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 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 

 تقريـر
 

 للجنتي الموارد المائية والطاقة االجتماع التشاوري المشترك
 اإلسكوابين قطاعي المياه والطاقة في بلدان رابط التحول 

 7107يونيو /حزيران 72-72بيروت، 
 

 ـزـموج
 

هدف االجتماع التشاوري المشترك للجنتي الموارد المائية والطاقة حول الترابط بين قطاعي المياه  
طاعي المياه والطاقة، إلى تحفيز التفكير حول القضايا المتعلقة بالترابط بين ق اإلسكواوالطاقة في بلدان 

كما هدف . اإلسكواكبر من قبل البلدان األعضاء في أوتحديد األولويات التي تستوجب دراسة واهتمامًا 
البحث باآلليات والترتيبات المؤسساتية الممكنة لتنظيم التنسيق والمواءمة في السياسات  إلى أيضًااالجتماع 

 .المعتمدة في مجالي الطاقة والمياه
 

جلسات، عددًا من الموضوعات ركزت على سبل تعزيز مفهوم  ستالمجتمعون على مدى  ناقشو 
 األساليب إلىآليات مؤسساتية وفنية بهدف الوصول  إيجادالترابط بين قطاعي المياه والطاقة من خالل 

الفضلى لمقاربة موضوع الترابط، كما عقد اجتماعان منفصالن لكل من لجنة الموارد المائية ولجنة 
 . لطاقةا

 
ذات األولوية للجنتي الطاقة  تحديد القضايا إلى باإلضافةأقر المجتمعون عددًا من التوصيات  

 .اإلسكواوالموارد المائية في 
 

عن االجتماع  ويتضمن هذا التقرير، عرضًا موجزًا لما دار من نقاشات حول كل بند وما صدر 
 .التشاوري من توصيات
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 مقدمة
 
ستخراج المياه الجوفية، وفي فالطاقة ُتستخدم في ا: إن قضايا الطاقة والمياه مترابطة بشكل وثيق- 1

عمليات نزع الملوحة، وفي تشغيل محطات معالجة وضخ مياه الشرب، وفي عمليات نقل وتوزيع المياه بشكل 
وفي المقابل، تعتبر المياه  . آمن، كما ُتستخدم الطاقة في تجميع مياه الصرف الصحي وتشغيل محطات معالجتها

في محطات توليد الطاقة الحرارية التقليدية والكهربائية، وفي )الطاقة  أساسية الستخراج النفط والغاز وإلنتاج
وكذلك تؤمن المياه وسيلة تبادل حراري للتبريد  (. محطات الطاقة الكهرومائية، وفي تطبيقات الطاقة المتجددة

 .متعددة أخرىأو للتدفئة في عدد من العمليات الصناعية، باإلضافة إلى استخدامات 
 
دول العربية تحديات متعاظمة في مجال قطاعي المياه والطاقة بسبب الضغوط السكانية من تواجه ال- 3

، أخرىناحية والضغوط البيئية ومنها نقص المياه والتصحر والتلوث واالحترار العالمي وتغير المناخ من ناحية 
مياه والطاقة بطريقة وبالتالي فهناك حاجة لمنهجية جديدة شاملة ومنظمة لمقاربة الترابط بين موردي ال

 . مستدامة
 
 استنادًا إلى هذا الترابط الوثيق بين الطاقة والمياه، فإنه، ومن أجل ضمان تنمية مستدامة في المنطقة، - 3

وبالتالي،  . ات المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئةستراتيجيال يمكن مقاربة قضاياهما بشكل منفصل عند صياغة اال
ات مالئمة بطريقة شاملة ومستدامة استراتيجيديناميكية العالقة بينهما من أجل وضع فإنه من الضروري فهم 

 .في المنطقة برمتها
 

 التوصيات  -أواًل
 

 حديدوعن ت حول الترابط بين المياه والطاقة بشأن االستبيان  -ألف
 أولويات العمل في هذا المجال

 
 :يليما  إلىاالجتماع  فيخلصت مناقشات المجتمعين وآراء الخبراء التي دارت - 4
 
 إعطاءاستمارة تطلب فيها من المشاركين في اجتماع الخبراء  اإلسكواترسل  أناتفق المجتمعون على  

السبع، المتفق عليها خالل االجتماع، ويقوم المشاركون بملء هذه االستمارات  األولوياتعالمات لترتيب 
ة في يذلك، التشاور مع الجهات المعن ارتأوا إذاشاركين، ، ويعود للمأسبوعفي غضون  اإلسكوا إلى وإعادتها

عمل لجنة الموارد المائية ولجنة  إطارجل ضمان تمثيل الموقف الرسمي الوطني، وذلك ضمن أبلدهم من 
إعادة النظر في المعلومات المقدمة في اللجنة  ألعضاءكذلك وافق المجتمعون على انه يمكن  . الطاقة

 إرسالويتم " اإلحصائية األرقام: "والجزء الثاني" الجانب المؤسساتي والتنظيمي: "ألولاالجزء : االستبيانين
في  أسئلةانه في حال كان هنالك  إلى اإلشارةمع  . ، بعد المراجعةاإلسكوا إلىنسخة منقحة من االستبيانين، 

ترسل  أنزمة، على للحصول على التوضيحات الال اإلسكوااالستبيان غير واضحة، يمكن للمشاركين مراسلة 
 .3113 أغسطس/آب 31قبل  اإلسكوا إلىاالستبيانات النهائية المكتملة 

 
 بشأن العمل المشترك بين لجنتي الموارد المائية والطاقة  -باء

 
 :المجتمعون بما يلي أوصىكما - 5

 
 التي  عقد اجتماعات مشتركة للجنتي الطاقة والموارد المائية، مرة  كل سنتين، في الفترة (أ) 

 ؛اإلسكوااقة والموارد المائية في ال تتضمن الجلسات العادية المبرمجة لكل من لجنتي الط
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النظر في تفاصيل تنفيذ برنامج العمل المشترك للجنتين خالل دوراتهما العادية في ضوء  إعادة (ب) 
 ؛الذي نتج عن االجتماع التشاوري األولوياتنتائج تحديد 

 
 األنشطةفي  كأولويةتركة بين اللجنتين لكٍل من المواضيع المحّددة فرق عمل مش إنشاء (ج) 

 .المستقبلية
 

 مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيًا
 

 الترابط بين قطاعي المياه والطاقة في المنطقةاستعراض قضايا   -ألف
 
يد الكهرباء والماء، عبد اهلل علي عبد اهلل، رئيس قسم ترشيد الماء بإدارة ترشافتتح وأدار الجلسة السيد  -6

هذه الجلسة، تم استعراض قضايا الترابط بين قطاعي المياه  إطاروفي  . الكهرباء والماء، مملكة البحرين وزارة
 :والطاقة في المنطقة، وتمت مناقشة ثالثة عروض مرئية وفق ما يلي

 
 اإلسكوا -مة واإلنتاجية إدارة التنمية المستدا ةقدمته السيدة ُرلى مجدالني، مدير: األولالعرض  (أ) 

فيما يتعلق بارتباط قطاعات المياه، ( 31+ريو)نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة "فتناولت موضوع 
، أبرز ما جاء في الوثيقة الختامية 31+نبذة عن مؤتمر ريو: تضمن هذا العرض  ".الطاقة، واألمن الغذائيو

المياه والطاقة والمخرجات من وجهة نظر و، المخرجات الخاصة بالغذاء، "المستقبل الذي نصبو إليه: "للمؤتمر
اتسم  إذالحضور العربي في المؤتمر كان مشرفًا،  أن إلىالسيدة ُرلى مجدالني  أشارتوقد  . المنطقة العربية

االقتصاد  بالتنسيق والتجانس في كافة القضايا التي نوقشت، وان الوثيقة الختامية للمؤتمر شددت على اعتماد
المياه وللمخرجات الخاصة بالغذاء، بالنسبة  أما . األخضر كأحد الوسائل المتوفرة لتحقيق التنمية المستدامة

تعزيز فرص حصول المنتجين والطاقة، فقد جرى التأكيد على تنشيط قطاعي التنمية الزراعية والريفية، وعلى 
تكلفة، ال سيما في مجال كفاءة الري وإعادة استخدام المياه الزراعيين على التكنولوجيات المالئمة والميسورة ال

حصول الجميع على خدمات المياه، الصرف الصحي والطاقة العادمة المعالجة وجمع المياه وتخزينها، وعلى 
 ؛الحديثة والمستدامة

 
، واإلنتاجيةإدارة التنمية المستدامة  السيد وليد الدغيلي، رئيس قسم الطاقة،قدمه : العرض الثاني (ب) 

: يلي وتضمن ما" اإلسكوانظرة عامة إلى االرتباط بين قطاعي المياه والطاقة في منطقة "تحت عنوان  ،اإلسكوا
خصائص قطاعي الطاقة والمياه في واستعماالت الطاقة ألغراض المياه، واستعماالت المياه ألغراض الطاقة، 

، اإلسكوافي  1البرنامج الفرعي و، اإلسكواقة في بلدان ر المناخ وقطاعي المياه والطاتغّيو، اإلسكوابلدان 
خذ أنه من الضروري أ إلىشار المحاضر أو . الخيارات الممكنةالتوجهات العربية في قطاعي الطاقة والمياه وو

 أهميةالجوانب االجتماعية والبيئية واالقتصادية بعين االعتبار لدى تحديد الخيارات الممكنة، مؤكدًا على 
 من المياه، وضرورةأمن الطاقة وأ إلىوالشراكة بين القطاعين العام والخاص للوصول  اإلقليمين التعاو

على مواضيع  اإلضاءةالمياه الصالحة، وفي  وإنتاجاالستفادة من الطاقة المتجددة لمعالجة  إمكانياتالخوض في 
 ؛قطاعي الطاقة والمياه إدارةوالتكامل في  واإلنتاجيةالطاقة والمياه 

 
لسيد وليد الزباري، رئيس اللجنة العلمية، جمعية علوم وتقنية المياه قدمه ا: العرض الثالث (ج) 
(WSTA)،  الطاقة، واألمن ونتائج مؤتمر الخليج العاشر للمياه فيما يتعلق بارتباط قطاعات المياه، "تحت عنوان

ي ظل ازدياد عدد السكان والنمو االقتصادي الطاقة والغذاء فوالتامين المستدام للمياه،  أن إلى، وخلص "الغذائي
متكاملة  وإدارةدول الخليج العربي، وان اعتماد سياسة تخطيط  التي تواجه األساسيةحد التحديات أيمثل 



6

مين احتياجات هذه القطاعات بشكل مستدام، مع ألت أساسيةالطاقة والزراعة هو خطوة ولقطاعات المياه، 
هوة المعرفة بخصوص الترابط بين الطاقة والمياه وتوجيه الجامعات  علمية لردم أبحاث إجراءضرورة 

 . لعالقات الترابط بين الطاقة والمياه أفضللفهم  أبحاثوالمعاهد البحثية العتماد برامج 
 
همية تفعيل التكامل بين الطاقة والمياه عبر أتركزت أهم المداخالت والتوضيحات في هذه الجلسة حول  -7
طلس ألى إلى ضرورة الحاجة إقل، وبالتالي تم التطرق في المناقشات ْأاه بكمية استهالك طاقة ر ميديجاد مصاإ

السيد وليد الزباري، شار أهذا وقد  . قلأنتاجها إطلس للمياه التي كلفة أللطاقات الموجودة في البلدان العربية و
لطاقة المتجددة بهدف تقليل كلفة من ا( تحلية المياه)ضرورة اعتماد مصادر طاقة نزع ملوحة المياه  إلى

ن المقصود بالطاقة ليس فقط الطاقة أالسيد وليد الدغيلي، ب أوضحكما  . الحصول على المياه المنزوعة الملوحة
 . الطاقة من كافة المصادر الممكنة أشكالشمل الذي يتضمن كافة المفهوم األ إنماالكهربائية 

 
 اعي المياه والطاقة في المنطقةلترابط قطتصور تخطيط إقليمي /رسم  -باء

 
جمال عثمان ابو بكر سليمان، مدير عام، وزارة النفط، المؤسسة السودانية السيد وأدار الجلسة افتتح  -8

السيد منجي بيدة، مسؤول أول شؤون اقتصادية، قسم هذه الجلسة، قام  إطار، وفي جمهورية السودانللنفط، 
الجانب  -الترابط بين المياه والطاقة حول ستبيانمن اال"أ"األول  نتائج الجزء"، بعرض اإلسكواالطاقة، 

عن واقع الترابط بين الطاقة  إحصائيةمعلومات عامة غير تضمن العرض المقدم   ."المؤسساتي والتنظيمي
آت المنشوإنتاج ومعالجة مياه الشبكات العامة إلمداد المياه العذبة،  :والمياه وذلك فيما خص المواضيع التالية

شبكات ومنشآت والشبكات والمنشآت العامة لنقل وتوزيع المياه العذبة، والمائية ذات اإلمداد الخاص الذاتي، 
المحطات الذاتية لمعالجة مياه الصرف الصحي وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي العامة، وصرف، 

توليد الطاقة و، ه المعاد تدويرهاالميا أومعلومات حول استهالك المياه العذبة ولمستخدمي القطاع الخاص، 
آليات التنسيق المحلية المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة، وقضايا متعلقة بالترابط بين و، (وجدت إن)الكهرمائية 

 .قطاعي المياه والطاقة في المنطقة العربية يتوجب طرحها
 
تعطى الدول فرصة  أنلى االستبيان لما يحويه من معلومات قيمة ع أهميةتركزت المداخالت حول - 9

كذلك تم التطرق  . كتيب إرشادياالستبيان ب إرفاقيتم  أنثانية للتحقق من المعلومات المقدمة ومراجعتها، على 
الوضع المؤسساتي للجهات المختصة المولجة ملء االستبيان وضرورة التنسيق فيما بينها لتقديم معلومات  إلى

قاعدة بيانات عن المعلومات  إلىالوصول  إمكانيةالنظر في  أهمية إلىكين حد المشارأ أشاركما  . دقيقة ومحدثة
 أكثرضرورة تعديل طريقة تحليل االستبيان بحيث يوضح  إلىرئيس الجلسة  وأشار . المطلوبة باالستبيان

 التجارب الناجحة للدول بهذا الخصوص، وبالتالي يساعد على نقل خبرة بعض الدول في مجال الطاقة والمياه
وليد الزباري، رئيس اللجنة العلمية، جمعية علوم وتقنية المياه، اقترح وفي مداخلة للسيد  . األخرىالدول  إلى
. ومع توضيح للمعلومات المطلوبة اإلضافاتالدول المعنية للتدقيق مع بعض  إلىيرسل االستبيان من جديد  أن

 بالتأكيد، اإلسكوا، ارة التنمية المستدامة واإلنتاجيةإد وختم المناقشات السيد وليد الدغيلي، رئيس قسم الطاقة،
لتوضيح المعلومات المطلوبة، دون  إرشاديبكتيب  وإرفاقهاالستبيان وتطويره  إعادةعلى  إجماعهناك  أنعلى 
، وبالتالي هي تستخدم إحصائيةالمعلومات المطلوبة هي معلومات خبراء وليست معلومات رسمية  أن إغفال

 . وتوجهات مستقبلية أفكار إلعطاء
 

 المتعلقة بارتباط  عصف ذهني حول أهم القضايا الوطنية واإلقليمية  -جيم
 والبلدان األعضاء اإلسكواالمياه والطاقة في منطقة قطاعي         

 
، (WSTA)السيد وليد الزباري، رئيس اللجنة العلمية، جمعية علوم وتقنية المياه افتتح وأدار الجلسة - 11

 :الجلسة الثالثة القضايا التاليةوتضمنت 
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مناقشة حول أهم القضايا الوطنية واإلقليمية المتعلقة بارتباط قطاعي المياه والطاقة في منطقة  (أ) 
 ؛والبلدان األعضاء اإلسكوا

 
قدمه السيد وليد الدغيلي،  اإلسكواعرض الهيكلية المؤسساتية لقطاعي الطاقة والمياه في بلدان  (ب) 

 ؛اإلسكوا، إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية لطاقة،رئيس قسم ا
 
 اإلسكوامناقشة حول اآلليات المؤسسية لمعالجة قضايا ارتباط قطاعي المياه والطاقة في منطقة  (ج) 

 ؛الهياكل القائمة والثغرات: والبلدان األعضاء
 
 .الصة اليوم األولمراجعة القضايا المطروحة خالل يوم العمل من قبل رئيس الجلسة، وخ (د) 
 

أهم القضايا الوطنية واإلقليمية المتعلقة بارتباط قطاعي المياه والطاقة في "مناقشة حول  أواًلجرت - 11
ضرورة صدور : قضايا متعددة نذكر منها إلى، وتم التطرق في المناقشات "والبلدان األعضاء اإلسكوامنطقة 

المساعدة على تحفيز الدول الستصدار هذه  اإلسكوا موازنات مائية وموازنات طاقة سنوية والطلب من
وجوب التركيز على ثقافة المياه في الدول وتعريف المواطنين على مصادر والموازنات عبر تشريعات خاصة، 

رفع كفاءة وتجاوب المجتمع مع تعليمات ترشيد استهالك المياه،  إلىالمياه وكمية المياه المتاحة مما يؤدي 
حفوري والطاقة لزراعية مقابل وفرة في الوقود األا واألراضيوالمياه، ندرة الموارد المائية استخدام الطاقة 

ضرورة تحسين ومما يحتم اعتماد نهج يربط بين استدامة المياه واستدامة الطاقة،  اإلسكواالشمسية في منطقة 
كافة  بإجماعطاقة المتجددة التركيز على مصادر ال ضرورةوالمياه،  أنظمةكفاءة استخدام الطاقة في مختلف 

بمواردها المائية وضرورة تطبيق التشريعات الدولية بالنسبة للمياه  اإلسكوا بلداندعم حقوق والمشاركين، 
والمتعلقة بمواضيع المياه والطاقة كقاعدة  اإلسكوا أعدتهاضرورة االستفادة من الدراسات التي والعابرة للحدود، 

 أنظمةء الحكومات والمؤسسات المائية االهتمام بتخفيض الفاقد في شبكات يالإضرورة وبيانات ومعلومات، 
المياه  إنتاجضرورة قيام الدول بتحديد كلفة والفواقد المائية كفواقد طاقة،  إلىينظر  أنالمياه بالتالي ضرورة 

موضوع  إلىطرق كما تم الت . التخطيط المتكامل للطاقة والمياهعلى طريق  أولىالطاقة كخطوة  إنتاجوكلفة 
مباشر على شح المياه، والى النقص  تأثيرالمطلوبة لما لهذا الموضوع من  األهميةيالئه إر المناخ وضرورة تغّي

وفي مداخلة لرئيس الجلسة السيد وليد  . الكهرباء وازدياد الطلب على المياه وعلى الكهرباء أنظمةفي كفاءة 
المياه في دول الخليج العربي معروفة  إنتاجكلفة  أن أوضحالمياه،  إنتاجالزباري ردًا على موضوع تحديد كلفة 

 األسعارالمطلوب في دراسة  أنالسيد وليد الدغيلي  رأىللمتر المكعب، في حين  دوالر أمريكي 1.5وتساوي 
كهرباء،  كيلووات)المياه المحالة  إلنتاجهو المزيد من الشفافية والدخول في تفاصيل فنية لمعرفة الكلفة الحقيقية 

 (.الخ....النفط أسعاركيلووات حرارة، على أي درجة حرارة؟، 
 

الذي قدمه  اإلسكواعرض الهيكلية المؤسساتية لقطاعي الطاقة والمياه في بلدان  إلى تم االنتقال الحقًا- 13
ي الطاقة تحديد المميزات التالية للهيكلية المؤسساتية لقطاع إلىالسيد وليد الدغيلي، وخلص العرض المقدم 

 :اإلسكواوالمياه في بلدان 
 
 ؛الهيكلية المؤسساتية هي قطاع حكومي مع بعض االستثناءات (أ) 
 ؛(قطاع النفط وحده في معظم الحاالت)الكهرباء والماء في بعض البلدان  أنشطةالجمع بين  (ب) 
 ؛ات العامةالجمع بين قطاعي الكهرباء والماء على مستوى الوزارات أو الشركات والمؤسس (ج) 
 .الكهرباء والماء إنتاجالتوجه نحو خصخصة قطاعات  (د) 
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مناقشة حول اآلليات المؤسسية لمعالجة قضايا ارتباط قطاعي المياه والطاقة في منطقة وبعدها جرت - 13
جمع المشاركون على ضرورة التنسيق والتخطيط المشترك بين مختلف أوالبلدان األعضاء، حيث  اإلسكوا

موضوع خصخصة  إلىوالوزارات التي ترعى شؤون قطاعي المياه والطاقة، وكذلك تم التطرق  المؤسسات
الوطنية بحيث يكون المواطن شريكًا في  أسسوالتوزيع، والنظر في اعتماد الخصخصة وفق  اإلنتاجقطاعات 

 .القطاع
 

 .ما تم تداوله أهمالسيد وليد الزباري وفي ختام الجلسة لخص - 14
 

 الثغرات والعوائق في توفر المعلومات ووسائل المعالجةبيان   -دال
 

 الثغرات والعوائق في توفر المعلومات ووسائل المعالجةافتتح وأدار الجلسة الرابعة التي بحثت في - 15
المملكة العربية ، وزارة المياه والكهرباءسعيد بن علي الدعير، مدير عام إدارة تنمية موارد المياه، السيد 

 :ما يلي الجلسةتناولت هذه ، والسعودية
 
األرقام  -الترابط بين المياه والطاقة استبيان ":ب"الجزء الثاني  -عرض نتائج االستبيان (أ) 

 ؛BGR -اإلسكوااإلحصائية الذي قدمه السيد علي كرنيب، خبير، مشروع تعاون 
 
 .في المنطقة مناقشة لتحديد المعوقات لمعالجة قضايا الترابط بين المياه والطاقة (ب) 
 

األرقام  -الترابط بين المياه والطاقة استبيان ":ب"الجزء الثاني  -نتائج االستبيان"تضمن عرض - 16
 :من السيد علي كرنيب ما يلي المقدم" اإلحصائية

 
 ؛نظرة على الموارد المائية (أ) 
 :الترابط بين المياه والطاقة فيما خص المواضيع التالية (ب) 
 

 ؛قية المياهإنتاج وتن -  
 ؛نقل وتوزيع المياه -  
 ؛الصرف الصحي -  
 .استهالك المياه -  
 

 :ما يلي إلىوخلص العرض المقدم - 17
 

 إنتاج وتنقية المياه إلىبالنسبة 
 
 ؛معدل استهالك الطاقة للمياه التي مصدرها المياه السطحية غير متوفرة (أ) 

kWh/m( 3.5)نزع ملوحة مياه البحر تبلغ معدل استهالك الطاقة للمياه التي مصدرها  (ب) 
 ؛3

معدل استهالك الطاقة للمياه التي مصدرها المياه الجوفية بالنسبة لعمق المياه غير متوفرة علمًا  (ج) 
kWh/m( 1.5)ن الممارسة الفضلى تبلغ أب

 ؛متر( 111)لعمق يبلغ  3

لى مصادر نزع ملوحة مياه البحر مين كميات المياه المطلوبة تعتمد عأالتوجهات المستقبلية لت (د) 
 ؛للطاقة المصادر استهالكًا أعلىوهي من 
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 .وتنقية المياه إنتاجالتوجهات المستقبلية هي باتجاه االعتماد على القطاع الخاص في عملية  (ه) 
 

 نقل وتوزيع المياه إلىبالنسبة 
 
غلبها بين أه العذبة موزعة في ت توزيع المياشبكا أنابيبالنسب التقديرية للمواد المستخدمة في  (أ) 

 ؛المواد المعدنية والبالستيكية

الخرسانية وهذا يساعد على تخفيض نسبة فاقد  األنابيبالتوجهات المستقبلة هي لتقليص كميات  (ب) 
 ؛حسين كفاءة شبكات النقل والتوزيعالمياه وت

زيع هي مرتفعة بالنسبة للممارسة النسب التقديرية الراهنة للمياه المتسربة من شبكات النقل والتو (ج) 
تخفيض معدل استهالك  إلىالتوجهات المستقبلية هي باتجاه تخفيض هذه النسب مما يؤدي حكمًا  أن إالالفضلى، 

 ؛الطاقة

 األعضاءمعدل استهالك الطاقة الراهن المرتبط بشبكات نقل وتوزيع المياه يتفاوت بين البلدان  (د) 
KWh/m( 3) إلى( 1.5)من 

( 5)و ( 1)هذه المعدالت تتزايد في التوجهات المستقبلية لتتراوح بين ، و3
KWh/m

  ؛3

االستبيان يبين ضرورة العمل على مراقبة وتنظيم استهالك الطاقة المرتبط بشبكات نقل وتوزيع  (ه) 
 .حدودها الدنيا إلىتخفيض كلفة استهالك الطاقة  إلىالمياه بهدف الوصول 

 
 يالصرف الصح إلىبالنسبة 

 
هي مرتفعة بالنسبة  معدل استهالك الطاقة المرتبط بشبكات تصريف مياه الصرف الصحي (أ) 

 ؛للممارسة الفضلى

هي بمعظمها منشآت تستخدم تقنيات هوائية،  منشآت معالجة مياه الصرف الصحي المستخدمة إن (ب) 
 ؛ن المناخ في المنطقة يحفز التقنيات الالهوائيةأب علمًا

من محطات معالجة مياه الصرف الصحي تكاد تكون معدومة بالرغم ( المستعادة)منتجة الطاقة ال (ج) 
KWh/m( 1.1)الممارسة الفضلى للطاقة المستعادة هي بحدود  أنمن 

 ؛3

معدل استهالك الطاقة المرتبط بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي منخفض بالنسبة لمعدالت  (د) 
 .الممارسة الفضلى

 
الواردة في هذا االستبيان هي آراء خبراء  األرقام أن إلىمقدم العرض السيد علي كرنيب  رأشاهذا وقد - 18

 .رسمية دقيقة إحصائية أرقامًاعلى واقع الحال وال يمكن اعتبارها  ولإلضاءةلتحفيز النقاش 
 

المياه المختلفة للطاقة،  أنظمةتقوم الدول باحتساب بيانات استهالك  أن أهميةتركزت المداخالت حول - 19
جرى التركيز على تحديد تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي و  .بالتشجيع على ذلك اإلسكواتقوم  أنعلى 

لدول المنطقة انطالقًا من الظروف المناخية التي تميز هذه المنطقة، علمًا بان دراسة الجدوى  واألجدى األنسب
دراسة جدوى للمقارنة  بإجراءطالب بعض الحاضرين  . ات الالهوائيةفي لبنان بينت جدوى التقني أجريتالتي 

قرار بتنفيذ محطات  أيبين اعتماد تقنيات معالجة الصرف الصحي الهوائية وبين الالهوائية قبل اتخاذ 
وليد اقترح السيد  . المياه أنظمةالمعالجة، وكذلك تحديد التقنيات الحديثة التي من خاللها يمكن توفير الطاقة في 
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بدراسة لنواحي االرتباط بين المياه والطاقة لتكوين قاعدة بيانات يمكن للدول  اإلسكواالزباري ان تقوم 
 .االسترشاد بها، وبالتالي المساعدة على سد فجوة المعرفة حول ارتباط المياه بالطاقة في المنطقة

 
 عملية وضع األولويات لتخطيط العمل المستقبلي  -هاء

 
السيدة وضع األولويات لتخطيط العمل المستقبلي  أعمالهاأدارت الجلسة الخامسة التي بحثت افتتحت و- 31

ناقشت هذه و ،اإلسكوا، ، إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجيةقسم الموارد المائية ةكارول شوشاني شرفان، رئيس
عضاء اللجان، وكذلك ناقشت صياغة الئحة قضايا المياه والطاقة المراد معالجتها من قبل أالجلسة موضوع 

، إلعداد برنامج العمل المشترك( معايير التقييم وِنَسب األهمية)موضوع تحديد الئحة معايير لوضع األولويات 
 :تضمنت هذه الالئحة المعايير التالية

 
 ؛التوعية و زيادة المعرفة (أ) 
 ؛بين السياسات العامة االنسجامزيادة  (ب) 
 ؛بين أمن المياه وأمن الطاقةالنظر في الترابط  (ج) 
 ؛الكفاءة زيادة (د) 
 ؛زيادة المعرفة في الخيارات التكنولوجية (ه) 
 ؛الترويج للطاقة المتجددة (و) 
 .والكوارث الطبيعية ر المناختغّي (ز) 
 

 تحديد األولويات والخطوات التالية  -واو
 

السيدة كارول شوشاني ت والخطوات التالية افتتحت وأدارت هذه الجلسة التي بحثت في تحديد األولويا -31
تحديد وجرت مناقشة طريقة  ،اإلسكوا، ، إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجيةقسم الموارد المائية ةشرفان، رئيس

يتم  نأوبعد ذلك تم االتفاق على  . األولويات لبرنامج العمل المشترك الجتماع لجنتي الطاقة والموارد المائية
عبر إعطاء  األولوياتتحديد  إلىاللجنتين ليصار  أعضاء إلىبالبريد االلكتروني  األولويات الئحة إرسال

 ؛إذا كانت القضية متوسطة األهمية: 3 ؛إذا كانت القضية هامة جدًا: 3: على أساس 3أو  3أو  ،1العالمة 
 . إرسالهامن تاريخ  أسبوعإذا كانت األهمية محدودة، وذلك خالل مهلة : 1
 

التي حصلت  األولوياتبتقييم نتائج تحديد  اإلسكوا، قامت 14، التي بلغ عددها اإلجاباتد وصول بع- 33
 :عليها من المشاركين حيث جاءت النتائج كما هو مبين بالجدول التالي

 
 اإلسكواذات األولوية للجنتي  القضايا

 للطاقة والموارد المائية
 اإلجاباتعالمات التصنيف الواردة في 

 المجموع
 (1)محدودة األهمية  (3)متوسطة األهمية  (3)هامة جدًا 

 X 3 3  X3  - 41 13  التوعية وزيادة المعرفة

 X 3 3 X 3  1 38 11 بين السياسات العامة االنسجامزيادة 

النظر في الترابط بين أمن المياه وأمن 
 الطاقة

11X  3 4X  3  - 38 

 X 3 3X  3 - 41 13 الكفاءة زيادة

 X 3  4 X 3  - 38 11 ة المعرفة في الخيارات التكنولوجيةزياد

 X 3 3 X 3  1 37 11 الترويج للطاقة المتجددة

 X 3  8 X 3  - 34 6 والكوارث الطبيعية تغير المناخ
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 :التالية األولويةوبالتالي يصبح ترتيب المعايير وفق درجات - 33
 

 مجموع العالمات المعايير األولوية

 41 زيادة المعرفةالتوعية و 1

 41 الكفاءة  زيادة 1

 38 بين السياسات العامة  االنسجامزيادة  3

 38 النظر في الترابط بين أمن المياه وأمن الطاقة 3

 38 المعرفة في الخيارات التكنولوجية 3

 37 الترويج للطاقة المتجددة 3

 34 والكوارث الطبيعية تغير المناخ 4

 

 مالتنظيم األع  -ثالثاًً
 

 تاريخ ومكان عقد االجتماع  -ألف
 

االجتماع التشاوري المشترك للجنتي الموارد المائية والطاقة حول الترابط بين قطاعي المياه "عقد تم - 34
يونيو /حزيران 38و 37 بيت األمم المتحدة في بيروت، يومي، اإلسكوافي ، "اإلسكواوالطاقة في بلدان 

 .دول األعمال، ويتضمن المرفق األول ج  3113
 

 االفتتاح  -باء
 

سلط الضوء فيها  . بوشرت الجلسة االفتتاحية بكلمة السيد نديم خوري، نائب األمين التنفيذي لإلسكوا- 35
، مشيرًا الى انه من المفارقات أن تكون بلدان اإلسكواالترابط بين قطاعي المياه والطاقة في بلدان  أهميةعلى 

من االحتياطات  في المائة 35.3ومن االحتياطات المؤكدة من النفط،  في المائة 53.9خزانًا لما نسبته  اإلسكوا
منجمًا للطاقات المتجددة، لكنها في نفس الوقت األقل حظًا لناحية  أيضاالمذكورة من الغاز في العالم، وأن تكون 

أكثر المناطق المجهدة مائيًا في هي من  اإلسكواالقليل، بحيث أن بلدان  إالالموارد المائية التي ال يتوفر منها 
ات المتعلقة بالطاقة والمياه ستراتيجيبعين االعتبار هذا الترابط عند صياغة اال األخذ أهميةالعالم وبالتالي 

االجتماع وهي صياغة األولويات المتعلقة ببرامج عمل لجنتي الطاقة والموارد  أهدافكما شدد على   .والبيئة
 .ين البلدان األعضاء في كال المجالينالمائية وتنسيق الجهود ب

 
في دورتها التاسعة، وكيل  اإلسكواالسيد عادل الحداد، رئيس لجنة الموارد المائية في  ألقىمن ثم - 36

يبذل من  الذيفيها بالجهود والدعم  أشادالوزارة لقطاع المياه، وزارة المياه والبيئة، الجمهورية اليمنية، كلمة 
 األولوياتتحديد  أهمية، مؤكدًا على األعضاء البلدانتطلبها  التيامها الدائم بمتابعة القضايا ، واهتماإلسكواقبل 

 .وبحث اآلليات والترتيبات المؤسساتية وتنظيم التنسيق في السياسات الخاصة بقطاعي الطاقة والمياه
 

ورتها الثامنة، وكيل في د اإلسكواالسيد مصطفى خميس، نائب رئيس لجنة الطاقة في بعد ذلك  وألقى -37
عرض فيها كلمة،  الوزارة لمتابعة الهيئات بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة، جمهورية مصر العربية

 أشاركما  . للتجربة المصرية ،ال سيما في نزع ملوحة المياه من خالل استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
خدام الطاقة النووية لنزع ملوحة مياه البحر وتوليد جل درس استأمن  أعدتدراسات الجدوى التي  إلى

انه يتم حاليًا استخراج غاز الميثان، المستخدم في توليد الطاقة، من محطة لمعالجة مياه  إلى أشاركما  . الكهرباء
 . الصرف الصحي
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امة قسم الموارد المائية، إدارة التنمية المستد ةواختتمت السيدة كارول شوشاني شرفان، رئيس -38
 .جلسة االفتتاح باستعراض محاور وأجندة االجتماع التشاوري المشترك اإلسكواواإلنتاجية، 

 
 الحضور -جيم

 
في اإلسكوا، وخبراء منتدبون من البلدان  لجنتي الطاقة والموارد المائيةمن أعضاء شارك في االجتماع  -39

 .األعضاء في اإلسكوا
 

 األهداف  -دال
 

تحفيز التفكير حول القضايا المتعلقة بالترابط بين قطاعي المياه والطاقة، وتحديد هدف االجتماع إلى - 31
كما بحث المشاركون .  اإلسكواكبر من قبل البلدان األعضاء في أاألولويات التي تستوجب دراسة واهتمامًا 

لمعتمدة في مجالي الطاقة أيضًا اآلليات والترتيبات المؤسساتية الممكنة لتنظيم التنسيق والمواءمة في السياسات ا
 .والمياه

 التقييم -رابعًا
 

التي تمت  االستماراتوزعت على المشاركين في ورشة العمل استمارة تقييم، فتبين من تحليل نتائج - 31
أن أهداف ورشة العمل قد تحققت إلى حد مقبول وكبير ( أ: )ما يلي اإلسكواتعبئتها وتسليمها إلى فريق عمل 

من المشاركين عن أن الترتيبات التنظيمية قبل وأثناء ( في المائة 95)أعرب ( ب)؛ (لمائةفي ا 111)بنسبة 
العروض المقدمة  أنمن المشاركين ( في المائة 89)ورشة العمل المقدمة كانت جيدة وجيدة جدًا؛ كما رأى 

أن ورشة العمل من المشاركين إلى ( في المائة 84)أشار حوالي ( ج)كانت واضحة بشكل جيد وجيد جيدًا؛ 
 أنمن المشاركين ( في المائة 89.5)كانت فرصة جيدة وجيدة جدًا لتبادل المعلومات بينهم، ورأى حوالي 

من المشاركين أن ( في المائة 79)اتصاالت عمل جديدة ومفيدة، واعتبر  إقامةورشة العمل كانت مجديًة لناحية 
وقد طلب ( د)مجال لالستفادة المستقبلية من مخرجاته؛ ال إفساحورشة العمل كانت جيدًة وجيدة جدًا لناحية 

 :أنشطة متابعة لورشة العمل، ويورد الجدول التالي تفاصيل االستمارات( في المائة 111)المشاركون 
 

 :من حيثورشة العمل أهداف ( أ)

 مدى تحقيق األهداف

 إلى حد كبير إلى حد مقبول إلى حد ما لم تتحقق

(1٪) (1٪)  (79٪)  (31٪)  

 :الترتيبات والعروض( ب)

ورشة الترتيبات التنظيمية قبل وأثناء 
 العمل

(٪5)متوسط  (٪1)سيء  (٪43)جيد    (٪53)جيد جدًا  

(٪11)متوسط  (٪1)سيء  وضوح العروض المقدمة (٪37)جيد   (٪53)جيد جدًا    

 :من حيث ورشة العملجدوى ( ج)

(٪16)متوسط  (٪1)سيء  تبادل المعلومات بين المشاركين (٪37)جيد   (٪47)جيد جدًا    

(٪11.5)متوسط  (٪1)سيء  إقامة اتصاالت عمل جديدة ومفيدة (٪58)جيد   (٪31.5)جيد جدًا    

(٪31)متوسط  (٪3)سيء  االستفادة المستقبلية (٪31.5)جيد جدًا  (٪47.5)جيد    

 رشة العملطلب أنشطة متابعة لو( د)

(٪ 111)نعم   (٪ 1)كال    
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 المرفق األول
 

 جدول األعمال
 

 3113يونيو / حزيران 37األربعاء : اليوم األول
 

 التسجيل في بيت األمم المتحدة 9:11-9:31

 الترحيب والكلمات االفتتاحية 9:31-9:45
 

لجنة األمم ، إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية ةالسيدة ُرلى مجدالني، مدير :رئيس الجلسة
 (اإلسكوا)عية لغربي آسيا المتحدة االقتصادية واالجتما

 

 كلمة السيد نديم خوري، نائب األمين التنفيذي لإلسكوا 

  في دورتها  اإلسكواكلمة السيد عادل الحداد، رئيس لجنة الموارد المائية في
 التاسعة، وكيل الوزارة لقطاع المياه، وزارة المياه والبيئة، الجمهورية اليمنية

 في دورتها  اإلسكوالجنة الطاقة في  كلمة السيد مصطفى خميس، نائب رئيس
الثامنة، وكيل الوزارة لمتابعة الهيئات بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة، 

 جمهورية مصر العربية 

 قسم الموارد  ةالسيدة كارول شوشاني شرفان، رئيس :استعراض جدول األعمال
 اإلسكوا، إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجيةالمائية، 

 

 الترابط بين قطاعي المياه والطاقة في المنطقةاستعراض قضايا : الجلسة األولى 9:45-11:31

  
السيد عبد اهلل على عبد اهلل، رئيس قسم ترشيد الماء بإدارة ترشيد الكهرباء  :رئيس الجلسة

 وزارة الكهرباء والماء، مملكة البحرين ،والماء
 

  فيما يتعلق بارتباط ( 71+ريو)نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة
إدارة التنمية  ةمديرالسيدة ُرلى مجدالني، : قطاعات المياه، الطاقة، واألمن الغذائي

 اإلسكوا، المستدامة واإلنتاجية

  السيد وليد : اإلسكوانظرة عامة إلى االرتباط بين قطاعي المياه والطاقة في منطقة
 اإلسكوا، لمستدامة واإلنتاجيةإدارة التنمية ا الدغيلي، رئيس قسم الطاقة،

  ،نتائج مؤتمر الخليج العاشر للمياه فيما يتعلق بارتباط قطاعات المياه، الطاقة
السيد وليد الزباري، رئيس اللجنة العلمية، جمعية علوم وتقنية : واألمن الغذائي

 (WSTA)المياه 

 مناقشة 

  

 بط قطاعي المياه والطاقة في المنطقةلتراتصور تخطيط إقليمي /رسم: الجلسة الثانية 11:45-13:45

  
جمال عثمان ابو بكر سليمان، مدير عام، وزارة النفط، المؤسسة السودانية السيد  :رئيس الجلسة

 جمهورية السودانللنفط، 
 

 الترابط بين المياه والطاقة استبيان ":أ"الجزء األول  -عرض نتائج االستبيان- 
منجي بيدا، مسؤول أول شؤون اقتصادية،  السيد: الجانب المؤسساتي والتنظيمي

  اإلسكوا، إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجيةقسم الطاقة، 

 مناقشة 
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 (تابع) 3113يونيو / حزيران 37األربعاء : اليوم األول
 

1:45-3:15 
المتعلقة بارتباط قطاعي المياه  عصف ذهني حول أهم القضايا الوطنية واإلقليمية: الجلسة الثالثة

 والبلدان األعضاء اإلسكوافي منطقة  لطاقةوا

  
السيد وليد الزباري، رئيس اللجنة العلمية، جمعية علوم وتقنية المياه  :رئيس الجلسة

(WSTA) 
 

  مناقشة حول أهم القضايا الوطنية واإلقليمية المتعلقة بارتباط قطاعي المياه
 والبلدان األعضاء اإلسكواوالطاقة في منطقة 

 السيد وليد : اإلسكواؤسساتية لقطاعي الطاقة والمياه في بلدان الهيكلية الم
 اإلسكوا، إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية الدغيلي، رئيس قسم الطاقة،

  مناقشة حول اآلليات المؤسسية لمعالجة قضايا ارتباط قطاعي المياه والطاقة في
 اتالهياكل القائمة، الثغر: والبلدان األعضاء اإلسكوامنطقة 

  مراجعة القضايا المطروحة خالل يوم العمل من قبل رئيس الجلسة، وخالصة
 اليوم األول

 
 اجتماعات منفصلة لّلجان 3:31-5:31

  
  لجنة الموارد المائية( غرفةMZ) 

  لجنة الطاقة( غرفة االجتماعاتCommittee Room II- B1 Level) 
 

 3113يونيو / حزيران 38الخميس : اليوم الثاني
 

 بيان الثغرات والعوائق في توفر المعلومات ووسائل المعالجة: الجلسة الرابعة 19:31-11:31

  
وزارة المياه السيد سعيد بن علي الدعير، مدير عام إدارة تنمية موارد المياه،  :رئيس الجلسة

 المملكة العربية السعودية، والكهرباء
 

 الترابط بين المياه والطاقة استبيان ":ب"الجزء الثاني  -عرض نتائج االستبيان- 
 BGR -اإلسكواالسيد علي كرنيب، خبير، مشروع تعاون : األرقام اإلحصائية

 مناقشة لتحديد المعوقات لمعالجة قضايا الترابط بين المياه والطاقة في المنطقة 
 

 عملية وضع األولويات لتخطيط العمل المستقبلي: الجلسة الخامسة 11:45-1:15

  
، إدارة التنمية قسم الموارد المائية ةالسيدة كارول شوشاني شرفان، رئيس :رئيس الجلسة

 اإلسكوا، المستدامة واإلنتاجية
 

 صياغة الئحة قضايا المياه والطاقة المراد معالجتها من قبل أعضاء اللجان 

  إلعداد برنامج ...( معايير التقييم وِنَسب األهمية)تحديد معايير لوضع األولويات
 شترك العمل الم

 
 تحديد األولويات والخطوات التالية: الجلسة السادسة 3:15-3:45

  
 اإلسكوا، إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية ةالسيدة رلى مجدالني، مدير :رئيس الجلسة

 
  تحديد األولويات لبرنامج العمل المشترك الجتماع لجنتي الطاقة والموارد المائية

 (عليها في الجلسة الخامسةعلى أساس المعايير المتفق )

  توصيات االجتماع والخطوات التالية 
 

 اإلسكوا، السيدة ُرلى مجدالني، مدير إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية: الكلمة الختامية
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  المرفق الثاني
 

 قائمة المشاركين

 
 مملكة البحرين

 
 السيد ابراهيم مكي عمران

 مدير المشاريع
 إدارة المشاريع 

 ة الكهرباء والماءهيئ
 +973-17 546565: هاتف

 +973- 36153311: خليوي
 +973-17 541185: فاكس
 Ebrahim.makki@ewa.bh: لكترونيإبريد 
 

 عبد اهلل على عبد اهلل السيد
 رئيس قسم ترشيد الماء

 إدارة ترشيد الكهرباء والماء
 وزارة الكهرباء والماء

 +973- 9/17991488: هاتف
 +973- 39 36153981/676111: خليوي
 + 973- 17116437: فاكس

 abdulla.ali@ewa.gov.bh  :بريد إلكتروني
  abdulla.ali@ewa.bh  

 
 جمهورية السودان 

 
 السيد جمال عثمان ابو بكر سليمان

 مدير عام
 وزارة النفط، المؤسسة السودانية للنفط

 +349 - 183763818: هاتف
 +349 - 913391131: خليوي
 +349 - 183773873: فاكس
 gamal_hallab@hotmail.com: لكترونيإبريد 

 
 السيد أحمد أدم إبراهيم كابو

 مدير عام المشروعات
 وزارة الري والموارد المائية

 +349 - 511843376: هاتف
 +349 - 511859711: فاكس

 ahmed_akabo@yahoo.com: بريد إلكتروني
    ahmedaikabo@gmail.com  

  جمهورية العراق
 

 السيد علي عبد العزيز مجيد السعودي
 رئيس مهندسين

 وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي
 +964-1 7179138: هاتف

 +9647911541188: خليوي
 +964-1 7179166: فاكس
 aliabdalaziz58@yahoo.com: لكترونيإبريد 

 
 قالسيد محمد ابراهيم عبدالرزا

 خبير في المركز الوطني إلدارة الموارد المائية
 وزارة الموارد المائية

 +964 14433183: هاتف
 + 964 7713931817: خليوي

 moha19562003@yahoo.com : بريد إلكتروني
 

 السيد لؤي حسين الدلو
 باحث في وزارة الموارد المائية

 +964 7911411848: خليوي
 +964 17741673(: الوزارة)فاكس 

 anlrh_7@yahoo.com: بريد إلكتروني
 

  انمسلطنة ع
 

 السيد علي بن حمد الغافري
 مساعد رئيس الهيئة للعالقات الدولية واإلعالم

 الهيئة العامة للكهرباء والمياه
 +968-34611333: هاتف

 +968- 99348938: خليوي
 +968- 34611339: فاكس
 ali.ghafri@paew.gov.om : لكترونيإبريد 

   abed@omantel.net.omali 

 
 السيد عبد العزيز المشيخي

 مساعد مدير عام تقييم موارد المياه للتقييم والمراقبة 
 وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه

 +968- 34691173: هاتف
 +968 -99456784: خليوي
 +968- 34698633: فاكس

 aziz_oman@yahoo.com: بريد إلكتروني
 
 

mailto:ahmed_akabo@yahoo.com
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 (تابع) سلطنة ُعمان
 

 السيد عبداهلل الرجيبي
 مدير دائرة شؤون موارد المياه بمحافظة الظاهرة

 وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه
 +968- 35691366: هاتف

 +968- 99374849: خليوي
 +968- 35691388: فاكس

 a_rejaibi@hotmail.com: بريد إلكتروني
 

 فلسطين
 

 السيد مهند عبد العزيز محمد عقل
 دير عام وحدة مراقبة المشاريعنائب م

 سلطة الطاقة
 +971-3 3984753: هاتف

 +971 599 583196: خليوي
 +971-3 3986191: فاكس
 maqel@menr.org: لكترونيإبريد 

 
  دولة قطر

 
 السيد ابراهيم صالح الخليفي

 رئيس قسم تحكم المياه
 كهرماء
 دولة قطر -الدوحة
 +974-44111333:  هاتف

 +974-55833877: خليوي
 +974-44111344: فاكس

  ialkhulaifi@km.com.qa :بريد إلكتروني
 

  الجمهورية اللبنانية
 

 فادي قميرالسيد 
 مدير عام الموارد المائية والكهربائية

 وزارة الطاقة والمياه
 +961-15/14/1565113:هاتف
 +961-1573333:فاكس
 comairfadi@hotmail.com: لكترونيإبريد 

 
 السيد وسام كنج

 الري رئيس مصلحة مشاريع
 وزارة الطاقة والمياه

 +961-1565188: هاتف
 +961-3753779: خليوي
 +961-1564881: فاكس
  wisamkanj@hotmail.com :لكترونيإبريد 

 السيد محمد عاليا
 رئيس مصلحة المعامل المائية باإلنابة

 مؤسسة كهرباء لبنان
 +961-1448544، +961-1583184: هاتف
 +961-1583184: فاكس
 mohammad_alaya@yahoo.com: لكترونيإبريد 

 
 السيد رمزي الدبيسي

 رئيس دائرة شبكات التوتر العالي
 مؤسسة كهرباء لبنان

 +961-1449353، +961-1583184: هاتف
 +961-1583184: فاكس
  ramzi_dobeissy@hotmail.com :لكترونيإبريد 

 
  جمهورية مصر العربية

 
 خميس مصطفى إبراهيم السيد

 وكيل الوزارة لمتابعة الهيئات
 وزارة الكهرباء والطاقة

 +31-334117845: هاتف
 +31-1337313358: خليوي
 +31-33616533: فاكس

 mostafa.i.khamis@hotmail.com: بريد الكتروني
 

 السيد أشرف السيد
 نائب مدير، معهد بحوث الصرف

 المركز القومي لبحوث المياه
 والري وزارة الموارد المائية

 +31- 343189383, 343189841: هاتف
 +31- 11337835558: خليوي
 +31- 3343189153:  فاكس

 ashsayed@hotmail.com: بريد إلكتروني
 

  المملكة العربية السعودية
 

 السيد سعيد بن علي الدعير
 مدير عام إدارة تنمية موارد المياه

 وزارة المياه والكهرباء
 +966-13153966: هاتف
 +966- 555764113: يخليو

 +966- 13153965: فاكس
  duair_s@yahoo.com: لكترونيإبريد 
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  الجمهورية اليمنية
 

 السيد أحمد حسن العيني
 وكيل الوزارة

 وزارة الكهرباء
 +967-1336197: هاتف

 +967-777431581: خليوي
 +967-1336311: فاكس
  mew@y.net.ye-ahmedh : لكترونيإبريد 

   a.alaini1950@yahoo.com 

 السيد عادل يحيى الحداد
 وكيل الوزارة لقطاع المياه

 وزارة المياه والبيئة
 +967-1381193: هاتف
 +967-1467581: فاكس

 +967 -711 936466: خليوي
 lhadad@hotmail.comadel.a: بريد إلكتروني

 
 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 السيدة روال مجدالني

 إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية
  ةمدير

 
 السيد وليد الدغيلي

 إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية
 رئيس قسم الطاقة

 
 السيدة كارول شوشاني شرفان 

 امة واإلنتاجيةإدارة التنمية المستد
 قسم الموارد المائية ةرئيس

 
 السيدة ريم نجداوي

 إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية
 قسم قطاعات اإلنتاج ةرئيس

 
 السيد منجي بيده

 إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية 
 مسؤول أول شؤون اقتصادية -قسم الطاقة 

 
 السيد محمد الحمدي 

 إلنتاجية إدارة التنمية المستدامة وا
 مسؤول أول شؤون اقتصادية -قسم الموارد المائية

 
 

 السيد صالح قنديل
 إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية

 مسؤول شؤون اقتصادية  –قسم قطاعات اإلنتاج 
 

 السيدة بثينة راشد
 إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية

 مسؤول شؤون اقتصادية -قسم الطاقة 
 

 ىالسيدة ميشلين مت
 إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية

 مسؤول شؤون اقتصادية  -قسم قطاعات اإلنتاج 
 

 السيدة الرا جدع
 إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية

 مساعد باحث -قسم الطاقة 
 

 السيدة ديمة خربطلي
 إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية

 مساعد باحث -قسم الطاقة 
 

 السيدة نهى زيادة
 ة التنمية المستدامة واإلنتاجيةإدار

 مساعد إداري  -قسم الطاقة 
 

 السيدة رشا سلمان
 إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية

 مساعد باحث
 

 اإلسكوااستشاريون في 
 
 لزبارياالسيد وليد  

 مستشار 
 المنامة، البحرين

 السيد علي كرنيب
 مستشار

بيروت، الجمهورية اللبنانية 
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