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 )ا�سكوا( للجنـة ا�قتصـاديـة وا�جتمـاعيـة لـغربي آسـياا

  ،"الموارداستخدام كفاءة : الترابط بين المياه والطاقة"حول لبناء القدرات ورشة عمل إقليمية 

  .٢٠١٧فبراير / شباط ٢١-٢٠ ،مملكة البحرين، المنامة

  توضيحيةمذكرة 

 المقدمة )١(

الموضوعات الھامة  من وما بينھما من ارتباط، والطاقة المياها�حتياجات الوطنية من  تأمينُيعتبر 
فإن توفير المياه  المقابل، في، والمياه من كبيرة كميات ستھلكي الطاقة إنتاجف. الكافيةالعناية بعد  تلقالتي لم 

 المياه ندرةتتعلق ب قضايا العربية المنطقة تواجهو. الطاقة إلى الصالحة للشرب ول4غراض ا1خرى يحتاج
 من هجابھتمالعمل على  من �بد اً تحدي يمثل، بما المستدامة التنمية خطط نفيذلت الطاقة على الطلب وزيادة
 .والمياه لطاقةسياسات رشيدة لب الخاصة القرارات من متكاملة مجموعة خ<ل

 ا�قتصادية المتحدة ا1مم لجنةتتعاون  ،٢٠١٧- ٢٠١٦ العمل برنامج سياقفي و سبق، ما ضوء في
  معالي رعاية تحتو البحرين في والغاز للنفط الوطنية الھيئة مع) اDسكوا( آسيا لغربي وا�جتماعية

  كفاءة: الطاقةو المياهالترابط بين " حوللبناء القدرات  إقليمية عمل ورشة تنظيم في ،النفط وزير
 .٢٠١٧ فبراير/ شباط ٢١-٢٠ ، وذلك يومي"الموارد استخدام

 الخلفية) ٢(

مشترك بين ممثلي  حكوميتشاوري  اجتماععقد  ،٢٠١٢ يونيو/ حزيران في ،سبق أن عقدت ا�سكوا
 حديدانتھي با�تفاق على ت ،"طاقةوال المياهالترابط بين "الدول أعضاء لجنتي الموارد المائية والطاقة حول 

 :التاليةتتناول الموضوعات  أولوية، ذات سبعة مجا�ت

 والمعرفة الوعي زيادة .١
 مزيد من السياسات المتناسقة .٢
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 الترابط بين المياه والطاقة دراسة .٣
 الكفاءة يادةز .٤
 التكنولوجية الخياراتمعلومات حول  .٥
 المتجددة الطاقةاستخدام  نشر .٦
 الطبيعية والكوارث المناخ لتغير التصدي .٧

 البلدان قدرات تطوير"الممول من ا1مم المتحدة التنمية  حساب مشروع بتنفيذتقوم ا�سكوا  لذلك، وفقاً 
من ، "المستدامة تنميةال أھداف تحقيق أجل من والطاقة المياه بين الترابط أوجه لدراسة اDسكوا في ا1عضاء

  .الطاقة والمياه لموارد والمستدامة المتكاملة اDدارة تحقيقل اDسكوا في ا1عضاء البلدان اتقدر تعزيزخ<ل 

 يستھدف ا1ول المسار. ومتكاملين متوازيين مسارين خ<ل منالمشار إليه  المشروع تنفيذ ويتم
 المياهاعتبارات الترابط بين  على لتدريبل ،والطاقة المياهب عنيةالم الوزارات في المستوى رفيعي مسؤولينال
 عمل ورشتي خ<ل من، واDقليمي الوطني المستويين على خططالو سياساتالو ستراتيجياتا� في الطاقةو

تتألف من ( اDقليمية ةيالسياس ا1دوات من مجموعة خ<ل منا1ولى  التدريب ةورش تنفيذ تمو. تينإقليمي
  : اDلكتروني الرابط خ<ل من إتاحتھا، مع ا1ولويةذات  مجا�تسبعة نماذج تتصل بال

www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-regional-

policy-toolkit-english.pdf) .(مداد  العامة بالمرافقالعاملين  على الثاني المسار ويركزDفي مجال ا
 نماذج ث<ث من تتكون تشغيلية أدواتعبر  ،تقنية مجا�ت ث�ثة جانب دراسةإلى ، والطاقة المياهبخدمات 

 :، كما يليبذاتھا قائمة

 الموارد استخدام كفاءة �
 التكنولوجيا قلن �
 المتجددة لطاقةا �

 المياهالترابط بين " حول القدرات لبناء إقليمية عمل ورشة اDسكواسوف تنظم  سبق، ما على بناءً 
 .، البحرينالمنامة في ،٢٠١٧ فبراير/ شباط ٢١-٢٠ يومي ،"الموارد استخدام كفاءة: الطاقةو

  الرئيسية ھدافا%) ٣(

، والطاقة المياه خدماتتقديم و الموارد استھ<كانتاج و عمليات كفاءة تحسينإلى  عملال ورشةتھدف 
 أو المياه خدمات توفير على يشرفون أو يديرون الذين الحكوميين للمسؤولين التقنية القدرات رفعفض<ً عن 

 لطاقةتكاملھا مع اعتبارات الترابط بين المياه وا يمكن التي التكنولوجية ا�ستراتيجياتب تزويدھمو الطاقة،
 وذلكلتحقيق اDدارة المستدامة لموارد المياه والطاقة والتي تسھم في التنمية المستدامة، ، اDسكوا في بلدان

  .الموارد استخدام كفاءةل نموذج تشغيليحول  ةمرئيض وتقديم عرمن خ<ل 

 المحاور) ٤(
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، الطاقة إنتاج محطات في المياه ستخدامتتسم بالكفاءة في عمليات ا تكنولوجيات على التركيز
 المنبع في -  والغاز النفط قطاع في -  المياهستخدم تُ المثال،  سبيل فعلى .باعتبارھا من الموضوعات الھامة

إنتاج  اتعملي فيو. إعادة تأھيل حقول النفط الخام والغازو اRبار حقنمثل  ،وا�ستخراج لتنقيبأي عند ا
 إلى اDشارة وتجدر. في أغلب خطوات اDنتاج ضروري الماءُيعتبر  ،التقليديةالقوى  في محطات الكھرباء

 يشكل ،ا1حفوري الوقودعلى  التي تعتمد الكھرباء توليد محطات مختلف فيمن المصدر  المياه استخدام أن
 معالجة مثلأخرى  تطبيقاتفي  المتبقية المياهوُتستخدم  المياه؛ اتاستخدام إجمالي من ٪ ٩٩ ٧٩ حوالي
فمن المھم  ،وعليه. يةالبخار محطاتال في المداخن غازمن  الكبريت وإزالة ،المكثفوالمرطب و، الرماد

من محطات  الكھرباء إنتاج، بغرض زيادة كفاءة استخدام المياه عند التبريد عمليةا1خذ في ا�عتبار تحسين 
 .القوى الحرارية

، الصحي والصرف المياهانتاج ومعالجة  عمليات في الطاقةاستخدام  بكفاءة المتعلقة القضايا وبالمثل،
 استخدام كفاءة وتقنيات الصحي الصرف مياه ومعالجة المياه توزيع أنظمة - المثال سبيل على -بما في ذلك 

 ا1داء مؤشرات وكذلك، ماليةال نواحيفض<ً عن ال، والمؤسسية والتجارية الصناعية القطاعات في المياه
 .الخاصة بالترابط بين المياه والطاقة الرئيسية

  المشاركون) ٥(

ن في اDدارة الوسطى بالجھات الحكومية ووالعامل نوالتنفيذي نوسوف يشارك في الورشة المدير
، وإنتاج المياه وتحلية المشترك، التوليد، والطاقة وكفاءة والمرافق العامة بقطاعات الكھرباء، والنفط والغاز،

ومنظمات  ا1كاديمية، والمؤسسات الخاص القطاع، إلى جانب خبراء من الصحي الصرفو المياهومعالجة 
 .اتإثراء الحوار والمناقش في للمساھمة، معنية عربية وإقليمية ودولية

 تنظيم ورشة العمل) ٦(

حساب  شروعم تفاصيلعلى مدى يومين، حيث يتولى خبراء ا�سكوا عرض  عملال ورشة عقد سيتم
 استخدام كفاءةتشغيلية ل أدواتنموذج  حول ةمرئي ضوعر المشروع مستشارسيقدم والتنمية المشار إليه، 

للمشاركة في تقديم  دوليةو إقليميةوسوف تدعو ا�سكوا عدد من الخبراء من جھات عربية و. الموارد
والقضايا ذات الصلة بالترابط بين المياه  موضوعاتللتحاور في ال نقاش، حلقات أو/ عروض مرئية و

من  للمداخ<ت فرصة أيضا ھناك ستكون، كما )اDقليمية الحا�تاستعراض  ذلك في بما(والطاقة 
تتناول كل منھا أحد  ،المشاركين إلى مجموعات عملالورشة تقسيم برنامج تضمن يسوف . المشاركين

 .ا�ھتمام المشترك 1عضاء المجموعةالمحاور ذات 

 من والمداخ<ت المناقشات إلى ، استناداً العمل مجموعات جميع من الحوار مخرجات عرضتُ وف س
يختتم مدير الجلسة النھائية أعمال ورشة ، للتعليق واقتراح توصيات، على أن مشتركة جلسة فيالمشاركين، 

في  مستقبلية أنشطةلبناء عليھا في أية ، بحيث يمكن االرئيسية النتائج تلخيصب، القدرات لبناء اDقليميةالعمل 
انجليزية خ<ل يومي  / تجدر اDشارة إلى أنه سوف توجد ترجمة عربية .مجال الترابط بين الطاقة والمياه

 .ورشة العمل
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 المكانالموعد والتوقيت و) ٧(

 استخدام كفاءة: الطاقةو المياه نالترابط بي" حول القدرات لبناء قليميةاD عملال ورشةعقد  يتمسوف 
  ، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصراً ٢٠١٧ فبراير/شباط ٢١- ٢٠ يومي" الموارد

. البحرين المنامة،، )الثامنة حتى الساعة التاسعة صباحا الساعة منللورشة  ا1ول اليومصباح  التسجيليبدأ (
 .ممكن وقتأقرب  في عمالا1 جدولموافاة المشاركين بالورشة ب وسيتم

 ا.قامة وا-نتقال) ٨(

 في ليال ةأربع لمدة تغطية تكلفة اDقامةين في الورشة، من خ<ل المشاركستقوم ا�سكوا بدعم بعض 
ً وفقوذلك  المطار، وإلى وا�نتقال من المنامة إلى اً وإياب اً ذھابطيران بالدرجة ا�قتصادية  تذكرةو المنامة  ا

 .المتحدة المعمول بھا في ا1مم لوائحوال قواعدلل

 الفندق، حجز تأمين) ١: (حيث منالمتعلقة بالسفر  باتخاذ اDجراءات القيام مشارك كل على يجب
 .صلةالذات  أخرى متطلبات ةأي) ٣( ،الدخول إلى البحرين تأشيرة) ٢(

. الموقرة دولته في البحرينية السفارة من دخولال ةتأشير على الحصولفي الورشة  مشاركلل يمكن
 على بناءً  ،ورشة العملإلى بخطاب دعوة  المشارك تزويد Yسكوال مكنيُ ، المساعدة إلى الحاجة حالة فيو

 .طلبه

 المراس0ت) ٩(

  :أي من إلى وا�ستفسارات المراس<تيمكن توجيه 

 السيدة راضية سداوي
  رئيس قسم الطاقة

  إدارة سياسات التنمية المستدامة 
  ا"سكوا، بيروت، لبنان

   +٩٦١ ١ ٩٧٨٥٢٧ :ھاتف
    +٩٦١ ١ ٩٨١٥١٠/ ٥١٢/٥١١ :فاكس

  sedaoui@un.org: ينوبريد إلكتر

 زياد خياطالسيد 
  المائيةقسم الموارد  –أخصائي أول شؤون اقتصادية 

  إدارة سياسات التنمية المستدامة 
  ا"سكوا، بيروت، لبنان

   +٩٦١ ١ ٩٧٨٥١٧ :ھاتف
   + ٩٦١ ١ ٩٨١٥١٠/ ٥١٢/٥١١: فاكس

  khayat@un.org :نيوبريد إلكتر
 السيدة بثينة راشد

  قسم الطاقة -شؤن اقتصادية أخصائي 
  إدارة سياسات التنمية المستدامة 

  ا"سكوا، بيروت، لبنان
   +٩٦١ ١ ٩٧٨٥٢١ :ھاتف
   + ٩٦١ ١ ٩٨١٥١٠/ ٥١٢/٥١١: فاكس

 shed@un.orgar :ينوريد إلكتر

 نھى زيادةالسيدة 
  إداري بقسم الطاقة

  إدارة سياسات التنمية المستدامة 
  ا"سكوا، بيروت، لبنان

   +٩٦١ ١ ٩٧٨٥٣٠ :ھاتف
   + ٩٦١ ١ ٩٨١٥١٠/ ٥١٢/٥١١: فاكس

    ziaden@un.org :نيوبريد إلكتر


