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ــاون  ــاركة وتع ــاعيل ومبش ــف إس ــدس رشي ــة املهن ــر العربي ــة م ــوزراء بجمهوري ــس ال ــس مجل ــة رئي ــة دول ــت رعاي تح
وزارة االســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة والرشكــة القابضــة مليــاه الــرشب والــرف الصحــي يف جمهوريــة مــر 
العربيــة، تــم تنظيــم مؤمتــر تحليــة امليــاه يف الــدول العربيــة خــال الفــرة مــن 18 – 19 إبريــل 2017 م مــن قبــل مجموعــة 
إكزيكــون الدوليــة وذلــك بفنــدق ســيتي ســتار إنركونتننتــال مبدينــة القاهــرة، وبدعــم املؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه 
ــد  ــك فه ــة املل ــاء وجامع ــاء والكهرب ــة امل ــة، ورشك ــاث باملؤسس ــد األبح ــعودية ومعه ــة الس ــة العربي ــة باململك املالح
للبــرول واملعــادن، وجامعــة امللــك عبدالعزيــز وجمعيــة علــوم وتقنيــة امليــاه وجامعــة الفيصل، ورشكــة أرامكــو، ومنظمة 
التحليــة العامليــة IDA ومدينــة امللــك عبداللــه للطاقــة الذريــة واملتجــددة، وجمعيــة التحليــة األوربيــة EDS، ومدينــة امللــك 

عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، واملجلــس العــريب للميــاه، وأكادمييــة البحــث العلمــي مبــر.

وخــال أيــام املؤمتــر عقــدت تســع جلســات علميــة وجلســات حــوار ومناقشــة مهنيــة حرضهــا أكــر مــن  600 مشــارك وقــدم 
خالهــا 50 متحدثــاً وباحثــاً مــن عــدة دول عربيــة وأجنبيــة أوراق العمــل والتجــارب التــي دارت حــول محــاور ومواضيــع املؤمتــر 

التــي شــملت:
- جلسة املتحدثني الرئيسيني.

ــة  ــن منظم ــة م ــتقبلية مقدم ــات املس ــايئ والتوجه ــر الغش ــة، والتقط ــة الحراري ــات التحلي ــع تقني ــول وض ــة ح ــرة عام - نظ
.IDA ــة ــة العاملي التحلي

- كفاءة الطاقة البديلة واملتجددة يف تحلية املياه.
- تقنيات التحلية الواعدة.

- تحلية املياه : الرؤيا البحثية بني الحارض واملستقبل، مقدمة من أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا مبر.
- جلسة نقاش حول التناضح العكيس يف التحلية.

- التحليــة خيــار إســراتيجي لتحقيــق اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة ىف املنطقــة العربيــة مقدمــة من املجلــس العريب 
للمياه.

- تطورات يف التحلية (الدراسات واألبحاث).
- رفع كفاءة الطاقة التقليدية )زيادة إنتاج املياه املحاة بنفس كميات الطاقة(.

- عرض تجارب التحلية يف الدول العربية )لتسهيل توطني تقنيات التحلية(.

كــا شــهد املؤمتــر مشــاركة الضيــف املتحــدث للمؤمتــر معــايل الدكتــور عبداملجيــد العــويض، الرئيــس التنفيــذي الســابق 
لهيئــة الكهربــاء وامليــاه مبملكــة البحريــن الــذي قــدم خــال حفــل االفتتــاح كلمــة تنــاول فيهــا تجــارب دول الخليــج العربيــة 

يف صناعــة تحليــة امليــاه ومســاهات القطــاع الخــاص يف النهــوض بهــذه الصناعــة.
وكذلك تم عقد 5 ورش عمل:

1- التناضح العكيس يف التحلية.
2- تحسني الكفاءة وتطوير االستدامة يف قطاع الطاقة وتحلية املياه.

3- برج أكوا: نهج مبتكر لتحلية املياه )براءة اخراع معلقة(.
4- النهج الجديد لعقد املشاريع يف تكنولوجيا تحلية املياه.

5- عمليات التحلية الحرارية والهجني، مقدمة من أكادميية منظمة التحلية العاملية.

البيان الختامي والتوصيات »مٔومتر تحلية املياه يف الدول العربية« القاهرة
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وبنــاءاً عــى مــا تــم تقدميــه يف أوراق العمــل واملناقشــات التــي دارت خــال الجلســات وحلقــات النقــاش وورش العمــل 
يف املؤمتــر فــإن املشــاركني يوصــون مبــا يــي:

1. الركيــز عــى تشــجيع التقنيــات واملبــادرات الجديــدة، ورضورة تبنــي نتائــج األبحــاث يف التقنيــات الجديــدة يف مجــال تحليــة 
امليــاه مــن خــال قيــام رشاكات مــع القطــاع الخــاص لتحويــل النتائــج إىل فــرص تجاريــة ودعــوة الهيئــات املعنيــة بالتحليــة 
للمبــادرة بتطبيــق التقنيــات الجديــدة الغــر تقليديــة مــن خــال إتاحــة الفرصــة للمحطــات التجريبيــة يف بيئــة العمــل لديهــا، 
ورضورة الركيــز عــى اإلســتفادة مــن املــوارد املحليــة يف تصنيــع وحــدات التحلية، واألغشــية وقطــع الغيــار والكياويات، 

واالهتــام ببنــاء كــوادر وطنيــة قــادرة عــى تشــغيل وصيانــة محطــات التحليــة.

2. إجــراء املزيــد مــن أبحــاث الطاقــات البديلــة واملتجــددة مبختلــف أنواعهــا بالركيــز عــى طبيعــة احتياجــات صناعــة التحليــة 
مــن الطاقــة مــع األخــذ يف االعتبــار أن يتــم إجــراء أبحــاث حــول إمكانيــة تهجــني مختلــف أنــواع الطاقــة ومختلــف أســاليب 

وتقنيــات التحليــة.

3. حيــث أنــه لوحــظ أن هنــاك الكثــر مــن الدراســات واملرشوعــات البحثيــة الجاريــة حاليــا يف جمهوريــة مــر العربيــة قــد 
تخطاهــا الزمــن ومل تــدرك التقــدم يف النتائــج املتحققــة لــدى جهــات أخــرى، فــإن هنــاك رضورة ملحــة لتفعيــل التواصــل 
بــني مراكــز األبحــاث املعنيــة بالتحليــة يف الــدول العربيــة والدوليــة لتبــادل املعلومــات والخــرات والتجــارب ونــرش نتائــج 

األبحــاث والدراســات عــر جهــة مركزيــة.

ــة  ــاه املالح ــة املي ــة لتحلي ــة العام ــني املؤسس ــايث ب ــاون ث ــول تع ــرام بروتوك ــور بإب ــى الف ــدء ع ــر بالب ــويص املؤمت 4. ي
باململكــة العربيــة الســعودية وأكادمييــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا والرشكــة القابضــة مليــاه الــرشب والــرف 
ــن  ــات ع ــز معلوم ــة مرك ــون مبثاب ــأ ليك ــر ينش ــيس مب ــان مؤس ــاء كي ــدف إلنش ــة يه ــر العربي ــة م ــي بجمهوري الصح
التحليــة، والتواصــل مــع الجهــات املحليــة والعامليــة لتوطــني صناعــة التحليــة ىف مــر والنهــوض بهــا واعتــاد متويــل 
ــع  ــل م ــى التكام ــز ع ــال والركي ــر ىف املج ــد ومبتك ــو جدي ــى ماه ــاع ع ــل لاط ــم ورش العم ــة، وتنظي ــاريع البحثي املش
الجهــات واملؤسســات العامليــة ىف املجــال، لتفــادي تكــرار وإهــدار الجهــود. ويُقــرح أن تتبنــى  أكادمييــة البحــث 
العلمــى والتكنولوجيــا مبــر توفــر الدعــم الــازم إلنشــاء هــذا الكيــان إلعــداد الهيــكل التنظيمــى واملهــام وآليــة العمــل 

ــاؤه. ــة إلنش ــه والازم ــور املتعلق ــة األم وكاف

5. رضورة مراعــاة املعايــر واإلشــراطات البيئيــة عنــد تصميــم وحــدات التحليــة وخاصــة فيــا يتعلــق بتحديــد نوعيــة الوقــود 
املســتخدم يف محطــات التحليــة، وكذلــك فيــا يخــص مراعــاة اإلشــراطات البيئيــة للهــواء والحيــاة البحريــة.

ــس  ــتخدام نف ــاه باس ــن املي ــة م ــات التحلي ــاج محط ــات إنت ــادة كمي ــة زي ــث يف إمكاني ــة للبح ــات دقيق ــي دراس 6. رضورة تبن
ــغيل  ــاليب تش ــات أس ــة وتعدي ــات حديث ــق تقني ــي تطبي ــال تبن ــن خ ــات م ــتخدمة يف املحط ــة املس ــن الطاق ــدار م املق

ــات. املحط

7. يــويص املشــاركون بــرضورة أن تتبنــى الــدول التــي ســتلجأ إىل خيــار تحليــة امليــاه لتعزيــز مــوارد امليــاه لديهــا، توحيــد 
الجهــود واألبحــاث والدراســات والتنظيــم والترشيــع تحــت مظلــة مؤسســة مركزيــة واحــدة تتــوىل وضــع خارطــة طريــق ذات 
خطــوات واضحــة لتحقيــق التطبيــق األفضــل لصناعــة تحليــة امليــاه، وذلــك عــى غــرار مــا تــم يف عــدة دول مثــل ماهــو 

معمــول بــه يف املؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه املالحــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
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ــاج  ــاه واإلنت ــة املي ــاريع تحلي ــل مش ــاص يف متوي ــاع الخ ــاركة القط ــة مش ــتمرار سياس ــاركون إىل رضورة إس ــو املش 8. يدع
املــزدوج مــن خــال برامــج التخصيــص، مــع مراعــاة اإلســتفادة مــن الخــرات املكتســبة ملختلــف النــاذج التــي تــم تطبيقهــا 
يف دول الخليــج العربيــة وخاصــة الجوانــب التنظيميــة والقانونيــة، كــا يدعــون الجهــات التمويليــة إلعــادة دراســة عوامــل 

تحليــل املخاطــر يف ضــوء الوضــع اإلقتصــادي الحــايل يف دول املنطقــة.

ــام  ــاه رضورة قي ــة املي ــات تحلي ــوم وتقني ــة لعل ــة العربي ــر والجمعي ــو املؤمت ــوىل منظم ــأن يت ــاركون ب ــويص املش 9. ي
ــات  ــدراً للمعلوم ــل ومص ــب والتأهي ــاث والتدري ــال األبح ــة يف مج ــة وأكادميي ــة علمي ــة عربي ــة مرجعي ــون مبثاب ــان ليك كي

ــاه. ــة املي ــة لتحلي ــة العربي ــميتها األكادميي ــون بتس ــاه، ويوّص ــة املي ــال تحلي ــاءات يف مج واإلحص

10. تشــجيع املعنيــني وأصحــاب التقنيــات لوضــع آليــة لتوحيــد وتقييــس املواصفــات العامــة لوحــدات إنتــاج امليــاه املحــاه 
واملحطــات خاصــة مــن حيــث قــدرة إنتــاج الوحــدة ومواصفــات املــواد حتــى ميكــن للمــاك إعتادهــا وعــى ضوئهــا يتــم 

التنافــس بــني املصنعــني.

11. تضمــني برنامــج املعــرض املصاحــب للمؤمتــر خــال دوراتــه القادمــة فــرة مخصصــة لعــرض آخــر مــا توصلــت اليــه التقنيــات 
الحديثــة تقدمــه الــرشكات املصنعــة .

يتوجــه املشــاركون بالشــكر والثنــاء لدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء مبــر املهنــدس رشيــف إســاعيل عــى رعايتــه للمؤمتــر 
وكذلــك ملعــايل الدكتــور مصطفــى مدبــويل وزيــر االســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة لدعمــه لتنظيــم املؤمتــر 
بالتعــاون مــع الرشكــة القابضــة مليــاه الــرشب والــرف الصحــي يف دورتــه الحاديــة عــرش وكذلك يتوجهــون بالشــكر ملعايل 
ــون  ــوزراء. ويقدم ــس ال ــة رئي ــن دول ــة ع ــر نياب ــاح املؤمت ــل بافتت ــذي تفض ــري ال ــة امل ــر البيئ ــي وزي ــد فهم ــور خال الدكت
الشــكر ملجموعــة إكزيكــون وللجــان املؤمتــر ولجميــع الجهــات التــي تعاونــت ودعمــت تنظيــم أعــال املؤمتــر وللســادة 
ــذي  ــر وال ــة للمؤمت ــرشكات الراعي ــه ال ــذي قدمت ــر ال ــم الكب ــدور والدع ــدرون ال ــك يق ــات، وكذل ــاء الجلس ــني ورؤس املتحدث
يســتحق الشــكر الجزيــل، ويــويص املشــاركون بــأن يقــوم املنظمــون بإرســال هــذه التوصيــات إىل الهيئــات واملســئولني 
والخــراء املهتمــني مبجــال التحليــة يف كافــة الــدول العربيــة لإلســتفادة منهــا وخلــق قنــوات تواصــل فعليــة بــني املؤمتــر 

وتلــك الجهــات. 

كــا يــويص املشــاركون بالطلــب مــن وزراة االســكان واملرافــق واملجتمعــات العمرانيــة رفــع هــذه التوصيــات لدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء املــري إلحاطتــه بهــا ولتوجيههــا للجهــات املعنيــة يف جمهوريــة مــر العربيــة لاســتفادة منهــا.

صدر يف القاهرة 19 إبريل 2017م

كــا نــود التوضيــح بأنــه مــن املزمــع عقــد الــدورة القادمــة لهــذا املؤمتــر إن شــاء اللــه تحت رعايــة خــادم الحرمــني الرشيفني 
امللــك ســلان بــن عبدالعزيــز – ســلمه اللــه – خــال الفــرة مــن 15-17 إبريــل 2018 يف قاعــة امللــك فيصــل للمؤمتــرات يف 

فنــدق الريــاض إنركونتيننتال.
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