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  القاهرةالقاهرة  --مسرياميس انرتكونتيننتال مسرياميس انرتكونتيننتال 
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ىل جمدالنى
ُ
اللجنة االقتصـادية  نتاجيةمدير إدارة التنمية املستدامة واإل - السيدة / ر

   األسكوا -واالجتماعية لغربى أسيا 
 الدول األعضاء فى جلنة الطاقة باألسكوا السادة ممثلى 

 السيدات والسادة احلضور

أعمععكا يمععى ةح يموكىيععح فنكميععكا يفااععك   مشععكة ح ورعع ة ك يم ععةيك يسععنى  
 يمعى  قعكرةح بكم 7142معكي   41-41عشةح ملج ح يمطكقح بكالسع  ي الع ا يمراعةح 

م كقشععح يماقععىك يمموععةج فعع  مجععكا يمطكقععح م ععى يمععى ةح يمنكشععةح ملج ععح يهععىإ ىمعع  
-7142 ملنععكميا يمقععكىمياعععةب بة ععكمل عمععا يالسعع  ي يممقاععة    ععىي  يمطكقععح
 .ف  مجكا يمطكقح 7142

مج ح يألس  ي   ف  رىي يمصىى، أ ى أا أا جه بالكمص يمش ة  يماقىية ىم 
  يما كما عل  يممسا   يمنةب .يممساىيمح يما ميح ى جه  مىعك  مى ةرك يمب كء

 السيدات والسادة احلضور

جنلعععا يممجامعععل يمعععى م  ياالعععى  يممسعععاىيمح يماوعععىيكا يمالكصعععح بكما ميعععحىا 
بشأا  رل يساةيايجيكا  الطط عما ااة عج علع  اع فية يمنىيى ما يإلجةيءيا 

ىمعع  يعامععكى يألمععك   اععأميا يمطكقععح مععل مةيعععكح يالعابععكةيا يمبيايععح  يماعع  ي اهععا
 .7101منكك  42رىيإ يما ميح يممساىيمح يمعيمماوىح أل

علعععع  يمنىيععععى معععععا  7101 قععععى ة ععععجا أرععععىيإ يما ميععععح يممسععععاىيمح منععععكك 
يمقركيك يموي يح  يما  معا بي هعك يمهعىإ يمسعكبلل  يمعى  يسعن  مرعمكا وصع ا 

 يمجميل با لرح ميسةح عل  الىمكا يمطكقح يموىيثح يمم ث قح  يممساىيمح.
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 السيدات والسادة احلضور

اوريعععععج عمليعععععكا يما ميعععععح يالقاصعععععكىيح ميالسععععع  ي اقعععععىة مصعععععة ى ة مج عععععح 
 ابعععكىا يممنل معععكا وععع ا يماجعععكة  ، بعععيا بلعععىيا يمم طقعععح يمنةبيعععح  يالجامكعيعععح

ىععىيى   عىم  اوقيع  يما كمعا يإلقليمع  يممسعاركىح    يمممكةسكا يمجيىح  يمىة س 
،  ما ر ك اظهة أرميح يسعا مكا فح يممجكالابةيمل ىقليميح مب كء يمقىةيا ف   ك

رعععىل يمجهععع ى مرعععمكا  جعععك  يمعععى ا يمنةبيعععح فععع  يمانكمعععا معععل يمقرعععكيك يمةير عععح 
بععععكماتيةيا يمم كاليععععح  بععععكماو ا فعععع  أ ظمععععح يمطكقععععح  يماععععأثيةيا يممانلقععععح يممانلقععععح

 . يما ميح يممساىيمح
 قععى شععكة ا مصععة فعع   كفععح يمرنكميععكا مععا يجامكعععكا   ة  عمععا يماعع  
 ظماهك مج عح يمطكقعح بكالسع  ي الع ا يمراعةح يممكرعيح  يماع   عكا مهعك  بيعة ي ثعة 
فعع  ا طيععى يمانععك ا  ابععكىا يمالبععةيا  يمانععةإ علعع  أفرععا يمممكةسععكا بكمععى ا 

 يألعركء بكألس  ي. 

ملج عح يمطكقعح  ىمع  مراعةح  (يمنكشعةح) يمسعكبقحيمعى ةح مصة ةاكسح  قى ا ما 
كمم طقعح   يمنىيعى معا يمقرعكيك يمهكمعح ب يما  ة جا علع ،7141-7142س ايا 
م ك يعععكا ، أمعععا يمطكقعععح  يما كمعععا يإلقليمععع  م هعععك  يمنةبيعععح اععع طيا يما   م جيعععك  يا

، ةيبط بعيا يمطكقعح  يمميعكل  يمتعىيءيماع، يماص يل يممول  ممنىيا يمطكقعح يمماجعىىح
 .بةيمل يمطكقح يمماجىىح   ركءح يمطكقح اوريج

اك يعك يمعةايس يملانك ا معل ى معح م ة   سانما مصة عل  بىا  كفح يمجه ى
 .حيمقكىك ملى ةح يموكىيح عشة 
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   السيدات والسادة احلضور

انعععى يمطكقعععح معععا يمن كصعععة يمهكمعععح ماوقيععع  يما ميعععح يممسعععاىيمح، ىى اشععع ا 
سععاقةية  يم معع ، ممععك عجلععح يإل اععكح  اوقيعع  يال ىمععىيىياهك عععكم  أسكسععيدك فعع  ىفععل

 معك  يممنيشعح  يموعى معا يمرقعة ي فة فةص يمنما  ينما عل  اوسيا مسعا يكا
أا يالةابععكط بععيا يما ميععح  يماالطععيط  مشععة عكا يمب يععح يألسكسععيح جنععا وكرععة 

  مساقبا يمطكقح يم هةبكايح الي رصا عا وكرة  مساقبا يما ميح.

 السيدات والسادة احلضور

ىماجمعععا مصعععة باوقيععع   7101 ميعععح يممسعععاىيمح فععع  ىطعععكة ىسعععاةيايجيح يما
يما ميعععح يممسعععاىيمح  أرعععىيفهك يمسعععبنح عشعععة يمصعععكىة معععا يألمعععك يمماوعععىح  يماععع  
يا يفععع  يمنىيعععى م هعععك معععل يألرعععىيإ يمق ميعععح ويعععق اهعععىإ ة يعععح موععع ة يمطكقعععح 

قعكىةيد علع  البيعح  كفعح ماطلبعكا  7101بكإلساةيايجيح أا يصبح يمقطعك  بولع ا 
يممسععاىيمح مععا معع يةى يمطكقععح  انظععيك يإلسععاركىح مععا مصععكىةرك يما ميععح يم ط يععح 
ماجعىىح( بمعك يع ى  ىمع  يممسعكرمح يمرنكمعح فع  انجيعج يم مع   –يمما  عح )اقليىيح 

يإلقاصعععكى   يما كفسعععيح يم ط يعععح  يمنىيمعععح يإلجامكعيعععح  يمورعععكظ علععع  يمبياعععح معععل 
مسعاىيمح ملمع يةى، اوقي  ةيكىح ف  مجعكالا يمطكقعح يمماجعىىح  يإلىيةح يمةشعيىح  يم

 ياميععج بكمقععىةح علعع  يإلبا ععكة  يما بعع   يماععأقلك مععل يمماتيععةيا يمموليععح  يإلقليميععح 
 يمى ميعععح فععع  مجعععكا يمطكقعععح  ىمععع  فععع  ىطعععكة م ي بعععح اوقيععع  يألرعععىيإ يمى ميعععح 

علععععع  7101ملا ميعععععح يممسعععععاىيمح،  قعععععى أالعععععىا ىسعععععاةيايجيح يما ميعععععح يممسعععععاىيمح 
بكمانععك ا مععل  يماعع  اععك اوععىيثهك 7102 اعع وسععاةيايجيح قطععك  يمطكقععح مالةجععكا ى

مي ع ا يمسعي كةي  يألمثعا ملطكقعح يالاعكة يممجلعس يألعلع  ويعق يالاوكى يأل ة ب  
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ى  يارععما اععأميا يإلمععىيى يمعع   رعع  يألسععكس  يممةجنيععح ماالطععيط يمطكقععح بمصععة
بكمطكقح ما ال ا ا    مجيل يمطكقح ماشما  كفح مصكىة ا ميى يمطكقح يم هةبيعح 

طكقعح اقليىيعح زعكج  باعة ا(  اصعا  سعبح يمطكقعح يمماجعىح ىمع   -فوعك  –)   ي 
اشاما يإلساةيايجيح أيركد عل  مساهىفكا ماوسعيا  اةشعيى ىسعاالىيك    0277%

  ركءح يمطكقح.اشجيل أ شطح يمطكقح   

   السيدات والسادة احلضور

، يمعععى اىا اوقيععع  يما ميعععح يممسعععاىيمح ياطلععع  ارعععكفة يمجهععع ى بعععيا  كفعععح 
ل وجمععععععح مبا ععععععةح مععععععا يمسيكسععععععكا  يألى يا يالقاصععععععكىيح  رععععععىعععععععك  رععععععة ةح 

 يإلجععععةيءيا يممسععععا ىح ىمعععع  يمسعععع   انمععععا علعععع  اشععععجيل يماتييععععة فعععع  يمسععععل   
يإل اكج   يالساه    ماىعيك يما ميح معل رعة ةح ىىةيح يالرامكمعكا يمبيايعح فع  

 يمسيكسكا يالقاصكىيح  يالجامكعيح.

 جععععك ،  معععع د أا ي عععع ا  ععععا يم يالجامععععك  فعععع   هكيععععح  لماعععع  يام عععع  مهععععىي 
فعع  يممسععاىيمح ثععةيء يمانععك ا يمنةبعع  ماوقيعع  يما ميععح يسععا مكالد ملجهعع ى يمةيميععح إل

يا  عع  علعع  ح،   يمم طقععح يمنةبيععح  أا اصععىة ع ععه ا صععيكا اوقعع  يمركاععىح يممةجعع  
 إ اسععععهك فعععع  اوقيعععع  يمهععععىإ يمرنكمععععح سعععع ك  م كقشععععكا ك يقععععيا مععععا أا مشععععكة ا

 طيبح ف  بلى ك يمثك   مصة.ىقكمح  مك أام   م ك جمينكد ، يمم ش ى

 وأشكركم..  

  والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.


