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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غربي آسيا (االسكوا)

  
مشروع حساب التنمية الممول من األم�م المتح�دة "تنمي�ة ق�درات البل�دان أعض�اء االس�كوا بش�أن معالج�ة الت�رابط ب�ين المي�اه والطاق�ة 

  أهداف التنمية المستدامة.لتحقيق 
�ل ����ة عم����دراتورش����اء الق����ة لبن����ول " إقليمي����ة ح����ةاإلقليمي����ددة" األدوات التنفيذي����ة المتج����ة: الطاق����اه والطاق����ين المي����رابط ب���  للت

  .بيروت، الجمهورية اللبنانية ،MZقاعة  بيت األمم المتحدة، ٢٠١٧تموز/يوليو  ١٢ – ١١
  

 المقترح جدول األعمال
 

 ٢٠١٧تموز/يوليو  ١١ الثالثاء ،اليوم األول

  التسجيل  ٩:٠٠ – ٨:٣٠

 الوصول قبل الوقت لتسهيل دخولكمإلى مبنى األمم المتحدة. يرجى  للدخولمن الضروري إبراز بطاقة الهوية   
 إلى المبنى.

يرجى من المشاركين الذين تحملت االسكوا تكلفة مشاركتهم في الورشة إحضار جوازات سفرهم وختم تأشيرة   
 الدخول وبطاقات تذاكر الطيران معهم في اليوم األول من االجتماع.

  

 االفتتاحية الجلسة ١٠:٠٠ – ٩:٠٠
  

  ترحيب كلمة ٩:١٠ – ٩:٠٠
  إدارة سياسات التنمية المستدامة، االسكوا -شرفان، رئيس قسم الموارد المائيةشوشاني السيدة كارول   
    

  وجدول أعمال ورشة العمل خلفية عن مشروع حساب التنمية،  ٩:٣٠ – ٩:١٠
  السيدة راضية سداوي، رئيس قسم الطاقة، إدارة سياسات التنمية المستدامة، االسكوا  

  
  تقديم المشاركين في ورشة العمل   ٩:٤٠ –٩:٣٠

  
  ومياه الصرف الصحيالجلسة األولى: تطبيقات الطاقة المتجددة في مجال المياه   ١١:١٥ – ٩:٤٠

، إدارة سياسات التنمية أول، قسم الموارد المائية ةخياط، مسؤول شؤون اقتصاديالسيد زياد مدير الجلسة: 
  المستدامة، االسكوا

 

  الصحي الصرف ومياه المياه مجال في المتجددة الطاقة تكنولوجيات  ١٠:٠٠ – ٩:٤٠
  االسكوا استشاري عرفات، ناحس السيد  

  
  العربية المنطقة في المتجددة الطاقة تطبيقات  ١٠:١٠ – ١٠:٠٠

  ، إدارة سياسات التنمية المستدامة، االسكواالطاقة، قسم ةمسؤول شؤون اقتصادي راشد، بثينة السيدة  
 

  المتحدة العربية اإلمارات دولة في (الفوتوفلطية) الكهروضوئية للطاقة االقتصادية اإلمكانات  ١٠:٢٥ – ١٠:١٠
  المتحدة العربية اإلمارات دولة ددة،المتج الطاقة تقييم أبحاث مركز مدير ،غديرة حسني السيد  

  
  الُعماني، المنظور من والغاز النفط قطاع في المتجددة الطاقة فرص  ١٠:٤٠ – ١٠:٢٥

   العالمية، نفس تنفيذي، مدير بنتواتي، سهام السيدة  
  مانعُ  سلطنة  
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  "نازحةال جمعاتتللو الريفية للمناطق المستدامة الشرب مياه إمدادات"  ١٠:٥٥ – ١٤:٤٠

  الصحراء تكنولوجيات المياه، قسم رئيس سومنساري، نيكوال السيد  
  السعودية العربية المملكة  

  
  وأجوبة أسئلة مناقشة،  ١١:١٥ – ١٩:٥٥

  
  قصيرة استراحة   ١١:٣٠ – ١١:١٥

  
  الكهرباء إنتاج في المتجددة الطاقة استخدام الثانية: الجلسة  ١٣:٠٠ – ١١:٣٠

  اللبنانية الجمهورية والمياه، الطاقة وزارة للطاقة، مستشار ،األسد جوزيف السيد الجلسة: مدير  
  

  الكهرباء وإنتاج المياه لتحلية المتجددة الطاقة تكنولوجيات  ١١:٥٠ – ١١:٣٠
  االسكوا استشاري عرفات، حسان السيد  

  
  المتحدة العربية اإلمارات دولة في والتحلية المتجددة الطاقة شامالً  والطاقة المياه بين الترابط  ١٢:٠٠ – ١١:٥٠

  المتحدة العربية اإلمارات دولة مصدر، معهد بروفسور، ،مزهر توفيق السيد  
  

  " األفريقية البلدان في يةقالن المياه ندرة "  ١٢:١٥ – ١٢:٠٠
  السعودية العربية المملكة ،الصحراء تكنولوجيات  التكنولوجيا، قسم رئيس ،الشرادي نبيه محمد السيد

  
  استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ٣٠:١٢ – ١٥:١٢

  ُعمان سلطنة ،التحلية ألبحاث األوسط الشرق مركز ،األبحاث مدير الخراز، جواد السيد  
  
  

  أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في المياه تحلية في المتجددة الطاقة استخدام  ١٢:٤٠ – ١٢:٣٠
  اللبنانية الجمهورية والمياه، الطاقة وزارة طاقة، خبير عسيران، كريم السيد  

  
  لبنان في المياه تحلية مشروع  ١٢:٥٠ – ١٢:٤٠

  اللبنانية. الجمهورية آريزون، مشتركة، إدارة مدير عيتاني، أحمد السيد  
  

  وأجوبة أسئلة مناقشة،  ١٣:٠٠ – ١٢:٥٠
  

   استراحة  ١٤:٠٠ – ١٣:٠٠
  

  حالة دراسات – والطاقة المياه بين والترابط المتجددة الطاقة الثالثة: الجلسة  ١٥:٥٥ – ١٤:٠٠
  إدارة سياسات التنمية المستدامة، االسكوا الطاقة، قسم رئيس سداوي، راضية السيدة الجلسة: مدير  

  
  عرض مرئي حول دراسات حالة في سياق الترابط بين المياه والطاقة  ١٤:١٠ – ١٤:٠٠

  
  ثالث مجموعات عمل كما يلي:  ١٥:١٠ – ١٤:١٠

  ،استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه :١مجموعة   
  المتحدة  العربية اإلماراتدولة مصدر، معهد ، مزهرالمنسق: السيد توفيق   

  استخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، :٢مجموعة   
  استشاري االسكوا ،عرفات حسانالمنسق: السيد   

  ،مياه الصرف الصحيالترابط بين المياه والطاقة لتعزيز عمليات  :٣ مجموعة  
  ، ُعماننفس العالميةالمنسق: السيدة سهام بنتواتي، المدير التنفيذي في شركة   

  عمل كل مجموعةرجات نقاش عرض مخّ   :١٥:٤٠ -١٥:١٠

  

  مناقشة، أسئلة وأجوبة  ١٥:٥٥ – ١٥:٤٠

  رجات اليوم األولمخّ   ١٠:١٦ –٥٥:١٥
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 ٢٠١٧تموز/يوليو  ١٢اليوم الثاني، األربعاء 

  الجلسة الرابعة: الترابط بين المياه والطاقة: مشاريع رائدة في الدول األعضاء  ١٠:٠٠- ٩:٠٠
  عُمانسلطنة ، نفس العالميةالمدير التنفيذي في شركة  تي،االسيدة سهام بنتو :الجلسة مدير  

  
  الشمسية في ضخ المياه في السويداء مشروع رائد بشأن استخدام الطاقة  ٩:١٥ – ٩:٠٠

 الجمهورية العربية السوريةالسيد يونس علي، المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة،   
  

  الجمهورية التونسية –صغيرة جداً مائية ستخدام تربينات رائد المشروع   ٩:٣٠ – ٩:١٥
  ، مستشار في االسكواييالسيد هنري بو  

  
  العربية مصرجمهورية الستخدام الطاقة الشمسية في ضخ المياه، مشروع رائد   ٩:٤٥ – ٩:٣٠

  مهندس أول بإدارة المتابعة الفنية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صادق مرقص،صفوت السيد ماجد   
  جمهورية مصر العربية  

  
  مناقشة، أسئلة وأجوبة  ١٠:٠٠ – ٩:٤٥

  
  قصيرة استراحة  ١٠:١٥ – ١٠:٠٠

  

  الجلسة الخامسة: مؤشرات أداء رئيسية والمسائل المالية حول الترابط بين المياه والطاقة  ١٢:٠٠ – ١٠:١٥
  إدارة سياسات التنمية المستدامة، االسكوا الطاقة، قسم رئيس سداوي، راضية السيدة الجلسة: مدير  

 

  مؤشرات أداء رئيسية والمسائل المالية حول استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة   ١٠:٣٠ – ١٠:١٥
  استشاري االسكوا ،عرفات حسانالسيد   

  
  المؤشرات وقياس األداء –نقاش عام حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة   ١١:٣٠ – ١٠:٣٠

  
  عرض حول مخرجات النقاش  ١٢:٠٠ – ١١:٣٠

  
  استراحة غداء، صورة جماعية ١٣:٠٠ – ١٢:٠٠

  
  الجلسة السادسة: برامج ومبادرات الدول بشأن الترابط بين المياه والطاقة  ١٤:٤٠ – ١٣:٠٠

    المتحدة العربية اإلمارات دولة المتجددة، الطاقة تقييم أبحاث مركز مدير ،غديرة حسني السيد مدير الجلسة:  

  
  المغرب،   ١٣:١٠ – ١٣:٠٠

كتابة  -وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، رئيسة مصلحة عقود االمتياز والشراكة، العرائشيالسيدة سهام   
  الدولة المكلفة بالماء، المملكة المغربية

  
  السودان،  ١٣:٢٠ – ١٣:١٠

ية ، جمهوروالري والكهرباء الموارد المائيةالتخطيط والتصميم، وزارة  قسمعلي، مدير بابكر خالد السيد عباس   
  السودان

  
  األردن،  ١٣:٣٠ – ١٣:٢٠

، المملكة كفاءة الطاقة والطاقة الشمسية الحرارية، الجمعية العلمية الملكيةرئيس قسم ، الطوالبهالسيد محيي الدين   
  األردنية الهاشمية.

  
  

  قصيرة استراحة  ١٣:٤٥ – ١٣:٣٠
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  موريتانيا،  ١٣:٥٥ –١٣:٤٥

الماء في الوسط الريفي، جمهورية موريتانيا المكتب الوطني لخدمات رئيس مصلحة الطاقة، ، لمهاب أمحمدالسيد   
  اإلسالمية

  
  لبنان،  ١٤:٠٥ –١٣:٥٥

  لإلستشارات، الجمهورية اللبنانية OTBشركة طاقة واستدامة،خبير ، الحاد شحادهالسيد نادر   
  

  ليبيا،  ١٤:١٥ –١٤:٠٥
  ، ليبياإدارة الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة يدون، مدير مكتب رئيس مجلسصالسيد محمد   

  
  

  فلسطين،  ١٤:٢٥-  ١٤:١٥
المركز الفلسطيني ألبحاث الطاقة، مديرية كفاءة الطاقة، سلطة الطاقة الفلسطينية، السيد أيمن إسماعيل، مدير عام   

  دولة فلسطين
  

  مناقشة، وأسئلة وأجوبة  ١٤:٤٠ –١٤:٢٥
 

  والتطلعات المستقبلية العملمخرجات ورشة   ١٤:٥٠ – ١٤:٤٠
  إدارة سياسات التنمية المستدامة، االسكوا الطاقة، قسم رئيسالسيدة راضية سداوي،   

  
  اختتام أعمال ورشة العمل  ١٥:٠٠ – ١٤:٥٠

  إدارة سياسات التنمية المستدامة، االسكوا -شرفان، رئيس قسم الموارد المائيةشوفاني كارول السيدة   
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