أخرى أو منظمات إقلیمیة أو دولیة بصفة مراقبین، وأنه سوف یعمل على التواصل مع الدول غیر األعضاء بما یساعد على
 إیجاد حوار وتفاهم مشترك وتحقیق المنفعة المتبادلة وذلك وفقا لما تقتضیه الظروف ، كما اتفقوا أن یكون للقطاع الخاص دور هام في

  .المنتدى  ویدعى للمشاركة في أنشطته واالشتراك فى هیئاته التنظیمیة كجزء من المجموعة االستشاریة الدائمة لصناعة الغاز
 

 وقد أعرب الوزراء في نهایة االجتماع عن خالص امتنانهم لمصر حكومة وشعًبا للتنظیم الممتاز  وكرم الضیافة الذي حظوا به خالل
 . االجتماع

 


