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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

القدرات لمعالجة الروابط بين المياه والطاقة من أجل التنمية  بناء اجتماع فريق خبراء حول "تعزيز
 2019حزيران/يونيو  52-52 الجمهورية اللبنانية، المستدامة في المنطقة العربية"بيروت،

  

 جدول األعمال

 2029و يوني/حزيران 25 الثالثاء

 التسجيل ::230 – :2103
 MZ  مؤتمراتالسيعقد االجتماع في بيت األمم المتحدة في قاعة 

 سفرُوختمُالتأشيرةُوحجزُتذاكرُالطيرانُإلىُاالجتماعالرجىُمنُالمشاركينُإحضارُجوازُي ُ

 الجلسة االفتتاحية والتقديم

 اإلسكوا رئيسة قسم الطاقة،، راضية سداوي السيدةالجلسة:  ةرئيس

230:: – 23:21 

 

 كلمات افتتاحية 
 التنمية المستدامة ، اإلسكوا شعبةة مجدالني، مدير رلىالسيدة  -
إدارة األمم  أهداف التنمية المستدامة، إدارةقائد فريق، الطاقة المستدامة، ، مينورو تاكاداالسيد  -

  المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية

23:21 – 23:11 

 

 التعريف بالحضور

 مراجعة جدول األعمال :2303 – 23011
 

عام لالتنمية المستدامة  المتكاملة للمياه والطاقة وأهداف التنمية المستدامة األخرى في سياق خطةالنُهج الجلسة األولى: 

2000 

 سياسات التنمية المستدامة ، اإلسكوا شعبةة مجدالني، مدير رلىالسيدة الجلسة:  ةرئيس
 االسكوا، مساعدة باحث، قسم الطاقة، شالالصوفي  : السيدةةالمقرر

23:3: – 23:1: 

 
 
 
 

2301: – 2102: 

اإلطار  ::1:3بين المياه والطاقة في سياق خطة التنمية المستدامة لعام المتداخلة الروابط 

  االسكواالخاصة ب واألنشطة المفاهيمي
 اإلسكوا قسم الطاقة، ةرئيس، راضية سداويالسيدة  -
 
 

 لمياه والطاقةلترابط بين االشبكة العالمية للحلول المستدامة ل
ارة إدأهداف التنمية المستدامة،  إدارة، مستشارة سياسات الطاقة والشراكات، إيزابيل راياالسيدة  -

  األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية

 مناقشة 21:11 – :21:2

 استراحة قهوة :::21 – 21:11

 التنمية المستدامة والطاقة من أجلأفضل الممارسات الوطنية والدولية في المناهج المتكاملة للمياه الجلسة الثانية 

  إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ،السيد مينورو تاكادارئيس الجلسة: 

       األمم المتحدة
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إدارة األمم  السيدة نادين سالمة، مساعدة في إدارة البرامج، الطاقة المستدامة، شعبة أهداف التنمية المستدامة، :ةالمقرر
  االقتصادية واالجتماعيةالمتحدة للشؤون 

 تحديد وقياس استهالك الكهرباء في قطاع المياه البلدي في مملكة البحرين. 21:21 – :::21
 وليد زباري، أستاذ برنامج إدارة الموارد المائية، جامعة الخليج العربي، البحرينالسيد  -

بأنظمة الري الذكية في منطقة الشرق األوسط تقييم تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي والنهوض  :21:3 – 21:21

 (MENARAوشمال إفريقيا باستخدام الصمغ الصديق للبيئة )
فيصل عزيز، أستاذ، قسم األحياء، كلية التخصصات في آسفي، جامعة القاضي عياد،  السيد -

 المغرب

 (WEFRAHمبادرة الموارد المتجددة للمياه والطاقة والغذاء ) 21:11 – :21:3
ت، ، الجامعة األمريكية في بيروفي قسم الهندسة المدنية والبيئيةالسيدة دارين سالم، أستاذ مساعد  -

 لبنان

21:11 – 21:11  

 

21011 – 200:: 

 مناقشة

 
 األولنهاية اليوم 

 

 2029و يوني/حزيران 22 اليوم الثاني: األربعاء

 من أجل التنمية المستدامة الطاقةوكفاءة الموارد لتعزيز الروابط بين المياه  :الجلسة الثالثة

 لسيدة بثينة راشد، مسؤولة الشؤون االقتصادية، قسم الطاقة، اإلسكوااالجلسة:  ةرئيس
 اإلسكوا ، قسم الطاقة،، مساعدة باحثالسيدة مايا أنطوان منصور :ةالمقرر

 الروابط بين المياه والطاقة: مجموعة أدوات اإلسكوا التشغيليةكفاءة الموارد في إطار  0:21 – ::00
 اإلسكوا شؤون اقتصادية، قسم الموارد المائية،أول ، مسؤول السيد زياد خياط -

 معالجة المياه وكفاءة تحلية المياه وتكامل الطاقة المتجددة :0:3 – 0:21
الطاقة المتجددة، معهد مصدر، حسني غديرة، مدير مركز أبحاث خرائط وتقييم محمد السيد  -

 اإلمارات العربية المتحدة

 خطة األردن االستراتيجية لتحسين الكفاءة في مجاالت الطاقة والمياه 0:11 – :0:3
 ، مدير وحدة الطاقة والمياه غير الربحية، وزارة المياه والري، األردن عليانالسيد وائل  -

 استراحة قهوة 2:021 – 0011

 الخاصة بالمناخالطاقة المستدامة واإلجراءات : الرابعةالجلسة 

 الطاقة، جامعة الدول العربيةإدارة السيدة جميلة مطر، مديرة الجلسة:  ةرئيس
 اإلسكوا السيد جيل أمين، مسؤول التنمية المستدامة، قسم الطاقة، :المقرر

 والطاقة من أجل التنمية المستدامة: دراسة حالة لبنانالطاقة المتجددة لتعزيز الروابط بين المياه  :3::2 – 21::2
 السيد راني األشقر، مدير الهندسة والتخطيط، المركز اللبناني للحفاظ على الطاقة ، لبنان -

 مشروع رائد للهيدروتوربين في تونس 11::2 – :3::2
  لتوزيع المياه، تونسر، مدير إدارة الطاقة، المؤسسة الوطنية االسيد محمد خالد بن محمد زعب -

 دراسة الجدوى االقتصادية والفنية لضخ المياه في مصر ::220 -2:011
 السيد طارق إسماعيل نعيم، مدير المشروع  فرناس شومان، مصر -

 مناقشة  :22:3 – :::22

 قهوةاستراحة  :::21 – :2203

 الطاقة من أجل التنمية المستدامةالمياه وتطوير الروابط بين لنقل التكنولوجيا  :الجلسة الخامسة

 ، السودانجامعة العلوم والتكنولوجيا، أستاذ مساعد فاروق عبد الرحيم الحاج حاذر السيدة: الجلسة ةرئيس
 إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعيةالسيدة نادين سالم،  :ةالمقرر

 التحديات والفرص -العربية نقل التكنولوجيا في المنطقة  21:21 – :::21
 السيد / جواد الخراز، رئيس قسم البحوث في مركز أبحاث المياه، عمان  -

 والمياهرابط بين الطاقة تال في نطاق RICCARنظرة عامة على  :2103 – 21021
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 اإلسكوارئيس قسم الموارد المائية،السيدة كارول شوشاني شرفان،  -

 مناقشة :::23 – :2103

 داءغ استراحةوُصورةُجماعية ::210 – ::230

 الترويج لمناهج شاملة للربط بين الماء والطاقة في المنطقة العربية: المضي قدما   :السادسةالجلسة 

 اإلسكوا رئيسة قسم الطاقة، داوي،سالسيدة راضية : الجلسة ةرئيس
 واالجتماعية إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية  ،السيدة إيزابيل رايا :ةالمقرر

 مجموعات العمل حول سبل تعزيز التنفيذ المتكامل للروابط المائية والطاقة في المنطقة العربية :21:3 – ::210
 تعزيز المؤسسات والسياسات• 
 تبادل البيانات والرصد• 
 ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتمويلا• 

 استراحة قهوة ::210 – :2103

 التقارير من قبل مجموعات العمل :2103 – ::210
 

 الطريق إلى األماممناقشة حول  :::20 – :21:3

 الختام ::200
  إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية -
  السكواا -
 

 


