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خارطة الطريق لسياسات الطاقة ھا ت، اجتماع خبراء، للتداول في جملة مواضيع تضمنسكوا)اإل(

ضاحية المستدامة، ال سيما قضايا أمن الطاقة في المنطقة العربية، وذلك في فندق لورويال في ضبيه (
  .2015أيلول/سبتمبر  10نانية، يوم بيروت الشمالية)، في الجمھورية اللب

 
يه، ال سيما امكانيات تضمن االجتماع عرض مفاھيم أمن الطاقة والقضايا المرتبطة به والمؤثرة ف  

راتھا، وقطاع الكھرباء، والبنية التحتية سعار العالمية للطاقة، وتداعيات تغيّ الطاقة المتجددة وشؤون األ
قليمي وسياسات الجوار وسياسات الطاقة المستدامة في تمھيد لمكونات قطاع الطاقة، ودور التعاون اإل

سكوا الخطوط العريضة لمحتوى كما عرضت اإل.  العربيةعلى أمن الطاقة في الدول الطريق للحصول 
  "التعاون اإلقليمي وأمن الطاقة في المنطقة العربية".المعنونة الدراسة التي يتم تحضيرھا و
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  ةـمقدم
  
، فھناك الدول المنتجة التي تعتمد في موازناتھا اصية فريدةخبأمن الطاقة في الدول العربية ز ميّ يت  -1

والغاز، والتي  للنفطالحكومية على العائدات المالية لمبيعات النفط والغاز، وھناك الدول المستھلكة المستوردة 
اء كانت الدول لكن سو  االستيراد.جراء ھذا تعاني من خلل في موازينھا التجارية نتيجة المبالغ التي تتكبدھا 

كذلك وبواجباتھا تجاه مواطنيھا ما يكفي من الھموم واألعباء للوفاء لديھا يبقى مصدرة،  العربية مستوردة أم
، فتبرز قضايا أمن الطاقة بشكل خاصالطاقة المستدامة بشكل عام وسياسات سياسات التنمية المستدامة  تنفيذل

وتأثيراتھا على جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية، ال سيما أمن القطاعات االنتاجية (الزراعة على وجه 
ضافة إ، يوما يعني ذلك من تھديد لألمن الغذائالخصوص) وأمن المياه في دول تشكو من التصحر وندرة المياه 

  ث وتغّير المناخ والتوجھات العالمية بشأن ذلك.ولمستويات التلى الھموم البيئية لناحية إ
  
سعار ھو ھدف عالمي ومؤثر في االقتصاد العالمي وفي كافة مشاريع التنمية، فإنه وإذا كان استقرار األ  -2

سعار منذ منتصف انخفاض حاد في ھذه األ، حدث ةسعار النفط في السوق العالميأبعد عدة سنوات من استقرار 
  .لغاية اليوممستمراً ، وما زال 2014العام 

 
طار خارطة إمناقشة قضايا أمن الطاقة في إلى  كثر من أي وقت مضى،ألذلك تبرز الحاجة، وربما   -3

ما تقدم  سكوا للبحث في جوانبالذي نظمته اإلالطريق لسياسات الطاقة المستدامة، وقد جاء اجتماع الخبراء 
 وقد تضمن االجتماع جلستين،.  ستفادة من االيجابيات وتالفي السلبياتومناقشة التحديات والفرص، بھدف اإل

سعار العالمية للنفط على إدارة قطاع الطاقة في المنطقة العربية"، والثانية تداعيات انخفاض األ"عنوان بولى األ
  طقة العربية".قليمي وأمن الطاقة في المنعنوان "التعاون اإلب

  
  على إدارةالجلسة األولى: تداعيات انخفاض األسعار العالمية للنفط   -الً وأ

  قطاع الطاقة في المنطقة العربية
  
  .تضمنت ھذه الجلسة خمسة عروض مرئية  -4
  

  : التحديات والفرصيقليممكانيات التعاون اإلإ  -ألف
  
ً حول إمدير  ،السيدة جميلة مطر قدمت  -5 ً مرئيا مكانيات إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية، عرضا

تمتلكه من  ، بماتضمن العرض لمحة حول األھمية االستراتيجية للدول العربيةو ،قليميالتعاون العربي واإل
مائة في ال 5.2يمثل سكانھا من مساحة العالم، و في المائة 10.2احتياطات النفط والغاز، فالدول العربية تشغل 

احتياطي كذلك و ،من االحتياطي العالميفي المائة  57.5مثل يلديھا  ، في حين أن احتياطي النفطالعالم من سكان
عرضت السيدة مطر لقطاع الكھرباء العربي ومصادر االنتاج وتزايد  وقد.  في المائة 28.2الغاز يمثل 
قليمي، ثم استعرضت مالئم وفعال للتعاون اإلطار أأن الربط الكھربائي العربي ھو إلى  شارتأاالستھالك، و

نشطة جامعة الدول العربية في مجال دعم الربط الكھربائي، ال سيما الدراسة التي مولھا البنك الدولي حول أ
الدراسة التي مولھا الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي أيضا طار التنظيمي والمؤسساتي لمشروع الربط، واإل

دعم الربط إلى  الھادفة ارنة توريد الكھرباء أو توريد الغاز الطبيعي، وخطة التجھيزواالجتماعي حول مق
وقد أكدت السيدة مطر على المنافع االقتصادية والوفورات التي سيحققھا الربط الكھربائي مستقبالً، .  الكھربائي

لجھة إنجاز وثيقة التفاھم طر التنظيمية والمؤسساتية ھي محور نشاط عربي حالي مشترك كدت على أن األأكما 
سوق عربي متكامل للكھرباء على مشارف إلى  وصوالً .  لخ...إوكود الشبكات  ةمالحوكالعربي وكل وثائق 
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ثم ختمت السيدة مطر عرضھا بتأكيدھا على أھمية استمرار التعاون وتوطيده مع المنظمات  . 2033العام 
  والناشطة في مجال الطاقة، ومنھا بالطبع اإلسكوا.قليمية والدولية العاملة في المنطقة اإل
  

  من الطاقة في المنطقة العربيةات الجوار في االتحاد األوروبي وأسياس  -باء
  ورومتوسطيمن المنظور األ

  
ً قليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةالمدير التنفيذي للمركز اإل ،قدم السيد أحمد بدر  -6 ً مرئيا  ، عرضا

التعاون مع االتحاد األوروبي في تحقيق أمن لى بدعم أوروبي كمثال ع أنشيءالذي  ،حول أنشطة ھذا المركز
ً واستھالكاً، واالستفادة من و ،الطاقة في الدول العربية على محورين أساسيين: تحسين كفاءة الطاقة انتاجا

وقد أكد السيد بدر .  اقة الشمسية وطاقة الرياحمصادر الطاقة المتجددة المتوفرة في الدول العربية، ال سيما الط
مكانيات الطاقة إعلى أھمية وجود أسواق للطاقة وتطويرھا لتحفيز سياسات تحسين كفاءة الطاقة واالستفادة من 
  المتجددة، وعلى أھمية بناء القدرات واستثمار أطر التعاون الممكن عربياً وأوروبياً ومتوسطياً.

  
  سعار العالمية للطاقة وأمن الطاقة في المنطقة العربيةالعالقة بين األ  - جيم

  
مفاھيم أمن  بدايتهعرضاً مرئياً تضمن في  ،مديرة مؤسسة كريستول للطاقة ،قدمت السيدة كارول نخله  -7

استعراض مزيج الطاقة األولية في بعض الدول إلى  الطاقة من وجھة نظر المستھلكين والموردين، ثم انتقلت
بعد ذلك  واستعرضتخرى من العالم، أالطاقة في مناطق  بمزيجتجة للنفط والغاز ومقارنتھا العربية المن

ً ونتائجه على الدول العربية المنتجة لناحية انخفاض عائداتھا المالية بنسب عاليةأانخفاض   سعار النفط عالميا
سعار ھشاشة السياسات الحالية، وقد ذكرت السيدة نخلة أنه العرض، وقد أظھر انخفاض األ خاللكما وردت 

سعار النفط، ألن السوق العالمية تتميز بعدم االستقرار، أليست ھذه ھي المرة األولى التي تنخفض فيھا 
سعار النفط لناحية التأثيرات على أإلى  فاض ھذه المرة لم تكن صحيحة، ثم أشارتوالتوقعات التي سبقت االنخ

صخري، مؤكدة على أن السوق تعاني من نقص الشفافية وأن الدول الصناعية المستھلكة للنفط تفرض النفط ال
سعار الغازولين في حول أ أمثلةأوردت و، ةسعار النفط في السوق العالميرائب على المشتقات النفطية تفوق أض

ن ممبالغ فيه، مما يؤثر على أ بشكل النفطيةھذه الدول، في حين أن الدول المنتجة تقوم بدعم ھذه المشتقات 
في  4.4بلغت  2014الطاقة وكفاءة االستھالك، حيث أن الشرق األوسط شھد زيادة في االستھالك في العام 

  العالم.من خرى فاقت الزيادات في المناطق األ، المائة
  
إدخال والعامة،  نفقاتھابتخفيض اقتراح قيام الحكومات، إلى  وقد خلصت السيدة نخله في عرضھا  -8
تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنويع االقتصادات، وسياسة تسعير الطاقة، على صالحات إ

  دارة الكفوءة لقطاع النفط خاصة وقطاع الطاقة عامة، للحصول على قاعدة صلبة ألمن الطاقة.وتأمين اإل
  

  الطبيعيسعار النفط على الغاز أرات في تداعيات التغيّ   -دال
  في حوض شرقي المتوسط

  
مدير قسم المحروقات في االوبسرفتوار/المرصد المتوسطي للطاقة، عرضاً  ،قدم السيد صحبت كربوز  -9

ً ركز فيه على كميات الغاز المتوفرة في منطقة شرقي البحر األ ً الجوانب مرئيا بيض المتوسط، مستعرضا
وقد أكد السيد .  قليمينية التحتية، ليستخلص أھمية التعاون اإلالتنظيمية والقانونية والجيوسياسية وأھمية الب

ذكر أن مصر ستتحول ولتصدير، من أجل ا كربوز على ضرورة االستفادة من محطات تسييل الغاز في مصر
ز مصدراً للغالتصبح عشر سنوات إلى  إيران بحاجةأن مصدر للغاز بعد خمس سنوات، في حين إلى  مجدداً 
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إلى  شار السيد كربوز في نھاية عرضهأو.  مكانية لتصبح مصدراً للغاز المسيلليبيا لديھا اإل كما أن.  السائل
المثل القائل: "اذا كنت تريد السرعة اذھب وحيداً، واذا كنت تريد بلتعاون بين الجنوب والجنوب، وذكر اأھمية 

  النجاح فلنذھب معاً".
  

  أمن الطاقة في فلسطين  -ھاء
  

ثراء الحوار عبر تقديم عرض مرئي شدد فيه على إة الفلسطيني السيد عمر كتانه في الطاقساھم وزير   -10
 نساسي من مظاھر أمأكمظھر  الستقالل الطاقيث من ناحية ولتأمين اوأھمية الطاقة المتجددة لتخفيض التل

شاريع نموذجية رائدة مثلة عن مالثالثة، وأعطى أ رة األمين العام لألمم المتحدة بأركانھاالطاقة، وأيد مباد
سرائيلي، وأفاض في شرح الجانب الحصار اإلتداعيات في فلسطين، لتجاوز  لالستفادة من الطاقة المتجددة

ساسية للعائالت الفقيرة ج الكھرباء للحاجات االنسانية األاالنساني من أمن الطاقة، ودور الطاقة الشمسية في انتا
  في فلسطين.

  
بعض الحضور مداخالت، ركزت على أھمية ادخال مفاھيم الطاقة المتجددة وكفاءة  موبعد ذلك، قد  -11

جيال الصاعدة، وعلى أھمية التركيز على أمن الطاقة لسد الفجوة في المناھج التربوية لتدريسھا لألالطاقة، 
  .ھذه الدول حصول انقطاعات في الكھرباء في بعضإلى  دتأوالتي  ،السياسات المنفردة للدول العربيةنتيجة 

  
 ً   من الطاقة في المنطقة العربيةقليمي وأالتعاون اإلالجلسة الثانية:   -ثانيا

  
  .تضمنت ھذه الجلسة سبعة عروض مرئية  -12
  

  "قليمي وأمن الطاقة في المنطقة العربيةدراسة "التعاون اإل  -ألف
  

ً تضمن مسؤولة شؤون اقتصادية في قسم الطاقة في اإل قدمت السيدة بثينة راشد،  -13 ً مرئيا سكوا، عرضا
لفترة طار خطة عملھا إجراء ھذه الدراسة في إاسكوا من وھدف اإل ،معايير االستدامة وعالقتھا بأمن الطاقة

  قليمية وعالمية بشأن ذلك، إلية ومشددة على مفاھيم أمن الطاقة وما أعلنته جھات دو ،2015-2014السنتين 
قدمت نظرة عامة موجزة على قطاع الطاقة في المنطقة العربية، حيث تتوافر مصادر الطاقة المتجددة في ثم 

  في مجال أمن الطاقة.دور محوري قليمي ن للتعاون اإلمعظم الدول، والنفط والغاز في عدد كبير منھا، مؤكدة أ
  

محتويات الدراسة، بدءاً بھواجس المنتجين  ،سكواستشاري اإلإ ،ليبعد ذلك، عرض السيد وليد الدغي  -14
في الدول وخصوصيته خصائص قطاع الطاقة إلى  والمستھلكين، وحاجة الجميع لقواسم مشتركة، ثم انتقل

ولية سواء المتوفرة منھا (النفط والغاز والطاقات المتجددة) أو المتداولة (الفحم طاقة األالعربية لناحية مصادر ال
وأوضح أن القرن التاسع عشر كان عصر الفحم  اليورانيوم) في الخطط المختلفة لھذه الدول.  –الحجري 

لخصائصه  القرن العشرين ليكون عصر النفط نظراً الحجري الذي كان له الفضل في الثورة الصناعية، ثم جاء 
المتميزة في مجاالت االنتاج والنقل والتخزين والتحويل واالستھالك، وان القرن الواحد والعشرين سيكون 

  نتاج الكھرباء المتميزة بسھولة نقلھا وتوزيعھا.مكانيات الطاقة المتجددة في إعصر الكھرباء نظراً إل
  

العربية بمكونيه قطاع النفط والغاز ي الدول عرض السيد الدغيلي للبنية التحتية لقطاع الطاقة ف كما  -15
ً بعض المالحظات الرئيسية حول ھذين القطاعين لناحية تأمين االستقالل الطاقي وأمن  وقطاع الكھرباء، مبديا
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قليمي الممكنة الطاقة، وامكانيات ذلك والصعوبات والتحديات بشأنھا، ليستخلص بعد ذلك محاور التعاون اإل
  لى أمن الطاقة في الدول العربية.ساسية للحصول عواأل

  
  رات، العوامل، والمكاسب....)من الطاقة (المفھوم، المتغيّ أ  -باء

  
 رئيس االدارة المركزية لمتابعة الھيئات بوزارة الكھرباء والطاقة المتجددة ،قدم السيد أحمد محمد مھينة  -16

عرضاً لمفھوم التنمية المستدامة، وأھمية الطاقة كقاطرة لھا، مشدداً على ضرورة  ،في جمھورية مصر العربية
تقوية البنية التحتية لقطاع الطاقة وأھمية التشريعات والقوانين، وتحديث االستراتيجية الوطنية للطاقة، مستخلصاً 

  الحاجة لوضع استراتيجية عربية مشتركة للحصول على أمن الطاقة.
  

  وفرص التعاون تحدياتال: ورومتوسطيةاقة في المنطقة األأمن الط  - جيم
  

مدير قسم المحروقات في االوبسرفتوار المتوسطي للطاقة، المجاالت  ،استعرض السيد صحبت كربوز  -17
أھمية العمل على محورين: أوالً، االستخدام الكفوء قليمي في مجال الطاقة، مؤكداً على الممكنة للتعاون اإل

  مثلة على ذلك.دارة الطلب بكفاءة، وأعطى أوثانياً، إواالفضل، 
  

  سياسات الطاقة المستدامة لتحقيق أمن الطاقة  -دال
  

مدير عام المركز الفلسطيني ألبحاث الطاقة والبيئة في سلطة الطاقة في دولة  ،قدم السيد أيمن إسماعيل  -18
الطاقة في فلسطين مقارنة ببعض الدول العربية، حصائية عن قطاع علومات إمتضمناً معرضاً مرئياً  ،فلسطين

ال سيما  ادرة األمين العام لألمم المتحدة:في فلسطين لتأمين الطاقة المستدامة للجميع وفق مب ثم شرح ما يتم
صدور قانون كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، واستراتيجية الطاقة المتجددة، والمبادرة الشمسية الفلسطينية، 

ً  ل لكفاءة الطاقة، ومراحل التنفيذ بما تتضمنه من تدقيق طاقيوخطة العم ، وتحقيق وفورات اقتصادية، يتم مجانا
  ، والمشاريع المقررة بشأن كل ذلك.وآليات التمويل ودور القطاع الخاص

  
  سواق النفط والغاز الطبيعي في المنطقة العربيةالنظرة المستقبلية أل  -ھاء

  
ار في الطاقة ومدير العمليات/كبير مستشاري شركة بتروليب، عرضاً شمست ،عادبي أقدم السيد ناجي   -19

 ً ً ضمنمتمرئيا ً انه عندما تنخفض مبينسواق النفط والغاز في المنطقة، أنظرته حول  ا  تراجعسعار النفط تأا
ھذه  تتالشىھمية تنويع مصادر الدخل واالقتصاد، في حين الطروحات حول أ ل المنتجة وتكثرمداخيل الدو

ماويات عة البتروكين تنويع االقتصاد ال يكون فقط بصنامع التأكيد على أ ،سعار النفطأالطروحات عندما ترتفع 
ستغالل لى اإھدر الموارد وإلى  ن غياب استراتيجية موحدة واضحة للطاقة يؤديأ، وكما يحلو للبعض القيام به

التھريب غير  وإلى رة في الدول المنتجة،ية الكبرباح بعض المجموعات الصناعيسعار المدعومة لزيادة أاأل
ثم أوضح  الخارج. إلى  يقلل من فرص ھذه الدول في التصديرللمشتقات المدعومة، مما  الشرعي عبر الحدود

 صاحبتعود للغاز المفي دول الخليج العربية باستثناء قطر،  ،السيد أبي عاد أن معظم احتياطات الغاز
   اھتطلباتھا من الغاز، مما دفع بعضيجعل بعض الدول غير قادرة على تأمين م، مما الستخراج النفط

ً قد يألى استيراد الغاز المسيل، وان التطور في إ صورة تصدير الغاز من الدول  صححسعار الغاز عالميا
ً ثم أ  ،جعلھا تؤمنه لجاراتھا من الدول العربية االخرىيبحيث العربية،    احصائية ورد السيد أبي عاد ارقاما

مان واالمارات العربية المتحدة ان سلطنة عُ إلى  حول احتياطيات الدول العربية وإمكانياتھا المستقبلية، مشيراً 
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تطوير استخراج كان باإلمكان سعار النفط لم أتدرس بناء محطات الستيراد الغاز المسيل، وانه لوال ارتفاع 
  .الغاز الصخري

  
  عربي حالياً ومستقبالً الوطن ال وضع الطاقة الكھربائية في  -واو

  ودور الربط الكھربائي في قطاع الكھرباء
  

رقام االحصائية لقطاع الكھرباء ،  األمين العام لالتحاد العربي للكھرباءاأل ،عرض السيد فوزي خربط  -20
، 2020-2015والتوقعات للفترة  ،السنوات السابقة، وتطور استھالك الوقود في 2014في الدول العربية للعام 

االستھالك ودور الطاقة  وتائروالخطط االستثمارية الموضوعة في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، ومقارنة 
.  ھداف الموضوعة بشأن انتاج الكھرباء من مصادر الطاقة المتجددةالمتجددة في الدول العربية، ثم عرض األ

وكميات الطاقة الكھربائية المتبادلة بفضل ھذه المشاريع، وشرح السيد خربط مشاريع الربط الكھربائي القائمة، 
ات يمعتبراً أنھا تبقى دون المستوى المرجو، وال يتم استثمار الربط الحالي كما يجب، آمالً أن تتزايد ھذه الكم

  .موكدةع اقتصادية مستقبالً لتأمين مناف
  

ھميتھا، سكوا وأعلى ثراء دراسة اإل ثنواالت من خبراء مشاركين، أمداخ جرى تقديم عدة بعد ذلك،   -21
قليمي، اإلالوطني ويين المزيد من التعاون العربي على المستوى التقني، وبناء القدرات على المستوإلى  ودعوا

  خرى القريبة في أوروبا وأفريقيا.وأھمية التعاون العربي مع المناطق األ
  

 ً   عمالتنظيم األ  -ثالثا
  

  جتماعاالمكان وتاريخ عقد   -ألف
  

ضايا أمن الطاقة في المنطقة طريق لسياسات الطاقة المستدامة: قخارطة العقد اجتماع الخبراء حول   -22
 أيلول/سبتمبر 10حدى ضواحي بيروت الشمالية، يوم الخميس في إالعربية، في فندق لورويال في ضبيه، 

وھو منتدى يعقد سنوياً في لبنان  طار منتدى بيروت السادس للطاقة،إوكان ذلك في .  ، وتضمن جلستين2015
  للبحث في أمور الطاقة في المنطقة العربية عامة وفي لبنان خاصة.

  
  االفتتاح  -باء

  
سكوا، فرحبت اإل دارة سياسات التنمية المستدامة فيإ السيدة ُرلى مجدالني، مديراالجتماع  فتتحتا  -23

  أھمية الحوار وصوالً حيث أكدت ، األعمال تعرضت جدول، وشكرت الخبراء المشاركين، ثم اسبالحضور
لى اعتماد سياسات في مجاالت الطاقة المستدامة تعالج شؤون وشجون قضايا أمن الطاقة في المنطقة العربية، إ

  نسان ھو اإللمطاف ألن الھدف في نھاية ا من وجھة نظر المستھلك، مسواء من وجھة نظر المنتج أ
  والتنمية المستدامة.

  
  الحضور  - جيم

  
في المسؤولين والمتخصصين العاملين والخبراء اإلقليميين شارك في اجتماع الخبراء، نخبة من   -24

قليمي للطاقة المركز اإلمجاالت الطاقة في بعض الدول األعضاء في االسكوا، وجامعة الدول العربية، و
إلى  ضافة، إاالتحاد العربي للكھرباءمتوسطي للطاقة، واالوبسرفتوار/المرصد ال، والمتجددة وكفاءة الطاقة

  سكوا.خبراء اإل
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  (*)المرفق
  

 قائمة المشاركين
  

 الدول األعضاء في اإلسكوا  - ألف
  
  ولة فلسطيند

  السيد عمر عزت شريف كتانه
  زيرو

  سلطة الطاقة الفلسطينية
  

 يمن فؤاد مصطفى اسماعيلالسيد أ
  مدير عام

  إدارة كفاءة الطاقة
  سلطة الطاقة الفلسطينية

  
  الجمھورية العربية السورية

  السيد محمد قرضاب
  استاذ جامعي
  فرع السويداء، جامعة دمشق

  
  جمھورية السودان

  
  عبد الرزاق ابراھيم هللا الجابو الدين حصبصالح السيد 

  مدير السياسات والتخطيط االستراتيجي
  منسق مشاريع الرياح والطاقة الشمسية

  وزارة الموارد المائية والكھرباء

  الجمھورية اللبنانية
  

  ة أورو فغاليالسيد
  مدير عام النفط

  المديرية العامة للنفط، وزارة الطاقة والمياه
  

  عاد السيد ناجي أبي
  المدير التنفيذي

 Petroleb بترولب
 

  جمھورية مصر العربية
  

  السيد أحمد محمد مھينة
دارة المركزية لمتابعة الھيئات بوزارة الكھرباء رئيس اإل

  والطاقة المتجددة المصرية
  
  
  
  
  

  
  المنظمات العربية والدولية  -باء

  
  جامعة الدول العربية

  
  السيدة جميلة يوسف مطر

 مدير إدارة الطاقةوزير مفوض/
  جمھورية مصر العربية ،القاھرة

  
  المتوسطي للطاقة /المرصدبسرفتوارواأل
  

  صحبت كربوز
  مدير قسم المحروقات 

  باريس، فرنسا
  

  االتحاد العربي للكھرباء
  

 توفيق خربطالسيد فوزي فايز 
  األمين العام

  المملكة األردنية الھاشميةان، عمّ 

  للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يقليمالمركز اإل
  

  السيد أحمد بدر
  المدير التنفيذي 

  جمھورية مصر العربية ،القاھرة
  

  ن السيد ماجد محمود عبد الرحم
  مدير مشروع

  جمھورية مصر العربية، القاھرة
  
  
  
  
  
  
  

  
   _________________  

  صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.  (*)  
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 خبراء ومستشارون  -جيم
  

  السيدة كارول نخله
  مديرة مؤسسة كريستول للطاقة

  يرلندا الشماليةآالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و
  

 واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية   -دال
  

  ُرلى مجدالني السيدة
  مدير إدارة سياسات التنمية المستدامة 

  
  السيد منجي بيده

  مسؤول أول شؤون اقتصادية بقسم الطاقة
  إدارة سياسات التنمية المستدامة

  
  السيد صالح قنديل

  مسؤول شؤون اقتصادية بقسم الطاقة
  إدارة سياسات التنمية المستدامة

 
  السيدة بثينة راشد

  مسؤول شؤون اقتصادية بقسم الطاقة
 إدارة سياسات التنمية المستدامة

  ندى مدللالسيدة 
  باحث مساعد بقسم الطاقة

  إدارة سياسات التنمية المستدامة
 

  السيدة نھى زيادة
  إداري بقسم الطاقة مساعد

  إدارة سياسات التنمية المستدامة
  

  السيد وليد الدغيلي
  بقسم الطاقة سكواإستشاري اإل

  
  عماد سليمانالسيد 

  بقسم الطاقة استشاري اإلسكوا
  

 


