لتبرز دور المنطقة العربية في تعزيز مسيرة صناعة البترول العالمية

منظمة "أوابك" تنضم للعارضين في مؤتمر الطاقة العالمي أبو ظبي 2019
أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 3 ،أكتوبر  :2018أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين اليوم

عن مشاركة منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) كعارض خالل فعاليات المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة

اإلماراتية أبو ظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة حفظه هللا ،وذلك في مركز أبو
ظبي الوطني للمعارض خالل الفترة من  9إلى  12سبتمبر .2019
وعلى مدى العقود الخمسة الماضية ،مثلت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" مصالح أكبر  11دولة عربية
مصدرة للنفط ،وانصب تركيز المنظمة على التعاون بين الدول االعضاء بقصد تحقيق المصالح والمنافع االقتصادية المشتركة،
ومن خالل مشاركتها في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين ،ستؤكد المنظمة على التعاون المثمر بين الدول األعضاء
في تعزيز مسيرة الصناعة البترولية العربية ،كما ستسعى إلى توثيق عالقاتها الدولية الستكشاف آفاق التعاون االقتصادي
والتقني لمواكبة ورعاية أحدث االبتكارات والتطورات في مجال الطاقة.
ويشكل مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في أبو ظبي فرصة فريدة لمناقشة التطورات الحرجة في قطاع الطاقة والتحديات
التي يواجهها والتي تؤثر على جميع أطياف الطاقة من خالل جمع القادة والالعبين الفاعلين والمؤثرين والمعنيين في مجال
الطاقة من جميع أنحاء العالم ،فضالا عن إثراء المناقشات لفهم قضايا الطاقة وحلولها بشكل أفضل من منظور عالمي
لضمان خلق مستقبل مستدام ،ويمثل التعاون مع منظمة "أوابك" خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة العامة
والخاصة للتصدي للتحديات التي تواجه مستقبل قطاع الطاقة وإثراء النقاشات حول القضايا الرئيسة المتعلقة بالطاقة والتي
تؤثر على حياتنا ومستقبل األجيال المقبلة.
ومن جانبه ،قال الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع
والعشرين" :تلعب منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" دور فاعل في تعزيز مسيرة الصناعة البترولية العربية،
وانطالقا من مكانتها الهامة في هذا المجال ،نفخر بمشاركتها في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين كأحد أهم العارضين،
ونتطلع إلى التعاون معها لتناول الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه االستقرار واالستثمار العالمي في رسم مالمح مستقبل
أفضل ومزدهر لصناعة الطاقة في العالم ،ومن خالل منصتها ،ستستهم "أوابك" في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة اإلمارات
كمركز عالمي لمناقشات وصناعة الطاقة ،وباإلضافة إلى ذلك ،فنحن سعداء بقيمة ومكانة شركاء المؤتمر والعارضين ،والتي
تؤكد في مجملها على عزمنا توفير محيط ذو تأثير كبير لتكون الدورة المقبلة األكثر فعالية وتنوعا على اإلطالق ،وسوف
سنكشف النقاب عن مزيد من الداعمين للمؤتمر مع بدء العد التنازلي النطالق المؤتمر العام المقبل".
ومن جانبه قال سعادة عباس علي النقي ،األمين العام لمنظمة أوابك" :نحن سعداء بمشاركتنا في مؤتمر الطاقة العالمي
صناع القرار والمعنيين بقضايا
الرابع والعشرون في أبوظبي ،ونفخر بأن نكون جزءا من هذا الحدث الهام والذي يجمع القادة و ُ

 وسنسعى إلى االطالع على الرؤى العالمية لمشهد الطاقة المتغير والتعرف عن قرب من،الطاقة من جميع أنحاء العالم
."الالعبين المؤثرين أبرز التحديات المستقبلية لهذا القطاع
 وسيتيح، التجمع األكبر المعني بالطاقة وأكثرها تأثي ار في العالم2019 ومن المتوقع أن يكون مؤتمر الطاقة العالمي أبو ظبي
المؤتمر للمشاركين من القطاعين العام والخاص من جميع أطياف الطاقة استعراض المبادرات المبتكرة والرامية إلى دفع
 مدير500 عارض و2500  أيام4  ويستقطب برنامج المؤتمر الذي يمتد إلى،عجلة التحول في مجال الطاقة في العالم
 إلثراء المحادثات حول "الطاقة من أجل االزدهار" وكيفية، آالف مندوب من جميع أنحاء العالم4 وزي ار و70تنفيذي و
 والبحث عن سبل جديدة ومبتكرة لبلورة العمل لخلق، واستشراف المستقبل لمصادر الطاقة في العالم،وصولها إلى كل الناس
.مستقبل عادل ومستدام للطاقة
انتهى
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About the World Energy Congress
The World Energy Congress is the world’s largest and most influential energy event covering all aspects
of the energy agenda. Running since 1924, the triennial World Energy Congress enables dialogue
among Ministers, CEOs and industry experts on important developments in the energy sector. As the
world’s premier energy gathering, the Congress offers a unique opportunity for participants to better
understand energy issues and solutions from a global perspective. Over the 90-year history of the World
Energy Council the Congress has been key to the value of the organisation. The Congress has been
staged in over 20 cities across the world.

About OAPEC
The Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) is a regional inter-governmental
organization established by an agreement signed in 1968 by Kuwait, Libya and the Kingdom of Saudi
Arabia. The three founding members chose the state of Kuwait for the Organisation’s domicile and
headquarters.

Recognising the role of petroleum as a principal and basic source of its members' income, OAPEC is
concerned with the development and prosperity of the world petroleum industry by fostering close and
fruitful cooperation among its members.
It is guided by the belief in the importance of building an integrated petroleum industry as a cornerstone
for future economic integration amongst Arab countries and contributes to the effective use of the
resources of member countries through sponsoring joint ventures.

