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امل�ؤمتر العربي الثاين للمياه
الدوحة، دولة قطر 
27- 29 ماي�، 2014

امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء “كهرماء” 
اإعداد: اللجنة املنظمة للم�ؤمتر العربي الثاين للمياه
تنفيذ : اإدارة العالقات العامة واالت�سال - كهرماء

مطب�عات كهرماء 2014 ©
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المؤتمر العربي
الثاني للمياه 

الدوحة، دولة قطر
27 - 29 مايو، 2014
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مقـدمـة:
املاء ه� ق�ام احلياة، وت�فريه ب�سكل م�ستدام م�س�ؤولية وطنية وق�مية واإن�سانية وحاجة تنم�ية اأ�سا�سية، 
اإليه  االأر�ض، حيث يحتاج  وا�ستمرارية احلياة على ك�كب  االإن�سان  لرفاه  اأ�سا�سيا  املاء عن�سرا  يعد  حيث 

االإن�سان. يف ا�ستخداماته املختلفة.

ال�سطحية  العذبة  املياه  مب�سادر  �سحًا  االأكرث  اجلغرافية  املناطق  يف  كبريًا  حتديًا  املياه  ت�فري  ويعد 
واجل�فية، حيث يتم تع�ي�ض ذلك با�ستخدام العديد من التقنيات املختلفة لت�فريه، فاملياه مفتاح التنمية 
اأن تت�سافر جميع  التي ت�سهدها دولنا، ومن ثم يجب  التنمية  االأ�سا�سي يف  العن�سر  اإذ ي�سكل  امل�ستدامة، 
اجله�د وت�سخر جميع االإمكانات يف �سبيل العمل على حماية واإدارة هذا امل�رد الهام واملحدود، وم�اجهة 
الطلب املتزايد على املياه وتط�ير االإدارة املتكاملة مل�سادره ال�سيما يف ظل ت�ساعد التحديات من تزايد 
�سكاين رهيب وتغري للمناخ اإلى جانب ارتفاع معدالت اال�ستهالك وتعدد جماالته وبدون اإدارة فعالة مل�ارد 

املياه ت�سمن ت�فري االإمدادات ورفع كفاءة ا�ستخدامها ي�سعب حتقيق التنمية امل�ستدامة. 

لتلبية  الطلب  معدالت  ارتفاع  يف  املتمثلة  وال�سغ�ط  التحديات  تلك  عن  مبناأى  لي�ض  العربي  والعامل 
املحدودة،  امل�ارد  هذه  طاقة  تف�ق  التي  الدول  من  عدد  يف  واالقت�سادية  االجتماعية  التنمية  متطلبات 
واال�ستخدام غري الر�سيد مل�ارد املياه و تناق�ض االإمدادات املائية الطبيعية، وتفاقم اختالل الت�ازن بني 
العر�ض والطلب ب�سبب االفتقار ل�سيا�سات وا�سرتاتيجيات اإدارة امل�ارد املائية املبنية على املناهج املتكاملة 
واملدع�مة بهياكل م�ؤ�س�سية مالئمة وبت�سريعات فعالة يف معظم الدول، هذا اإلى جانب الزيادة ال�سكانية 
اإلى جانب التكلفة  امل�سطردة التي يقابلها تناق�ض يف ن�سيب الفرد من املياه ب�سبب حمدودية م�اردها، 

الكبرية للح�س�ل على م�سادر مياه بديلة.
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المؤتمر العربي الثاني للمياه:

للمجل�ض  • الفنية  االمانة  ت��سية  على  للمياه  العربي  ال�زاري  املجل�ض  التنفيذي  املكتب  اطالع  بعد 
ال�زاري العربي للمياه.

قرر املجل�ض ال�زاري العربي للمياه يف دورته اخلام�سة والتى عقدت مبقر االمانة العامة جلامعة  •
الدول العربية ي�م 201٣/٦/٦ قراره رقم )ق٧٥ - د.ع)٥( م.و.ع.م - 201٣/٦/٦( بعقد امل�ؤمتر 

العربي الثاين للمياه بالدوحة - دولة قطر فى �سهر ماي� 2014
رحبت دولة قطر با�ست�سافة امل�ؤمتر العربي الثاين للمياه وحتت رعاية امل�ؤ�س�سة العامة القطرية  •

للكهرباء واملاء ) كهرماء ( وبالتعاون مع املجل�ض ال�زاري العربي للمياه التابع جلامعة الدول العربية.

موضوع المؤتمر:
نح� اإدارة ر�سيدة لقطاع املياه يف الدول العربية -حل�ل خالقة وم�ستدامة مل�اجهة التحديات 

 اأهداف امل�ؤمتر:. 1
التن�سيق بني الدول العربية وت�حيد اجله�د يف م�اجهة التحديات املتعلقة باملياه حلماية احلق�ق  •

املائية العربية.
تبادل اخلربات ح�ل املنهجيات والتقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف التخطيط واإعداد اال�سرتاتيجيات  •

ال�طنية املت��سطة والط�يلة االأمد يف جماالت اإدارة املياه.
تعزيز مفه�م االأمن املائي بني الدول العربية من اأجل تلبية متطلبات التنمية التي ت�سهدها وحتقيق  •

رفاه امل�اطن العربي.
اإقامة الروابط وتك�ين �سبكات االت�سال بني االفراد وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات املتخ�س�سة يف الدول  •

العربية ودول العامل االخرى املهتمة بالبحث العلمي يف جماالت املياه.

 حماور امل�ؤمتر:. 2
املح�ر الأول: م�سادر و ادارة امل�ارد املائية وعالقتها باالمن الغذائى  

املح�ر الثاين: التقنيات احلديثة وتطبيقاتها فى قطاع املياه  
املح�ر الثالث: ال�سيا�سات املائية واإ �سرتاجتيات التنمية امل�ستدامة  

املح�ر الرابع: امل�ساريع و التجارب الرائدة  
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امل��س�عات الرئي�سية:. 3
التقنيات احلديثة فى تنمية م�سادر املياه يف ال�طن العربى •
التقنيات احلديثة يف ا�ساليب حتلية املياه •
جتارب حتلية مياه البحر با�ستخدام الطاقة املتجددة •
االإدارة و التقنيات احلديثة للرقابة على ج�دة املياه •
برامج تر�سيد ا�ستخدامات املياه  •
التقنيات احلديثة فى ا�ساليب ك�سف الت�سرب والفاقد فى �سبكات املياه •
اجلدوى االقت�سادية لربامج الكفاءة املائية )التكلفة والعائد( •
التغذية ال�سناعية والطبيعية للمياه اجل�فية •
تط�ير وتن�يع م�سادر املياه لتحقيق االمن الغذائى  •
اإعادة ا�ستخدام وتدوير املياه املعاجلة للزراعة وال�سناعة. •
�ساحبة  • والدول  العربية  الدول  بني  التجارب  وتبادل  وت�طينها  املعرفة  واكت�ساب  التعاون  ت�سجيع 

اخلربات يف هذا املجال.
التطبيقات التقنية واحلل�ل الذكية لت�فري م�ارد مياه نظيفة واآمنة  •
التجارب الناجحة لل�سراكة بني القطاع اخلا�ض والعام فى جماالت املياه •
مهارات ومبادئ الت�ا�سل بني الهيئات املعنية باملياه واجلمه�ر •

لغة المؤتمر:
لغة امل�ؤمتر الر�سمية هى اللغة العربية ، وميكن تقدمي االأوراق  باأي من اللغتني العربية اأو االإجنليزية.

 
أوراق العمل وشروط المشاركة:

اأنحاء الدول العربية  �سي�سارك يف امل�ؤمتر �سناع القرار وامل�س�ؤلني وكبار خرباء املياه والباحني من جميع 
ملناق�سة ق�سايا  املياه يف البالد العربية لل��س�ل الى فهم م�سرتك ملا ه� مطل�ب ملعاجلة ندرة املياه، وا�ساليب 

االإدارة امل�ستدامة للم�ارد املائية يف املنطقة العربية.
وايجاد  واالأفكار  االراء  تبادل  والباحثني ح�ل  واخلرباء  القرار  ملتخذى  فر�سة ممتازة  ي�فر  امل�ؤمتر  هذا 

احلل�ل  املمكنة فيما يخ�ض ق�سايا املياه و الطلب املتزايد عليها يف ال�طن العربى. 
ي�سر اللجنة املنظمة للم�ؤمتر دع�ة جميع امل�س�ؤلني و اخلرباء والباحثني يف ال�طن العربى و الذى لديهم 
اهتمام يف جماالت امل�ارد  واالإدارة املائية  للم�ساركة يف امل�ؤمتر من خالل تقدمي ما لديهم من اأوراق علمية 

لعر�سها يف امل�ؤمتر.
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الجدول الزمني لتقديم األوراق العلمية:
تر�سل ملخ�سات البح�ث اإلى اللجنة العلمية للم�ؤمتر يف م�عد اأق�ساه 1٥ / 02 / 2014. •
م�عد  • االإلكرتوين يف  الربيد  ب�ا�سطة  الرف�ض  اأو  بالقب�ل  البح�ث  ملخ�سات  مقدمي  اإ�سعار  يتم 

اأق�ساه 10 / 0٣ / 2014.
وال�سفر  • االقامه  وتكاليف  االإ�سرتاك  ر�س�م  واملاء  للكهرباء  القطرية  العامة  امل�ؤ�س�سة  تتحمل 

للم�ساركني املقب�لة اوراقهم من دولهم الى الدوحه وبالعك�ض ويطلب منهم تقدمي ال�رقة النهائية فى 
م�عد اأق�ساه ٣0 / 04 / 2014

تقديم األوراق العلمية:
يرجى من امل�ؤلفني تقدمي ملخ�سات البح�ث على النح� التايل:

ان ال يتجاوز عدد ال�سفحات عن �سفحتني مبا يف ذلك االأ�سكال واجلداول اإن وجدت ويجب اأن  •
يت�سمن امللخ�ض ب��س�ح اأهداف البحث، منهجيته، واأهم النتائج والت��سيات.

تب�يب امللخل�ض على ان يحت�ى على الفقرات ااالأربع التالية:1( مقدمة ، 2( عر�ض البحث، ٣(  •
النتائج، 4( اخلامتة والت��سيات

يجب طباعة امللخ�ض على ورق اأبي�ض مقا�ض )A4( ويرتك فراغ واحد بني االأ�سطر وفراغني بني  •
الفقرات، وبا�ستخدام مقا�ض بنط 14. 

اأو  • اأ�سم  اأ�س�د، وبعد ترك فراغ واحد يتبع العن�ان  اأعلى ال�سفحة وبخط  يطبع عن�ان ال�رقة يف 
اأ�سماء امل�ؤلفني مع و�سع خط اأ�سفل اأ�سم امل�ؤلف )يف حالة اأكرث من م�ؤلف( الذي تعن�ن املرا�سالت 
با�سمه )مبا فيها الربيد االلكرتوين(، ويلي ذلك جهات عمل امل�ؤلفني وعناوينهم الكاملة بخط مائل 

يليه فراغ ثم يلي ذلك ن�ض امللخ�ض.

تر�سل امللخ�سات بالربيد االلكرتونى الى اللجنة العلمية للم�ؤمترعلى العن�ان التالى:
2ndawc2014@km.com.qa 

  جميع االإ�ستف�سارات ح�ل حماور امل�ؤمتر وجل�ساته واالأوراق العلمية ت�جه اإلى رئي�ض اللجنة العلمية للم�ؤمتر 
على العن�ان التالى:

م. علي �سيف املالكي
رئي�ض اللجنة العلمية للم�ؤمتر 

امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء »كهرماء«
فاك�ض : ٩٧444٨٣٦٨٥0 + مكتب :  ٩٧44٨4٥٩٩٩+ 

. 2ndawc2014@km.com.qa :بريد اإلكرتوين
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رسوم المؤتمر:
يتم ا�ستيفاء ر�س�م من الراغبني فى ح�س�ر امل�ؤمتر على النح� التايل:

قيمة اال�سرتاكفئة اال�سرتاك
٣00 دوالر امريكي للفرد ال�احدامل�ؤ�س�سات العامة

اأكرث من ثالثة افراد يح�سل�ن على الرابع جمانًا
400 دوالر امريكي للفرد ال�احد ال�سركات التجارية

اأكرث من ثالثة افراد يح�سل�ن على الرابع جمانًا
٧٥ دوالر امريكي الع�ساء امل�ؤ�س�سات االكادمييةالكادمييني

جماناالطالب

المجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية:
عربية  اإ�سرتاتيجية  و�سع  اأجل  من  العربية  الدول  بني  اجله�د  وتن�سيق  التعاون  تنمية  اإلى  املجل�ض  يهدف 
جماالت  كافة  يف  واالأن�سطة  للربامج  اإطارًا  تك�ن  العربي  املائي  االأمن  وتعزيز  املائية  التحديات  مل�اجهة 

امل�ارد املائية وخا�سة فيما يلي: 
الإدارة املتكاملة للم�ارد املائية:. 1

ت�فري �سبكة معل�مات متكاملة عن امل�ارد املائية باعتبارها االأ�سا�ض العلمي ال�سليم لتقييم امل�ارد  •
واإعداد بنك معل�مات متط�ر يتم من خالله جمع البيانات واملعل�مات.

النماذج  • تقانات  بتطبيق  والن�عي  الكمي  املائي  بالنظام  والتنب�ؤ  واال�ستثمار  التنمية  و�سع خطط 
الريا�سية يف اإدارة امل�ارد املائية ومتابعة تنفيذ اخلطط واال�ستثمارات لهذه امل�ارد من خالل املعايرة 

امل�ستمرة للنماذج.
دعم النهج التكاملي والت�ساركي عند اإعداد اخلطط املائية ال�طنية واإحداث الهيكلية امل�ؤ�س�سية  •

املنا�سبة.
اقرتاح ت�سريعات مائية فعالة واإيجاد اآليات لتطبيقها. •
تنمية القدرات الب�سرية. •

تنمية امل�ارد املائية واحلفاظ عليها كماً ون�عاً:. 2
تنمية امل�ارد با�ستعمال التقانات البديلة كح�ساد مياه االأمطار، والتحكم يف الفي�سانات، وح�ساد  •

مياه اجلريان ال�سطحي والتغذية اال�سطناعية للمياه اجل�فية.
االهتمام بتنمية امل�ارد املائية غري التقليدية من اإعادة ا�ستعمال مياه ال�سرف ال�سحي وال�سرف  •
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الزراعي واملياه العادمة املعاجلة وحتلية املياه مع العمل على تخفي�ض تكاليفها.
حماية امل�ارد املائية من التل�ث. •
دعم االأبحاث العلمية. •
�سيانة البنية التحتية واملحافظة عليها. •

اإدارة الطلب على املاء:. 3
حت�يل ا�ستعمال املياه من جماالت حمدودة الفعالية اقت�ساديًا اإلى جماالت اأكرث اأهمية واإحلاحًا  •

دون االإخالل باإ�ستدامة م�سادر املياه.
تر�سيد ا�ستخدام املياه وتقليل الفاقد من خمتلف اال�ستعماالت. •
حتديد االحتياجات احلقيقية للمياه واالحتياجات التي ميكن ال�فاء بها ب��سائل اأخرى. •
و�سع ا�سرتاتيجيات للمياه ق�سرية ومت��سطة وط�يلة املدى مع تطبيق اإطار ت�سريعي ي�سمن تنفيذ  •

تلك اال�سرتاتيجيات.
و�سع تخطيط متكامل ال�ستعمال امل�ارد املائية يعتمد على قاعدة معل�مات وبيانات ميكن مب�جبها  •

حت�سني كفاءة الري.
تعظيم الفائدة من وحدة املياه باملفا�سلة على اأ�سا�ض املنفعة احلدية للري داخل نظام االإنتاج. •
اإدخال التقنيات املتط�رة يف الري وغريه من اال�ستعماالت مبا يحقق تر�سيد ا�ستخدام املياه. •
تكثيف اخلدمات االإر�سادية. •
�سياغة االإجراءات املطل�بة الإدارة الطلب على املياه ومتابعة تفعيلها. •

دعم التن�سيق والتعاون بني الدول العربية التى بينها اح�ا�ض مائية م�سرتكة ال�ستغاللها مبا . 4
يحقق اال�ستخدام االمثل والعادل واملن�سف بينها.

حماية احلق�ق املائية العربية: . 5
والق�انني  • والت�سريعات  والبح�ث  الدرا�سات  وت�فري  العربية  التفاو�سية  القدرات  بناء  تعزيز 

�سياغة  يف  وامل�ساركة  العربية،  غري  االأطراف  مع  امل�سرتكة  املائية  بامل�ارد  املرتبطة  واملعل�مات 
االتفاقيات الدولية التي تقرتحها املنظمات الدولية بهذا ال�ساأن مبا يخدم امل�سالح العربية، اإ�سافة 
اإلى حتليل االتفاقيات القائمة على امل�ست�ى الدويل يف جمال اإدارة امل�ارد املائية امل�سرتكة وا�ستخال�ض 

التدابري امل�ؤ�س�سية والقان�نية املنا�سبة الإدارة وحماية امل�سالح العربية. 
 الدفاع عن احلق�ق املائية العربية يف املحافل الدولية املهتمة بق�سايا املياه وتن�سيق امل�اقف مبا  •

يخدم امل�سالح العربية.

للمزيد من املعل�مات يرجى زيارة م�قع جامعة الدول العربية على الرابط التايل:
http://www.lasportal.org
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المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء »كهرماء«
وحيد  وم�سغل  كمالك  احل�سري  االمتياز  حق  »كهرماء«  واملاء  للكهرباء  القطرية  العامة  امل�ؤ�س�سة  متلك 

ملنظ�مة �سبكات نقل وت�زيع الكهرباء واملياه يف قطر.
وقد اأن�سئت »كهرماء« يف �سنة 2000 مب�جب القان�ن االأمريي رقم 10، من اأجل تنظيم بيع الكهرباء واملاء 
م�ستقلة  كم�ؤ�س�سة  »كهرماء«  عملت  اإن�سائها  ومنذ  دائم،  ب�سكل  منهما  البالد  حاجة  وتاأمني  للم�ستهلكني 

واأعطيت �سخ�سية اعتبارية وتدار على اأ�س�ض جتارية .

جمالت العمل الرئي�سية 
تق�م »كهرماء« ب�سراء وت�زيع وبيع الكهرباء واملياه مبا لها من حق يف:

ت�ليد . 1 حمطات  الإن�ساء  وامل�ؤ�س�سي  الفني  الدعم  وت�فري  واملاء  الكهرباء  �سراء  اتفاقيات  اإبرام 
الكهرباء وحتلية املياه 

متلك واإن�ساء وت�سغيل �سبكات نقل وت�زيع الكهرباء واملاء يف دولة قطر. 2
و�سع خطط وبرامج تط�ير �سبكات نقل وت�زيع الكهرباء واملاء. ٣
املباين . 4 خمتلف  اإلى  املائية  والتمديدات  الكهربائية  الت��سيالت  الأعمال  املنظمة  الق�اعد  و�سع 

واملن�ساآت
تقدمي اخلدمات واال�ست�سارات يف جمال االأن�سطة التي تق�م بها. ٥
تنظيم خدمات التربيد. ٦

الر�سالة
ت�فري خدمة الكهرباء واملاء للم�سرتكني بج�دة عالية مع خلق قيمة م�سافة على حق�ق امل�ساهمني.

الأهداف
ال�فاء بالتزامنا نح� ت�فري احتياجات دولة قطر من الكهرباء واملاء بدرجة عالية من الكفاءة.. 1
العمل على اأ�س�ض جتارية.. 2
االلتزام باملعايري املحلية والدولية اخلا�سة بال�سحة وال�سالمة والبيئة.. ٣
ت�فري اأكرب قدر ممكن من فر�ض الت�ظيف للم�اطنني ال�اعدين وتاأهيلهم لل��س�ل اإلى م�ست�يات . 4

من الكفاءة ت�ساهي تلك امل�ج�دة يف ال�سركات العاملية املماثلة.

وللمزيد من التفا�سيل عن »كهرماء« يرجى زيارة م�قع امل�ؤ�س�سة على الرابط :

km.qa
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