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بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة التــي وضعتهــا األمــم المتحــدة ترابــٌط نهج الترابط
يــزداد تالحمــًا كلمــا تقــّدم العمــل علــى تحقيقهــا. وللطاقــة دور مهــم فــي 
نوعّيــة الحيــاة، وهــي تدعــم تحقيــق خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
2030 )خطــة عــام 2030(. ويســتلزم تحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة 
فــي  وتكامــاًل  السياســات  بيــن  وتماســكًا  القطاعــات  بيــن  تنســيقًا 
ــن الشــكل 1 العالقــة بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة  التخطيــط. ويبّي

واألطــر المؤسســية المتعلقــة بأبعــاد الترابــط.

يتيــح نهــج الترابــط فرصــة لدفــع العمــل علــى تحقيــق أهــداف التنميــة 
وغايــات  أهــداف  تحديــد  فــي  النهــج  هــذا  يســهم  أواًل،  المســتدامة. 
تكميليــة يمكــن تحقيقهــا معــًا، إذ أنــه يســاعد علــى تحديــد أوجــه التفاعل 
بيــن األهــداف وفيمــا بيــن القطاعــات. ثانيــًا، يجمــع بيــن الجهــات المعنيــة 
فيســّهل إنشــاء الشــراكات والتعــاون بيــن القطاعــات والبلــدان وهــو أمــر 
أساســي لتحقيــق خطــة عــام 2030. ثالثــًا، يمكــن أن يشــّكل نهــج الترابــط 
إطــارًا للحلــول التــي تنكشــف عنــد دراســة الخطــط المختلفــة للبلــدان 
والهيئــات. ويدمــج نهــج الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء واألمــن 
تحمــل  علــى  والقــدرة  األساســية  المــوارد  علــى  الحصــول  وإمكانيــة 
كلفتهــا، ويدعــم اإلدارة المســتدامة للمــوارد فــي إطــار خطــة عــام 2030.
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3



4

01
 

 

 
 

 
 

 
(

)  

  

  
  

 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

  

الشكل 1. الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، والكفاءة 

المصــدر: اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا، تنميــة قــدرة البلــدان األعضــاء فــي اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا )اإلســكوا( 
لمعالجــة الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة: أداة السياســات اإلقليميــة، 2016. 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
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دور الطاقــة المتجــددة في نهج الترابط

ً

للطاقــة المتجــددة دور حاســم فــي قطاعــي الزراعــة والمياه، شــريطة معالجة المفاضالت 
وأوجــه التــآزر فــي الترابــط بيــن الميــاه والغــذاء والطاقــة والنظــام اإليكولوجــي علــى 

النحــو المناســب.

االقتصاديــة  األبعــاد  عشــر  الســبعة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تغطــي 
فــي كل هــدف مــن  التقــدم  واالجتماعيــة والبيئيــة لالســتدامة، ويعتمــد 
األخــرى. األهــداف  فــي  المحــرز  التقــدم  علــى  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 

تشــكل أهــداف التنميــة المســتدامة شــبكة متصلــة بروابــط منهــا مــا هــو 
إيجابــي ومنهــا مــا هــو ســلبي:

الروابط اإليجابية: أوجه التآزر التي تعزز التقدم في أكثر من هدف. 	
الروابط السلبية: المفاضالت التي تعوق التقدم في أكثر من هدف. 	

يمكــن اســتخدام تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة لتحســين الحصــول علــى 
ــي. كمــا يمكــن أن يكــون النتشــارها تداعيــات  ــادة اإلنتــاج الغذائ ــاه وزي المي
محــددة تبــرز أهميــة اآلثــار المشــتركة بيــن القطاعــات وأولويــات االســتدامة.

التنميــة  أهــداف  مــن  العديــد  لتحقيــق  كوســيلة  المتجــددة  الطاقــة  دور  هــو  واعــٌد 
ــن الشــكل التالــي الطــرق المختلفــة التــي يمكــن أن  المســتدامة فــي الوقــت نفســه. ويبّي

الميــاه والطاقــة. بيــن  الترابــط  المتجــددة  الطاقــة  تعــزز فيهــا 

➔

➔

➔

الشكل 2. فرص الطاقة المتجددة ومختلف عناصر الترابط بين المياه والطاقة والغذاء

المصــدر: اإلســكوا، تنميــة قــدرات البلــدان األعضــاء فــي اإلســكوا علــى معالجــة الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة لتحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة، مجموعــة أدوات تشــغيلية للترابــط بيــن الميــاه والطاقــة، نمــوذج الطاقــة المتجــددة، 2017. 

أدوات الترابط بين المياه والطاقة
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ويمكــن أن تســاعد الطاقــة المتجــددة فــي تحســين أمــن الميــاه مــن خــالل توفيــر 
الطاقــة الالزمــة عــن طريــق التقنيــات المعتمــدة علــى الميــاه مثــل توزيــع الميــاه 
أمــن  تعــزز  أن  المتجــددة  للطاقــة  ويمكــن  الصحــي.  الصــرف  ميــاه  ومعالجــة 
الطاقــة أيضــًا مــن خــالل توفيــر مصــادر طاقــة أقــل اســتهالكًا للميــاه، وتعزيــز 
إمكانيــة الوصــول إليهــا، والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف، والســالمة. ويمكــن 
ُظــم أن تلبــي االحتياجــات مــن الطاقــة علــى طــول سلســلة إمــداد  لمثــل هــذه النُّ
الميــاه. وتوفــر حلــول الضــخ المعتمــدة علــى الطاقــة الشمســية، مثــاًل، بديــاًل فعــااًل 
مــن حيــث الكلفــة عــن مولــدات الديــزل وإمــدادات الكهربــاء علــى الشــبكة. مــع 
ذلــك، ال بــد مــن حوافــز وأنظمــة مناســبة لتجنــب اإلفــراط فــي اســتخراج الميــاه 

بســبب تدنــي تكاليــف التشــغيل.  

ويمكــن لتكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة أن تحفــز قطــاع األغذيــة مــن خــالل 
خلــق فــرص اقتصاديــة وخفــض مســتوى الخســائر، وتحســين اإلنتاجيــة عــن 
طريــق ســد عجــز الطاقــة الحديثــة وسلســلة التوريــد. كمــا يمكنهــا أن توفــر 
الطاقــة فــي الموقــع أو أن تُدمَــج مــن خــالل المنشــآت الكبيــرة فــي ســالل إمــداد 

الطاقــة الموجــودة. 

العربيــة،  المنطقــة  فــي  المتجــددة  الطاقــة  توليــد  علــى  القــدرة  زيــادة  وتؤثــر 
كطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية، أيضــًا علــى اســتخدام األراضــي. وقــد يكــون 
لزيــادة الطلــب علــى األراضــي آثــار ســلبية علــى قطــاع الزراعــة واإلمــدادات 
الغذائيــة، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار علــى أســعار األغذيــة. ولتجنــب مثــل 
هــذا الســيناريو، يلــزم اعتمــاد نهــج شــامل للترابــط بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء 
يقــوم علــى اإلدارة المســتدامة للمــوارد، ويهــدف إلــى تشــجيع وتنســيق ودمــج 

التخطيــط واإلدارة المســتدامة للمــوارد المترابطــة عبــر القطاعــات.

ومــن شــأن اإلدارة المتكاملــة للمــوارد الطبيعيــة، مثــل الطاقــة والغــذاء والميــاه، 
أن تحســن الكفــاءات وتحــد مــن اآلثــار البيئيــة والنفايــات. ويتيــح اختــالف 
فــي  األمــن  تعــزز  متكاملــة  حلــواًل  المتجــددة  الطاقــة  تكنولوجيــات  طبيعــة 
القطاعــات الثالثــة. ويمكــن لتكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة، مــن خــالل النهــج 
المتكامــل، أن توفــر خدمــات الطاقــة مــع اســتخدام المــوارد بطريقــة مســتدامة. 

الطاقــة  تعميــم  إلــى  والغــذاء  والميــاه  الطاقــة  بيــن  الترابــط  نهــج  ويهــدف 
المتجــددة المســتدامة عــن طريــق بنــاء أوجــه التــآزر وزيــادة الكفــاءة والحــد مــن 

القطاعــات. فــي مختلــف  الحوكمــة  المفاضــالت وتحســين 

تحث الطاقة 
المتجددة عزم 

 التحول في
قطاع الطاقة

يتوّقــع أن يتضاعف الطلب 
العالمي علــى الطاقة بحلول 
عــام 2050، مع خضوع قطاع 

الطاقــة لتحوالت كبيرة.

تــؤدي الطاقة المتجددة 
دورًا مهمــًا في هذا التحول، 

ال ســيما أن كلفة إنتاج الطاقة 
الكهربائيــة من خالل الطاقة 

الشمســية الفولط ضوئية 
وتقنية الرياح ســوف تنخفض 

مع تزايــد التكنولوجيات 
الحديثة.

مع نمو أســواق الطاقة 
المتجددة، يســاعد واضعو 

السياســات على تسهيل 
االســتثمارات من خالل 

التنظيمات المناســبة.

يبقى التحدي الرئيســي في 
تعظيم أثــر الطاقة المتجددة 

كعامل محفــز للتنمية.
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إمكانــات الطاقــة المتجددة فــي المنطقة العربية

لي�يا %1.8الج�ائر 0.1%
المغرب 10.4%

تونس 11.9%

مصر 5.5%
الع�اق 0.4%

األردن 5.1%
لبنان 3.3%

دولة فلسطين 12.4%

الجمهو��ة العر�ية السو��ة 1.1%

اإلما�ات العر�ية المتحدة 0.2%
مو��تانيا 23.3%

السودان 60.5%

اليمن 4.9%

اســتقرت حصــة الطاقــة المتجــددة، منــذ عــام 2010، عنــد حوالــى 10.2 فــي 
ــي اســتهالك الطاقــة النهائــي فــي المنطقــة العربيــة بعــد فتــرة  ــة مــن إجمال المائ
المائــة  فــي   11 بنســبة  المتجــددة  الطاقــة  وانخفضــت  التراجــع.  مــن  طويلــة 
بيــن عامــي 2014 و2017، بســبب انخفــاض حصــص االســتهالك فــي تونــس 
والجمهوريــة العربيــة الســورية والســودان ودولــة فلســطين. ويتعــارض هــذا 
المســار مــع االتجــاه العالمــي لكنــه يتشــابه مــع أنمــاط االســتهالك فــي جنــوب 
وشــرق آســيا وهــو يرتبــط باالبتعــاد عــن الوقــود الحيــوي الصلــب )التقليــدي فــي 
معظمــه( والتوجــه نحــو الوقــود والكهربــاء بجــودة أعلــى. وحتــى عــام 2017، 
بلغــت نســبة الطاقــة المتجــددة حوالــى 10.8 فــي المائــة مــن مزيــج الطاقــة فــي 
ــم. وتتركــز هــذه النســبة  المنطقــة العربيــة، وهــي أدنــى نســبة بيــن مناطــق العال
فــي عــدد قليــل مــن البلــدان التــي تســتهلك كامــل الطاقــة المتجــددة فــي المنطقــة 
تقريبــًا، مــا يتــرك مجــااًل كبيــرًا لتوســيع نطاقهــا، نظــرًا لوفــرة مــوارد الطاقــة 
المتجــددة فــي المنطقــة. ويبّيــن الشــكل 3 نســب اســتهالك الطاقــة المتجــددة 

فــي كل بلــد لعــام 2017. 

الشكل 3. استهالك الطاقة المتجددة في المنطقة العربية حسب البلد، 2017

.Tracking SDG7: The Energy Progress Report,2019 ،المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

أدوات الترابط بين المياه والطاقة
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بلدان المش�ق  أقل البلداندول مجلس التعاون الخليجيبلدان المغرب 
 العر�ية نموًا

03الطاقة غير المتجددةالطاقة الشمسيةطاقة ال��احالطاقة المائيةالغا�ات الحيويةالوقود الحيوي الصلب الشكل 4. حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في البلدان العربية، 2017

.Tracking SDG7: The Energy Progress Report,2019 ،المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

المنطقــة  فــي  المتجــددة  للطاقــة  مصــدر  أكبــر  ثانــي  هــي  الشمســية  الطاقــة 
الطاقــة  اســتهالك  إجمالــي  مــن  المائــة  فــي   3 حوالــى  تشــكل  وهــي  العربيــة، 
المتجــددة فــي المنطقــة. كمــا أنهــا أســرع مصــادر الطاقــة المتجــددة نمــوًا فــي 
مجــال توليــد الطاقــة، وفقــًا لبيانــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة. ومــع أّن 
ــم يــرق انتشــارها  مــوارد الطاقــة الشمســية ممتــازة بشــكل عــام فــي المنطقــة، ل

بعــد إلــى اإلمكانــات التــي يمكــن تحقيقهــا علــى مســتوى المنطقــة. 

ويســتأثر أربعــة بلــدان، األردن وتونــس ودولــة فلســطين واليمــن، بأكثــر من ثالثة 
أربــاع الطاقــة الشمســية المســتهلكة فــي المنطقــة العربيــة. ويترافــق أحــدث 
انتشــار للطاقــة الشمســية فــي المنطقــة العربيــة مــع تزايــد تركيــز السياســات 
علــى تعميــم الطاقــة البديلــة، واالنخفــاض الســريع فــي كلفــة الطاقــة الشمســية 
ضمــن الشــبكة وخارجهــا. وتبّيــن ســرعة اعتمــاد الطاقــة الشمســية فــي دولــة 
ُظــم الشمســية القائمــة بذاتهــا كمــا  فلســطين ولبنــان واليمــن اإلمكانــات الهائلــة للُنّ
فــي المشــاريع األوســع نطاقــًا للمرافــق، ومســاهمتها الكبيــرة فــي تأميــن الطاقــة. 
وتــزداد أهميــة الطاقــة الشمســية خــارج نطــاق الشــبكة باعتبارهــا حــاًل طويــل 
األمــد لســكان الريــف غيــر الموصوليــن بشــبكات الكهربــاء الرئيســية، ونظــرًا لمــا 
ُظــم الشمســية علــى األســطح مــن اســتخدام مــرن فــي البلــدان التــي  تتيحــه للُنّ
تعانــي مــن تقطــع فــي إمــداد الشــبكات، بمــا فــي ذلك البلــدان التي تشــهد نزاعات.

8
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03
الترابــط بيــن الطاقة المتجددة وسلســلة إمداد المياه

  تشير األسهم البرتقالية إلى حيث يمكن إستخدام الطاقة المتجددة

التبخر
النا�ج

سلســلة  فــي  المتجــددة  الطاقــة  مدخــالت  اســتخدام  ُســُبل   5 الشــكل  يبيــن 
الميــاه. إمــداد 

استخدام الطاقة المتجددة في سلسلة إمداد المياه الشكل 5. 

المصــدر: اإلســكوا، تنميــة قــدرات البلــدان األعضــاء فــي اإلســكوا علــى معالجــة الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، 
مجموعــة أدوات تشــغيلية للترابــط بيــن الميــاه والطاقــة، نمــوذج الطاقــة المتجــددة، 2017.

ويبين الشكل 6 العملية الكاملة إلنتاج الطاقة ومختلف ُسُبل ومراحل استخدام 
المياه فيها، ويظهر الشكالن 5 و6 أين يمكن استخدام الطاقة المتجددة. 

المنطقــة  إلــى  بالنســبة  الميــاه والطاقــة  بيــن  للترابــط  المهمــة  ومــن الجوانــب 
هــذه  جعــل  وكيفيــة  الكهربــاء  إنتــاج  فــي  الميــاه  اســتخدام  طريقــة  العربيــة 
العمليــات أقــل اســتهالكًا للمــوارد المائيــة. فعندمــا تســتخدم خيــارات الطاقــة 
حســب  كثيــرًا  الطاقــة  توليــد  عمليــة  تختلــف  لتوليــد الكهربــاء،  المتجــددة 
التكنولوجيــا المســتخدمة، وتختلــف أيضــًا كميــة الميــاه المســتعملة باختــالف 

المعتمــد.   المتجــددة  الطاقــة  نــوع 

أدوات الترابط بين المياه والطاقة
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ً

نشــر الطاقــة المتجددة في التخطيــط لنهج الترابط

يهــدف الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء إلــى ترويــج التنســيق والتخطيــط 
المتكامــل واإلدارة المســتدامة للمــوارد المترابطــة عبــر مختلــف القطاعــات مــن 

أجــل اإلســراع فــي تحقيــق خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030. 

ينبغــي أال يقتصــر التخطيــط االســتراتيجي علــى تقييــم إمكانــات 
أيضــًا  يراعــي  أن  ينبغــي  بــل  المتجــددة،  الطاقــة  تكنولوجيــات 

األخــرى: القطاعــات  سياســات 

المــوارد  	 بتقييــم  المتجــددة  الطاقــة  اســتدامة  تعميــم  يبــدأ 
والتخطيــط المكانــي وتحديــد األهــداف. ويجــب أن تتضمــن هــذه 

الشكل 6. مخطط المياه االفتراضية المستعملة في إنتاج الطاقة

المصدر: اإلسكوا، تنمية قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا على معالجة الترابط بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مجموعة 
أدوات تشغيلية للترابط بين المياه والطاقة، نموذج الطاقة المتجددة، 2017. 

➔
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حوار الجهات المعنية المتعددة حول �نمية الطاقة المتجددة 

الحدود الجغ�افية (اإلقليمية 
والوطنية، ودون اإلقليمية مثًال)

تقد�ر إمكانات الطاقة المتجددة ووضع 
أهداف الطاقة المتجددة المستدامة 

خلق �يئة مؤا�ية لمشا��ع الطاقة ضمان إ�ساق السياسات عبر القطاعات: 
المتجددة المستدامة 

ضمان االم�ثال لالست�ا�يجيات 
والسياسات والتش��عات 

تعظيم أوجه التآ�ر �ين عمليات ت�ابط 
الطاقة المتجددة 

تقليل مفاضالت عمليات ت�ابط 
الطاقة المتجددة  

إنشاء مناطق محظورة وقواعد تحديد 
مواقع الطاقة المتجددة المستمرة 

بعمليات الت�ابط 

# 3 مشا��ع الطاقة المتجددة المستدامة   # 2 سياسة الطاقة المتجددة المستدامة  # 1 التخطيط االست�ا�يجي للطاقة المتجددة 

الحدود اإلدا��ة (الوطنية 
موقع محدد للمش�وع والبلدية مثًال) 

وضع الجهة المعنية للخ�ائط والط�ق للملكية القطاعية لتطو�ر الطاقة المتجددة 

الشكل 7.  حوار الجهات المعنية المتعددة والمسارات الثالثة لتطوير الطاقة المتجددة المستدامة: 
التخطيط والسياسات والمشاريع

 Towards sustainable renewable energy investment and deployment: Trade-offs and .المصدر: لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا
opportunities with water resources and the environment. آذار/مارس 2020.

➔

➔

لعــدة  الشــاملة  والجوانــب  الجغرافيــة  التكنولوجيــات  األنشــطة 
االســتراتيجي. التخطيــط  عمليــة  فــي  الترابــط  وأولويــات  قطاعــات 

لتراعــي علــى نحــو  المتجــددة  الطاقــة  يمكــن مراجعــة سياســات 
النحــو  علــى  القطاعــات،  بيــن  والمفاضــالت  التــآزر  أوجــه  فعــال 
األمــم  )لجنــة  االســتدامة  قابليــة  تقييــم  مصفوفــة  فــي  المقتــرح 

 :)2020 ألوروبــا،  االقتصاديــة  المتحــدة 

ينبغــي أن يعمــل واضعــو السياســات علــى دمــج الترابــط بيــن  	
فــي  وكذلــك  المتجــددة،  الطاقــة  سياســات  فــي  القطاعــات 
االســتدامة. دعــم  بغــرض  والبيئــة،  والزراعــة  الميــاه  سياســات 

ينبغي دعم أوجه التآزر وتقييم المفاضالت ومناقشتها والتخفيف  	
منها والتعويض عنها.

يجــب أن يعمــل واضعــو السياســات مــع الجهــات الفاعلــة فــي القطاع 
الخــاص لضمــان قيامها بتطوير مشــاريع مســتدامة:

تشــمل هــذه الجهــات أصحــاب المشــاريع، والمطوريــن، ومصنعــي  	
المعــدات، ومقاولــي الهندســة والمشــتريات والبنــاء، فضــاًل عــن 

المصرفييــن والمموليــن.

يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل تهيئة بيئــة مؤاتيــة تيســر االمتثال  	
للمعاييــر ذات الصلة.

أدوات الترابط بين المياه والطاقة
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بعــد  	 قيمتهــا  علــى  أيضــًا  الطاقــة  مشــاريع  تحافــظ  أن  ينبغــي 
مرحلــة توليــد الطاقــة، وعلــى توافقهــا مــع األولويــات والتنظيمــات 

للحكومــة. والبيئيــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

ويســتلزم التخطيــط وصنــع القــرار مــع مراعاة أثر اســتراتيجيات الميــاه والطاقة 
علــى القطاعــات األخــرى معرفــًة نوعيــًة وكميــًة هامــة. ويشــمل نهــج الترابــط 
فــي إدارة اتحليــل أوجــه التفاعــل بيــن القطاعــات واســتخدام مختلــف أدوات 
ومنهجيــات دعــم القــرار، وذلــك حســب الغــرض مــن التحليــل وتوفــر البيانــات 
والقــدرات التقنيــة. ويمكــن أن تسترشــد عمليــة صنــع السياســات بالنتائــج مــن 

خــالل تحديــد مــدى تأثيــر سياســة مــا علــى جميــع القطاعــات.

الشكل 8. مكونات تقييم الترابط

المصدر: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، تنمية قدرة البلدان األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
لمعالجة الترابط بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: أداة السياسات اإلقليمية، 2016.
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05
حــوار من أجل التعــاون في نهج الترابط

ويمكــن أن تكــون األدوات التحليليــة نوعيــة أو كميــة. فــاألدوات النوعيــة تفيــد 
فــي التحليــل األولــي للترابــط بيــن الميــاه والطاقــة، حيــث تنظــر الجهــات المعنيــة 
والجهــات  الجغرافيــة،  المنطقــة  مثــل  المــوارد،  إلدارة  محــدد  ســيناريو  فــي 
المعنيــة، والمناطق/المجتمعــات المحليــة المحتمــل تأثرهــا، فــي حيــن تســتند 
األدوات الكميــة إلــى البيانــات التــي ينتجهــا التحليــل النوعــي، وتولــد مؤشــرات 
المــوارد،  ونقــص  وكفاءتهــا،  المــوارد  وإدارة  االســتدامة  علــى  األثــر  ــم  تقِيّ

واحتياجــات ســيناريو معيــن، كمــا هــو مبيــن أدنــاه.

وتقبــل أداة الترابــط الشــاملة مدخــالت مــن القطاعــات الثالثــة وتقــّدم معلومــات 
عــن االحتياجــات األساســية مــن المــوارد )مثــل مجمــوع األراضــي الالزمــة(، 
ــواع األراضــي( وغيرهــا مــن التفاصيــل مثــل  ــات »نوعيــة« )مثــل أن تكّملهــا بيان
الحجــم أو التوزيع/حقــوق المســاهمين أو الحوكمــة. وفــي بعــض الحــاالت، يمكــن 

أن تشــّكل نواتــج أحــد التحليــالت مدخــالت فــي تحليــل أشــمل.

فوائــد الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة جلّيــة، لكــّن الواقــع السياســي واالجتماعــي 
واالقتصــادي واألمنــي فــي البلــدان العربيــة غالبــًا مــا يزيــد مــن تعقيــدات تنفيــذ 
الحلــول. وقــد يتمكــن واضعــو السياســات، مــن خــالل معرفــة كيفيــة التفــاوض 
ــات باســتخدام التكتيــكات واالســتراتيجيات المناســبة، مــن  لتذليــل هــذه العقب
المكاســب علــى حســاب اآلخــر، وزيــادة فــرص  الخــروج مــن منطــق تحقيــق 

التوصــل إلــى سياســات موحــدة للترابــط.

ولقــد ُحــددت ثالثــة مجــاالت يفيــد التفــاوض علــى أساســها هــي السياســات 
القطاعــات،  بيــن  المشــتركة  والسياســات  القطاعــات(،  )ضمــن  القطاعيــة 
ــرة للحــدود(.  ــدان العربيــة )عالقــات الترابــط العاب وسياســات الترابــط بيــن البل
ويقضــي التفــاوض فــي إطــار الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة بتحقيــق تــوازن بيــن 
المدخــالت واالســتخدامات المتنافســة لمــوارد الميــاه والطاقــة للتوصــل إلــى 
سياســات مســتدامة لــإدارة تحظــى بقبــول متبــادل. وال بــد لذلــك أواًل مــن وضــع 
معاييــر مشــتركة، وال ســيما بشــأن البيانــات، كمــا أنــه مــن المفيــد وضــع معاييــر 

قبــل البــدء بالمفاوضــات، لتهيئــة بيئــة تولــد الثقــة.

أدوات الترابط بين المياه والطاقة
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ونظــرًا لترابــط قطاعــي الميــاه والطاقــة، يشــكل فهــم األوجــه الممكنــة للمفاضلــة 
والتــآزر نقطــة انطــالق جيــدة للتوصــل إلــى توافــق فــي اآلراء. ومــن ُســُبل تقييــم 
أوجــه المفاضلــة والتــآزر إشــراك القطــاع الخــاص. ففــي حيــن أن اســتثمار القطاع 
الخــاص فــي قطــاع الطاقــة يمكــن أن ينتــج خيــارات للتفــاوض مــع قطــاع الميــاه، 
مــن الممكــن كذلــك أن توفــر فكــرة الميــاه كمــورد مــرن خيــارات للتفــاوض مــع 
قطــاع الطاقــة. وال يــزال ُينظــر إلــى الميــاه علــى أنهــا مــورد ثابــت ال يتغّيــر أو 
يتناقــص فــي الكميــة، فــي حيــن يظهــر الترابــط إمكانيــة »توليــد« الميــاه عــن 
طريــق تحســين الكفــاءة مــن خــالل السياســات والتكنولوجيــات والتغييــرات 
فــي ســلوك المســتهلكين. وللمفاوضــات أهميــة فــي نجــاح الترابــط بيــن الميــاه 

والطاقــة، وينبغــي اعتبارهــا جــزءًا ال يتجــزأ مــن أدوات واضعــي السياســات. 

مثــل  قيــم مشــتركة،  علــى  االتفــاق  التعــاون  لتشــجيع  الشــائعة  الطــرق  ومــن 
أهميــة حقــوق اإلنســان فــي الميــاه والغــذاء والتنميــة لتحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة. كمــا تعتبــر الحوافــز فــي السياســات العامــة )االقتصاديــة عــادًة( 
فعالــة للغايــة فــي تشــجيع التعــاون. ومــن المحفــزات األخــرى زيــادة الوعــي 
ــاء المؤسســات، وينبغــي تشــجيع جميــع هــذه الخيــارات  وإشــراك الجمهــور وبن

فــي المنطقــة العربيــة.

يجــب أن يشــمل الحــوار بيــن الجهــات المعنيــة المتعــددة واضعــي 
السياســات فــي القطاعــات ذات الصلــة والجهــات الفاعلــة الرئيســية 

مــن المجتمــع المدنــي، ومجموعــات الصناعــة واالســتثمار.

المجاالت الرئيســية التي ينبغي أن تكون فيها السياســات متســقة  	
مع الطاقــة المتجددة:

 ✲ المياه

 ✲ الحراجة الزراعية

 ✲ البيئة.

المجاالت الشاملة لعدة قطاعات: 	

 ✲ تغّير المناخ

 ✲ الصحة

 ✲ العمل

 ✲ السياحة

 ✲ التنمية الريفية.

ينبغي أن يشمل الحوار بين الجهات المعنية المتعددة أيضًا: 	

 ✲ منظمات المجتمع المدني

 ✲ ممثلي قطاع الطاقة المتجددة

 ✲ المصرفيين والممولين.

➔
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ال بــد مــن التعــاون والتنســيق عبــر الحــدود لالســتفادة مــن أوجــه 
التــآزر اإلقليميــة وضمــان اســتدامة تعميــم الطاقــة المتجــددة.

مــن المزايــا الرئيســية للتعــاون عبــر الحــدود الوطنيــة فــي مجــال  	
الطاقــة المتجــددة مــا يتيحــه مــن فــرص لالســتفادة مــن أوجــه 
التكامــل فــي المــوارد ومــن ُســُبل تحقيــق أهــداف ومصالــح مشــتركة.

آثــار  	 لهــا  تكــون  أن  يمكــن  المتجــددة  الطاقــة  مشــاريع  أن  بمــا 
عابــرة للحــدود، ال بــد مــن التعــاون الفعــال لمنــع نشــوب النزاعــات 

وضمان التنسيق المناسب.    
 

فرص الطاقة المتجددة لتفعيل استخدام المياه الجوفية 
ومعالجتها في نظام طبقة المياه الجوفية لشمال 

الصحراء الغربية
ُظــم اإليكولوجيــة فــي نظــام طبقــة الميــاه الجوفيــة لشــمال  ُأجــري تقييــم للترابــط بيــن الميــاه والغــذاء والطاقــة والنُّ
الصحــراء الغربيــة التــي تتقاســمها تونــس والجزائــر وليبيــا، ضمــن عمليــة تشــاركية عابــرة للحــدود امتــدت مــن عــام 
2017 إلــى عــام 2019 وشــملت حلقتــي عمــل إقليميتيــن ومشــاورات وطنيــة. وتوّصــل الحــوار الــذي دعمــه تحليــل 
متعــدد التخصصــات إلــى تحديــد للقضايــا المشــتركة بيــن القطاعــات ومجموعــة واســعة من الحلــول. ويتعرض نظام 
طبقــة الميــاه الجوفيــة لشــمال الصحــراء الغربيــة، وهــي مــن أكبــر احتياطيــات الميــاه الجوفيــة فــي شــمال أفريقيــا 
وتمتــد علــى أكثــر مــن مليــون كيلومتــر مربــع، لضغــوط ناجمــة عــن زيــادة عمليــات اســتخراج الميــاه ألغــراض التنميــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة، والتقــدم التكنولوجــي فــي حفــر اآلبــار، وانخفــاض كفــاءة الــري فــي ظــل منــاخ شــديد 
الجفــاف. ومــن التحديــات التــي تــم تحديدهــا مــا يتعلــق بأمــن الطاقــة والتطــورات فــي مجــال الطاقــة، وال ســيما 
الطاقــة المتجــددة، وإمكاناتهــا للمســاعدة فــي تحويــل إدارة الميــاه والزراعــة. ويمكــن أن تســهم مجموعــات الحلــول 
المقترحــة وإجــراءات التــآزر المنســقة المتعــددة القطاعــات )يمكــن االطــالع علــى المثــل فــي مــا يلــي(، التــي تنفــذ 
علــى مختلــف المســتويات، علــى نحــو فعــال فــي التمهيــد لمســتقبل مســتدام لنظــام طبقــة الميــاه الجوفيــة لشــمال 

الصحــراء الغربيــة.

واســُتخدم نمــوذج متكامــل لتقييــم القــدرة التنافســية لُنُظــم الضــخ التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية مــن خارج الشــبكة 
لتلبيــة متطلبــات القطــاع الزراعــي المســتقبلية )الــري وتحليــة الميــاه(، مــع النظــر فــي مســتويات مختلفــة لتكاليــف 
الوقــود واإلعانــات. وتشــير النتائــج إلــى أن جعــل التكنولوجيــا الفولــط ضوئيــة أقــل كلفــة وســيلة فعالــة لتعميــم 
الطاقــة الشمســية، وهــي أكثــر فعاليــة حتــى مــن تخفيــض اإلعانــات. لكــن النتائــج تظهــر أيضــًا أن الطاقــة الشمســية، 

إن عممــت مــن دون تخطيــط، قــد تســهم فــي اســتنزاف الميــاه الجوفيــة بشــكل خطيــر.

مثــل عــن مجموعــة مــن حلــول الترابــط، »الطاقــة المتجــددة المتعــددة األغــراض والــري علــى نطاق صغير باســتخدام 
ُنُظــم تعمــل بالطاقــة الشمســية«، ومــا يقابلهــا مــن إجراءات:

➔
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

الطاقة الشمسية بكلفة ميّسرة في خطط التنمية ال��فية والري، 
وتقليل استخدام الوقود

إج�اءات تقنية وقانونية واقتصادية للحد من استغالل المياه الجوفية

حلول الطاقة الشمسية التي تجمع طلبات الطاقة وتو�ع التكاليف 
عبر االستخدامات

تطو�ر و�نويع مصادر الطاقة المتجددة

إعادة هيكلة اإلعانات الداعمة ألسعار الوقود األحفوري لتسهيل 
اال�تقال إلى الطاقة المتجددة

تبادل المعلومات والخب�ات عن الطاقة المتجددة عبر الحدود

��ادة القد�ات والوعي بمصادر الطاقة المتجددة واستخدام الطاقة 
والمياه بكفاءة

وقــد ُأجــري تقييــم الترابــط فــي نظــام طبقــة الميــاه الجوفيــة لشــمال الصحــراء الغربيــة فــي إطــار اتفاقيــة حمايــة 
واســتخدام المجــاري المائيــة العابــرة للحــدود والبحيــرات الدوليــة، بالتعــاون الوثيــق مــع الشــراكة العالميــة للميــاه 
ــة الســويدية  فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط ومرصــد الصحــراء الغربيــة والســاحل، وبتمويــل مــن الوكال

للتعــاون اإلنمائــي الدولــي.

 Reconciling resource uses: Assessment of the water-food-energy-.المصدر: لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا
ecosystems nexus in the North Western Sahara Aquifer System, Part A - “Nexus Challenges and Solutions”, 2020b.

https://unece.org/environment-policy/publications/reconciling-resource-uses-assessment-water-food-energy-ecosystems
https://unece.org/environment-policy/publications/reconciling-resource-uses-assessment-water-food-energy-ecosystems
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الحوكمــة  بنــى  فــي  كمــا  المنــاخ  فــي  تنــّوع  العربيــة  المنطقــة  بلــدان  بيــن 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، ومــع ذلــك ثّمــة أوجــه تشــابه وأرضّيــة 
مشــتركة يمكــن البنــاء عليهــا مــن خــالل تعــاون إقليمــي بشــأن بيانــات الترابــط 

وأدواتــه. ولقــد تــم اســتخالص الرســائل الرئيســية التاليــة:

إنتــاج  فــي  الحــاالت  جميــع  يناســب  واحــد  نمــوذج  مــن  مــا   .1

والجغرافيــا  وللمنــاخ  وحوكمتهــا.  واســتهالكها  الطبيعيــة  المــوارد 
والســيناريوهات االجتماعيــة االقتصاديــة والقضايــا العابــرة للحــدود 
ووضــع الالجئيــن والنزاعــات والحكــم القبلــي وغيــره مــن النمــاذج 
نهــج  وال  العربيــة،  المنطقــة  فــي  النطــاق  واســعة  آثــار  السياســية 
ســحري لــإدارة المتكاملــة والمســتدامة للمــوارد. يجــب إذًا أن يكــون 
الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء موجهــًا حســب االحتياجــات 
ومراعيــًا للســياق. ويمكــن للتعــاون فــي المعــارف والمنصة المشــتركة 
وعمليــة تنفيــذ حلــول الترابــط أن يخلــق وضعــًا يعــود بالفائــدة علــى 

الجميــع فــي المنطقــة.

ينبغــي أن تشــّكل حقــوق اإلنســان وإمكانيــة الحصــول علــى مــوارد   .2

الميــاه والطاقــة والغــذاء األســاس فــي إنتــاج هــذه المــوارد األوليــة 
وإدارتهــا. ومــن هــذا األســاس يقــوم تعــاون إقليمــي وتوضــع أهــداف 

مشــتركة لتحقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة.

17
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مــن خــالل اتبــاع نهــج محــوره اإلنســان ومنطلقــه أهــداف التنميــة   .3

وضــع  يمكــن  واإلقليميــة  العالميــة  الخطــط  وتحديــد  المســتدامة 
التعــاون.  وتيســير  لالحتياجــات  خارطــة 

بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالفقــر والصحــة والنمــو   .4

االقتصــادي والتعليــم والعدالــة االجتماعيــة والميــاه والطاقــة واألمــن 
الغذائــي أوجــه ترابــط واضحــة. فهــي جــزء مــن سلســلة متصلة ينشــأ 
عــن إدارتهــا ترابــط ينبغــي التعامــل معــه بشــكل كلــي، باســتخدام 

األدوات والبيانــات الالزمــة لتحقيــق األهــداف.

ينبغــي بنــاء القــدرات فــي الهيــاكل والمؤسســات المحليــة مــن خــالل   .5

وضــع مؤشــرات وآليــات مســاءلة محليــة لتكييــف أهــداف التنميــة 
المســتدامة العالميــة علــى النطــاق المحلــي. ويجــب أن تكــون هــذه 
»تتكلــم  لكــي  القائمــة  البرامــج  مــع  متســقة  واآلليــات  المؤشــرات 

بنفــس اللغــة«.

يمكــن تنفيــذ الحوكمــة فــي الترابــط بيــن الميــاه والغــذاء والطاقــة   .6

فــي البرامــج المؤسســية القائمــة الخاصــة بالبلــدان أو بالمنطقــة ككل. 
ــاع نهــج  ــاء القــدرات التب لكــن ينبغــي أواًل إصــالح هــذه البرامــج وبن
شــفاف وشــمولي علــى جميــع المســتويات. ويجــب أن يركــز اإلصــالح 
علــى تحســين التنســيق بيــن جميــع القطاعــات ومســتويات الحوكمة، 
وأن يشــمل بنــاء القــدرات المهــارات التقنيــة واالجتماعيــة ومهــارات 

التفــاوض وتســوية النزاعــات. 

رئيســية  معنيــة  جهــة  أنــه  علــى  العــام  القطــاع  إلــى  النظــر  ينبغــي   .7

فــي تنفيــذ الترابــط. ويجــب تشــجيع آليــات المســاءلة والشــفافية 
التــي تســمح للمجتمــع بالمشــاركة االســتباقية بــداًل مــن أن تقتصــر 

نقديــة. ســلبية  تدخــالت  علــى  مشــاركته 

ينبغي وضع اســتراتيجيات تســمح للبلدان العربية بتنفيذ االلتزامات   .8

والمســتدامة.  االقتصاديــة  بالتنميــة  المتعلقــة  والدوليــة  الوطنيــة 
ُظــم  ويمكــن أن تشــمل مثــاًل تأميــن الطاقــة المســتدامة للجميــع، والنُّ
علــى واإلنتــاج  االســتهالك  وبروتوكــوالت  الموثوقــة،   التجاريــة 

نحو مستدام. 

مــن المهــم النظــر فــي أنــواع مختلفــة مــن الحوكمــة إلدارة المــوارد   .9

األوليــة، بمــا فــي ذلــك الالمركزيــة. ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق 
تحســين التجانــس بيــن الســلطات المنفصلــة للميــاه والزراعــة، وعــن 
ــى تحقيــق  طريــق تشــجيع التعاونيــات أو الرابطــات التــي تســعى إل
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قطاعــي  فــي  األســعار  وتحديــد  المــوارد  اســتخدام  فــي  الكفــاءة 
الميــاه والطاقــة. 

والروابــط  الترابــط  إدارة  قــرارات  دعــم  أدوات/أنظمــة  تســمح   .10

بطريقــة  الســيناريوهات  فــي  بالنظــر  القــرارات  لصانعــي  المشــتركة 
موضوعيــة وكميــة. ويمكــن لواضعــي السياســات بذلــك تخصيــص 
المــوارد األوليــة واتخــاذ الخيــارات التكنولوجيــة األفضــل لحافظــة 
محــددة للميــاه والطاقــة. وتســاعد هــذه النمــاذج التحليليــة أيضــًا على 
والتمويــل.  المفاضــالت  بشــأن  والتفــاوض  للمناقشــة  منصــات  إنشــاء 

ينبغــي أن تراعــي القــرارات التــي تؤثــر علــى قطــاع الطاقــة المــوارد   .11

المائيــة لتجنــب االســتنزاف فــي قطــاع الميــاه. ويمكــن تحقيــق ذلــك 
عــن طريــق دمــج تخطيــط سياســات الطاقــة والميــاه. وينبغــي أن 
يكــون توافــر الميــاه فــي كل منطقــة عامــاًل فــي اختيــار التكنولوجيــا 

األنســب إلنتــاج الطاقــة وتكويــن نظــام التبريــد. 

فــي  إلــى 55  الميــاه  فــي مرافــق  الطاقــة  تكاليــف  أن تصــل  يمكــن   .12

المائــة مــن مجمــوع تكاليــف التشــغيل. وقــد يشــكل االعتمــاد علــى 
خطــرًا  البلــد  مســتوى  علــى  الميــاه  لتأميــن  واحــد  طاقــة  مصــدر 
مراعــاة  ويجــب  واألغذيــة.  والطاقــة  الميــاه  قطاعــات  علــى  كبيــرًا 
الميــاه  لتكنولوجيــات  الكربــون  وبصمــة  الطاقــة  مــن  االحتياجــات 
مثــل تحليــة الميــاه ومعالجتهــا، عنــد وضــع سياســات التخطيــط فــي 

الميــاه.  قطــاع 

ونقــص  التكنولوجيــا  وخيــارات  التحتيــة  البنيــة  ضعــف  ينعكــس   .13

الدعــم المؤسســي إلمــدادات الميــاه والطاقــة، علــى رفــاه اإلنســان 
المســتويين  للنمــو علــى  والتنميــة االقتصاديــة. واإلمكانــات هائلــة 
المحلــي واإلقليمــي إذا مــا اعتمــدت ُنُظــم مترابطــة الســتخدام الميــاه 

والطاقــة وإنتــاج األغذيــة بطريقــة منســقة وشــاملة.
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