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  سكوا)(اإل ادية واالجتماعية لغربي آسياة االقتصاللجن

  
  "نقل التكنولوجياورشة عمل إقليمية لبناء القدرات حول "الترابط بين المياه والطاقة: 

  ٢٠١٧ تشرين األول/أكتوبر ٣١-٣٠
  عّمان، المملكة األردنية الهاشمية

  
  
  
  

  معلوماتمذكرة 

 المقدمة )١(

  التي الموضوعات الهامة  من وما بينهما من ارتباط، والطاقة المياهاالحتياجات الوطنية من  تأمينيُعتبر 
فإن توفير المياه الصالحة  المقابل، في، والمياه من كبيرة كميات ستهلكي الطاقة إنتاجف. الكافيةالعناية بعد  تلقلم 

 الطلب وزيادة المياه ندرةتتعلق ب قضايا العربية المنطقة تواجهو. الطاقة إلى للشرب ولألغراض األخرى يحتاج
ً تحدي يمثل، بما المستدامة التنمية خطط نفيذلت الطاقة على  متكاملة مجموعة خالل من هجابهتمالعمل على  من البد ا
 .والمياه لطاقةسياسات رشيدة لب الخاصة القرارات من

 واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة تعقد ،٢٠١٧-٢٠١٦ العمل برنامج سياقفي و ،تقدم ما ضوء في
، وذلك "نقل التكنولوجيا :الطاقةو المياهالترابط بين " حوللبناء القدرات  إقليمية عمل ورشة) اإلسكوا( آسيا لغربي
 .المملكة األردنية الهاشمية، عمان، في ٢٠١٧أكتوبر تشرين األول/ ٣١-٣٠ يومي

 الخلفية) ٢(

مشترك بين ممثلي الدول  حكوميتشاوري  اجتماع ،٢٠١٢ يونيوحزيران/ في ،سبق أن عقدت االسكوا
 سبعة مجاالت حديدانتهي باالتفاق على ت ،"طاقةوال المياهالترابط بين "أعضاء لجنتي الموارد المائية والطاقة حول 

 :التاليةتتناول الموضوعات  أولوية، ذات
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 والمعرفة الوعي زيادة .١
 مزيد من السياسات المتناسقة .٢
 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 األمم المتحدة التنمية  حساب مشروع بتنفيذتقوم االسكوا  لذلك، وفقا
في  ،"المستدامة تنميةال أهداف تحقيق أجل من والطاقة المياه بين الترابط أوجه لدراسة اإلسكوا في األعضاء

 األعضاء البلدان اتقدر تعزيزمن خالل ، ٢٠١٧ديسمبر كانون األول/إلى  ٢٠١٤ديسمبر كانون األول/الفترة من 
  .، لتحقيق أهداف التنمية المستدامةالطاقة والمياه لموارد والمستدامة المتكاملة اإلدارة في مجال اإلسكوا في

 مسؤولينال يستهدف األول المسار. ومتكاملين متوازيين مسارين خالل منالمشار إليه  المشروع تنفيذ ويتم
 في الطاقةو المياهاعتبارات الترابط بين  على لتدريبل ،والطاقة المياهب عنيةالم الوزارات في المستوى رفيعي

 تمو. تينإقليمي عمل ورشتي خالل من، واإلقليمي الوطني المستويين على خططالو سياساتالو ستراتيجياتاال
تتألف من سبعة نماذج تتصل ، )١اإلقليمية ةيالسياس األدوات من مجموعة خالل مناألولى  التدريبورشة  تنفيذ

 المياهفي مجال اإلمداد بخدمات  العامة بالمرافقالعاملين  على الثاني المسار يركز. واألولويةذات  مجاالتبال
 :بشأن كل من قائمة نماذج ثالث من تتكون تشغيلية أدواتعبر  ،تقنية مجاالت ثالثة إلى جانب دراسة، والطاقة

 )٢(الموارد استخدام كفاءة �
 )٣(المتجددة الطاقة �
 التكنولوجيا نقل  �

  : كما يلي تدريبية ورش عملثالث  اإلسكوا عقدت سبق، ما على بناءً 

 "، من خاللسياسات الترابط بين المياه والطاقةحول "، في عمان ٢٠١٦أكتوبر  ٣١-٣٠في الفترة  )١(

 التنمية سبيل في والطاقة المياه بين للترابط متكامل مفاهيمي إطار بناء بهدف اإلقليمية أداة للسياسات  استخدام

  ، )٤(المستدامة

كفاءة عمليات تحسين ، بهدف "كفاءة استخدام الموارد" حول في المنامة، ٢٠١٧فبراير  ٢١-٢٠الفترة  في) ٢(
انتاج واستهالك الموارد وتقديم خدمات المياه والطاقة، من خالل تقديم نموذج تشغيلي لكفاءة استخدام 

  ، )٥(الموارد

                                                        

)١(toolkit-policy-regional-nexus-energy-www.unescwa.org/publications/water.  
)٢( goals-development-sustainable-nexus-energy-www.unescwa.org/publications/water. 

https://www.unescwa.org/publications/water-energy-nexus-renewable-energy-module  (3)  

)٤ (workshop-policy-nexus-energy-www.unescwa.org/events/water. 

)٥( toolkit-operational-nexus-energy-www.unescwa.org/events/water. 
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: الطاقة "الترابط بين المياه والطاقةفي بيروت، حول  ٢٠١٧يوليو تموز/  ١٢-١١في الفترة  )٣(
 .)٦("المتجددة

"الترابط بين  النموذج التشغيلي حول تدريبيةلتنفيذ أنشطة المشروع، تعقد االسكوا ورشة عمل  تكماالً اسو  
المملكة األردنية عمان، مدينة  في، ٢٠١٧أكتوبر تشرين األول/  ٣١-٣٠يومي  ،": نقل التكنولوجياالمياه والطاقة

 .الهاشمية

قبل بين الطاقة والمياه  الترابطحول سياسات إقليمية  ورشة عمل تجدر اإلشارة إلى أن اإلسكوا تعتزم عقد
في رسميا المشار إليه المشروع  إغالقمن  االنتهاءقبل وذلك  ،نتائج األنشطةعرض متضمنة ، ٢٠١٧ انتهاء عام

  .٢٠١٧ديسمبر كانون األول/ 

  الرئيسية هدافاأل) ٣(

إدارة متكاملة ومستدامة لموارد المياه والطاقة، مما  نفيذتعزيز قدرة البلدان األعضاء في اإلسكوا على ت
القدرات التقنية المساعدة في تحسين ، إلى جانب الصلة ذاتالوطنية  لمستدامةتحقيق أهداف التنمية ايساهم في 

للمسؤولين الحكوميين الذين يديرون أو يشرفون على توفير خدمات المياه أو الطاقة في البلدان األعضاء في 
في اتخاذ يمكن استخدامها التكنولوجية التي معلومات شاملة عن الخيارات على الحصول ، من خالل ااإلسكو

 .ومشاريعهم بين المياه والطاقة في عملياتهم وأنشطتهم قرارات مناسبة لتحقيق نهج الترابط

 المحاور) ٤(

  والتمويليوالتشريعي آليات نقل التكنولوجيا من المنظور الفني والمؤسسي مفهوم و -
 الطاقةتكنولوجيات كفاءة  -
  التكنولوجيات المتصلة بعمليات النفط والغاز -
  تكنولوجيات تحلية وضخ المياه -
  الصحي مياه الصرفومعالجة العذبة  إنتاج ونقل المياهكفاءة تكنولوجيات  -
  في المنطقة العربية ، والتصنيع المحلي والتحديات ذات الصلةتكنولوجيات الطاقة المتجددة -
 عند نقل التكنولوجيات الجديدة طاقةالقضايا المرتبطة باعتبارات المياه وال -
  التكنولوجيات ذات الصلةنقل التقييم لمتابعة مؤشرات  -
  وصيانة مرافق المياه والطاقة  استخداممن كفاءة استخدام الموارد على المستوى التشغيلي،  -
 .لنقل التكنولوجياداعمة المة وئمالمتطلبات البيئة ال -
 دراسات حالة في المجاالت ذات الصلة -

  المشاركون) ٥(

ن في اإلدارة الوسطى بالجهات الحكومية والمرافق ووالعامل نوالتنفيذي نوسوف يشارك في الورشة المدير
(شامالً  والمياهوالتوليد المشترك،  ،وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والنفط والغاز، الكهرباء اتالعامة بقطاع

                                                        

)٦(-module-energy-renewable-nexus-energy-www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water
.english.pdf 
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، إلى جانب )وكفاءة عمليات واستخدام المياهالمياه،  ، وتحليةالصحي الصرفمياه ومعالجة  ،المياهونقل إنتاج 
 للمساهمة، معنية ومنظمات عربية وإقليمية ودولية ،ومراكز بحثية أكاديمية ومؤسسات الخاص القطاعخبراء من 

  .إثراء الحوار والمناقشات في

 تنظيم ورشة العمل) ٦(

حساب  شروعم تفاصيلعلى مدى يومين، حيث يتولى خبراء االسكوا عرض  عملال ورشة عقد سيتم
من  اً وسوف تدعو االسكوا عدد. ذات الصلةكنولوجيات لنقل الت شغيليتالنموذج الوتقديم التنمية المشار إليه، 

للتحاور في  نقاش، حلقات أو/للمشاركة في تقديم عروض مرئية و دوليةو إقليميةالخبراء من جهات عربية و
 هناك ستكون، كما )اإلقليمية الحاالتاستعراض  ذلك في بما( بمحاور الورشةوالقضايا ذات الصلة  موضوعاتال

 ،الورشة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عملبرنامج تضمن يسوف . المشاركينمن  للمداخالت فرصة أيضا
 المجموعة.االهتمام المشترك ألعضاء تتناول كل منها أحد المحاور ذات 

 جلسة فيالمشاركين،  من والمداخالت المناقشات إلى ، استناداً العمل مجموعات حوار مخرجات عرضستُ 
 النتائج تلخيصيختتم مدير الجلسة النهائية أعمال ورشة العمل ب، للتعليق واقتراح توصيات، على أن مشتركة
  مجال الترابط بين الطاقة والمياه.في  مستقبلية أنشطةلبناء عليها في أية ، بحيث يمكن االرئيسية

 خالل يومي ورشة العمل. فرنسية /انجليزية / ترجمة عربية يتم توفيرتجدر اإلشارة إلى أنه سوف 

 المكانالموعد والتوقيت و) ٧(

-٣٠يومي  "نقل التكنولوجيا :"الترابط بين المياه والطاقة حول القدرات لبناء عملال ورشةعقد  يتمسوف 
من الساعة التاسعة  ،المملكة األردنية الهاشميةفي عمان،  مبنسكييكبفندق ، ٢٠١٧أكتوبر تشرين األول/  ٣١

 ً الثامنة حتى الساعة التاسعة  الساعة منللورشة  األول اليومصباح  التسجيل( حتى الساعة الرابعة عصراً  صباحا
 ً  .ممكن وقتأقرب  في عمالاأل جدولموافاة المشاركين بالورشة ب وسيتم. )صباحا

 اإلقامة واالنتقال) ٨(

 تذكرةو، ليال ثالث لمدة تغطية تكلفة اإلقامةين في الورشة، من خالل المشاركستقوم االسكوا بدعم بعض 
ً ذهابطيران بالدرجة االقتصادية  ً وفقوذلك  المطار، وإلى واالنتقال من، عمان إلى اً وإياب ا المعمول  لوائحوالللقواعد  ا

  .المتحدة بها في األمم

) ٢( الفندق، حجز تأمين )١: (حيث منالمتعلقة بالسفر  باتخاذ اإلجراءات القيام مشارك كل على يجب
 على الحصولفي الورشة  مشاركلل يمكنو .صلةالذات  أخرى متطلبات ةأي) ٣( ،األردنالدخول إلى  تأشيرة
  . الموقرة دولته في ألردنيةا السفارة من دخولال ةتأشير

بخطاب  المشارك تزويد إلسكوال مكنيُ ، للحصول على تأشيرة الدخول المساعدة إلى الحاجة حالة فيو
 .طلبه على بناءً  ،ورشة العملإلى دعوة 
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 المراسالت) ٩(

  :أي من إلى واالستفسارات المراسالتيمكن توجيه 

 السيدة راضية سداوي
  رئيس قسم الطاقة

  إدارة سياسات التنمية المستدامة 
  بيروت، لبناناالسكوا، 

   +٩٦١ ١ ٩٧٨٥٢٧ هاتف:
  sedaoui@un.org: ينوبريد إلكتر

 خياطالزياد السيد 
  قسم الموارد المائية -أخصائي أول شؤون اقتصادية 

  إدارة سياسات التنمية المستدامة 
  االسكوا، بيروت، لبنان

   +٩٦١ ١ ٩٧٨٥١٧ هاتف:
  khayat@un.org ني:وبريد إلكتر

 السيدة بثينة راشد
 قسم الطاقة  -أخصائي شؤن اقتصادية 

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 
 االسكوا، بيروت، لبنان

 + ٩٦١ ١ ٩٧٨٥٢١هاتف: 
 +  ٩٦١ ١ ٩٨١٥١٠ /٥١٢/٥١١فاكس: 

 rashed@un.orgريد إلكتروني: ب

 نهى زيادةالسيدة 
  إداري بقسم الطاقة

  إدارة سياسات التنمية المستدامة 
  لبناناالسكوا، بيروت، 

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

  ziaden@un.org ني:وبريد إلكتر
  


