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                                                     A المتحدة األمم
        

 (اإلسكوا)لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 

 على لبلدان األعضاءقدرات ا األمم المتحدة للتنمية لبناءمشروع 

 استخدام الترابط بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

 " ورشة عمل إقليمية حول سياسات الترابط بين المياه والطاقة  "

 (عمان، األردن،  6332أكتوبر /تشرين األول 03-03)

 

 مذكرة توضيحية

 

 خلفية -1

 

على استخدام الترابط بين المياه  لبلدان األعضاءقدرات ا األمم المتحدة للتنمية لبناءيهدف مشروع حساب  

على  ةالوزارات المعنية بالمياه والطاقالمسؤولين في  عزيز قدراتتلى إ التنمية المستدامةوالطاقة لتحقيق أهداف 

إلى المشروع  هدفكما ي .على المستويين السياسي والفنّي اإلدارة القطاعية فيالكفاءة  لتحسين الترابط استخدام 

تحقيق أهداف في نطاق متكاملة لموارد المياه والطاقة الدارة اإل مواصلة تحسين على البلدان األعضاء مساعدة 

  .التنمية المستدامة في المنطقة العربية

 

بحصول المسؤولين في  ىاألول يةقضي المنهجت . لبناء القدرات تينمتكامل تينيقوم المشروع على منهجيو 

بين المياه والطاقة في ترابط التعاطي مع اللمعرفة كيفية  الوزارات المعنية بالمياه والطاقة، على التدريب

، وضع أداة يةالمنهج هويتطلب تنفيذ هذ  .االستراتيجيات والسياسات والخطط على المستويين الوطني واإلقليمي

وتّم   .، وإعداد ثالثة مشاريع تجريبيةالترابط سياساتحول إقليمية، وتنظيم حلقتي عمل تدريبيتين إقليميتين 

بشأن الترابط بين  تشاوري اجتماعمن خالل سبع اإلقليمية والوحدات التدريبية الداة اإلتفاق على مواضيع األ
. أعضاء لجنتي الموارد المائية والطاقةبين  2102 يونيو/حزيرانفي  في بيروت، ُعقد قطاعي المياه والطاقة

وذلك بناًء على إستحصاء وطني  وخلص هذا االجتماع التشاوري إلى تحديد سبع أولويات للعمل في المستقبل
التي تناولها االجتماع التشاوري وهي السبع  األولويات وتركز األداة اإلقليمية على. ومنهجية عمل جماعية

 ،الكفاءة، والترابط بين أمن المياه وأمن الطاقة، واالنسجام بين السياسات العامةالتوعية وزيادة المعرفة، و

 ةالثاني يةستهدف المنهجتو . تغيّر المناخ، والكوارث الطبيعية، واقة المتجددةط، والوالخيارات التكنولوجية

سيما كفاءة  ال ،توقف عند ثالثة مجاالت فنيةتفي قطاعي المياه والطاقة، و المؤسسات المعنية بتأمين الخدمات

ثراء فنية إلالدوات من األ مجموعات ثالثجري إعداد وسي. الطاقة، ونقل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة

 .هذه المواضيعحول المناقشات اإلقليمية 

 

 حول الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء أمانة جامعة الدول العربيةمبادرة بتعزيز  المشروعويقوم هذا  
مع الوكالة بالتعاون ، المجلس الوزاري العربي للمياه والمجلس الوزاري العربي للكهرباءوالتي تّمت برعاية 
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هذه المبادرة ضمن  جامعة الدول العربيةاإلسكوا بالشراكة مع تنفذ  كما. واإلسكوا األلمانية للتعاون الدولي
دعم األمن المائي والغذائي في المنطقة يهدف إلى الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي ممول من مشروع 

 .العربية من خالل التعاون وتنمية القدرات
  

 االهداف -2

 

تحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية في البلدان األعضاء  اتتعزيز قدرإلى العمل  ورشةهدف ت

 .والطاقة للمساهمة في التنمية المستدامة في المنطقة العربية

 

 :إلى آلداة اإلقليميةامن خالل استخدام  الورشة تهدفكما 

 

  ؛والطاقة في سبيل التنمية المستدامةمي متكامل للترابط بين المياه يطار مفاهإبناء 

  المتكاملة الناتجة عن اعتماد منهجية الترابط في تعزيز اإلدارة  الفوائد والفرص والتحديات مناقشة

 ؛في المنطقة العربية المؤسسيةضمن األطر السياسية و للموارد الطبيعية 

 المتكاملة حول  والسياسات الخططية وتعزيز دوات السياساأل استخدام على الدول األعضاء تدريب

 ؛الترابط بين المياه والطاقة

 في موضوع الشراكات اإلقليمية التي تدعم الدول العربية مات حول المبادرات والمشاريع وتبادل المعلو

 .الغذاءالمياه والطاقة و الترابط بين

 الترابطمفاهيم لدعم تعميم  منهجيةأداة سياسية أو  أو اقتراح حديدلت مدعّوون في هذه الورشة جميع المشاركينإّن 

إلعداد  هتمة بالموضوعلمااألعضاء  اإلسكوا دولسيتم دعوة . على المستوى الوطنيالمياه والطاقة بين 

لى إسيتم قبول ما يصل و .وطني في بلدانهمالمستوى العلى منهجية مقترحات لتجربة أو اختبار أداة سياسية أو 

المساعدة الدعم التقني و المقترحات المقبولةى تلقوس. إلسكوامراجعة شاملة من قبل ا وذلك بعدثالثة مقترحات 

وستقدم الدروس المستفادة من . وطنيالمستوى العلى  المنهجية األداة أو اختبار سبيل االستشارية من اإلسكوا في

 .الثانيةالترابط  اتسياسحول تدريبية العمل الالثالثة في ورشة  لتجريبيةهذه المشروعات ا

 

 المشاركون -3

 

كما . أو ممثلين عنهم للطاقة اإلسكوا ولجنة المائية للموارد اإلسكوا لجنةأعضاء تجمع ورشة العمل  

مختّصة، من أجل تعزيز المشاركة والمناقشة حول سيحضر عدد من الممثلين من منظمات عربية وعالمية 

  .المواضيع المطروحة

 

 ةشتنظيم الور -4

 

تشرين  03-03من  ،األردن، عّمانفي   Kempinski Hotelنسكي يكمب فندقتعقد ورشة العمل في  

وسيتّم افتتاح مكتب التسجيل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة بعد الظهر  6332 أكتوبر/األول

 اإلنكليزيةهي اللغة العربية و لغة الورشة .أكتوبر/تشرين األول 03نهار األحد في  صباحاً  8:03في تمام الساعة 
 .الترجمة الفورية كما ستتوفر خدمة
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 وثائقال -5

 

، "المياه والطاقةاآلداة اإلقليمية حول سياسة الترابط بين : "ومن جملة الوثائق الداعمة لهذه الورشة

" والغذاء في المنطقة العربيةالترابط في أمن المياه والطاقة : تقرير المياه والتنمية السادس لإلسكوا"

(E/ESCWA/SDPD/2015/2)  ، لتوضيح الترابط في أمن المياه األطر المفاهمية "وورقة عمل حول

ويمكنكم اإلطاّلع على المزيد من المعلومات . (E/ESCWA/SDPD/2015/WP.2)" والطاقة والغذاء

policy-nexus-energy-https://www.unescwa.org/events/water- :على الموقع االلكتروني التالي

workshop 

 ترتيبات إدارية -6

 

تتضّمن معلومات حول المسّجلين ببرنامج عمل الورشة ومذّكرة لوجستية سيتم تزويد المشاركين 

في عّمان،  اإلقامةبتغطية نفقات  اإلسكوا ستقومو. الترتيبات اإلدارية مثل األمور المتعلّقة بالفندق واإلقامة

 درجة الطيران، نفقات التنقل من وإلى المطار، ونفقات السفر في ثالثة أيامأقصاها لمدة  األردن،

 .حدةوفق األنظمة المرعية في األمم المتاإلقتصادي 

 

 المراسالت -7

 

 :الى لطاقةا ولجنة المائية لمواردابلجنة  المتعلقة اإلستفساراتيرجى توجيه جميع المراسالت و

 

 راضية سداويالسيدة 

 رئيس

 طاقةقسم ال 

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 األسكوا، األمم المتحدة

 الجمهورية اللبنانية ،بيروت

 +: 96111978527هاتف

 + 9611978510:فاكس

  sedaoui@un.org :البريد اإللكتروني
 

 شرفان السيدة كارول شوشاني

 رئيس

 قسم الموارد المائية 

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 األسكوا، األمم المتحدة

 الجمهورية اللبنانية ،بيروت

 +: 96111978518هاتف

 + 9611978510:فاكس

  chouchanicherfane@un.org :البريد اإللكتروني

 :بورشة العمل الى يرجى توجيه جميع المراسالت واإلستفسارات المتعلقة

 

 ة ياسمين عسيليالسيد

 مساعدة إدارية 

 قسم الموارد المائية

 ادارة سياسات التنمية المستدامة

 األسكوا، األمم المتحدة

 الجمهورية اللبنانية بيروت،

 597 987 1 961+: هاتف

 510 981 1 961+: فاكس

 ossaily@un.org :بريد الكترونيال

 

 خياطزياد السيد 

 للشؤون االقتصادية أول مسؤول

 قسم الموارد المائية

 ادارة سياسات التنمية المستدامة

 األسكوا، األمم المتحدة

 الجمهورية اللبنانية بيروت،

 517 987 1 961+: هاتف

 510 981 1 961+: فاكس

 khayat@un.org :بريد الكترونيال
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