
لترابط تنمية قدرة البلدان األعضاء في اإلسكوا على استخدام ا
بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ه والطاقةورشة عمل إقليمية ختامية حول سياسات الترابط بين الميا

2017ديسمبر /كانون األول12-11بيروت، 

نظرة عامة

زياد الخياط

مسؤول أول للشؤون االقتصادية

قسم الموارد المائية

إدارة سياسات التنمية المستدامة
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المحتويات

مقدمة

أهمية الترابط بين الطاقة والمياه-أوالا 

ا  2030الترابط بين الطاقة والمياه في خطة التنمية المستدامة لعام -ثانيا

ا  نهج لدعم الترابط بين الطاقة والمياه-ثالثا

ا  ترابط مشروع تنمية قدرة البلدان األعضاء في اإلسكوا على استخدام ال-رابعا

بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ا  اآلفاق المستقبلية -خامسا



مقدمة
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مقدمة

تعتمد البلدان العربية على•
الوقود األحفوري كمصدر 
رئيس للطاقة، سواء أكانت 

.  منتِجة أو مستوِردة له
وتستخدم المياه الستخراج 
الوقود األحفوري، وداخل 

المحطات الحرارية في عمليات
.  توليد الكهرباء والتبريد

كذلك تتطلّب إمدادات المياه•
ا للطاقة ، ال ومعالجتها استهالكا
ج سيما في بلدان منطقة الخلي
حلية العربي التي تعتمد على ت
اجاتها مياه البحر في توفير احتي

.من المياه

الترابط بين المياه والطاقة في المنطقة العربية

ويات بالتالي، تحتل موضوعات تأمين إمدادات الطاقة والمياه األولوية في برامج العمل على المست•

.الوطنية واإلقليمية والعالمية



أهمية الترابط بين الطاقة والمياه
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استخدامات المياه في الحصول على الوقود األحفوري
الترابط بين الطاقة والمياه
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استخدامات المياه في إنتاج الكهرباء
الترابط بين الطاقة والمياه
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استخدامات الطاقة للمياه

عةكمية الطاقة المطلوبة لتوفير متر مكعب واحد من مصادر مائية متنو

الترابط بين الطاقة والمياه
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الطاقة وتحلية المياه

تتركز حوالي•

في المائة 54

من قدرات 

التحلية في 

العالم بمنطقة

الشرق األوسط

الترابط بين الطاقة والمياه



2030الترابط بين الطاقة والمياه في خطة التنمية المستدامة لعام
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ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها 

إدارة مستدامة 

ديثة ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الح

والموثوقة والمستدامة

2030الترابط بين الطاقة والمياه في خطة التنمية المستدامة لعام

بوضوح إلى أن أهداف التنمية المستدامة والغايات 2030أشارت خطة التنمية المستدامة لعام •

71و55و18و5في الديباجة وفي الفقرات " )متكاملة غير قابلة للتجزئة"المتصلة بها 

ألوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة وطابعها "، وأن (من اإلعالن

."المتكامل أهمية حاسمة في ضمان تحقيق الغرض من هذه الخطة الجديدة

ا لكل منهما في خطة التن• ا بأهمية قطاعي المياه والطاقة، أدرجت األمم المتحدة هدفا مية واعترافا

:2030المستدامة لعام 
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ة القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسن

وتعزيز الزراعة المستدامة

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره

2030الترابط بين الطاقة والمياه في خطة التنمية المستدامة لعام

تنمية االقتصادية يُمكن النظر إلى مفهوم الترابط بين الطاقة والمياه كوسيلة أساسية لتحقيق ال•

مي الرشيدة على مستوى الدول، ومن التعاون اإلقليالحوكمةواالجتماعية، في إطار من 

ا من الترابط بين الهدفين  من أهداف التنمية المستدامة، 7و6على مستوى المنطقة، انطالقا

.  2، وببعد األمن الغذائي في الهدف 13وعالقتهما بالبعد البيئي في الهدف 

صل الهدف من هذا الترابط هو تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتنفيذ هذه األهداف وما يت•

الغذاءأمنبها من غايات وأساليب للتنفيذ، أخذاا في الُحسبان قضايا تغيّر المناخ و



نهج لدعم الترابط بين الطاقة والمياه
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لمياهالترابط بين أمن ا: تقرير اإلسكوا السادس للمياه والتنمية

والطاقة والغذاء في المنطقة العربية

أنشطة اإلسكوا في مجال دعم الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء

(2015)السادسالعددالتنمية،والمياهحولاإلسكواتقرير•

:تقريراليتناول

لتنميةاتحقيقلدعمتحليليكإطارالترابطمفهومتعريف•

المستدامة

عالقةمنظورمنالمشتركةالمائيةالمواردإدارةتحديات•

الترابط

خدماتاللتحسينوالمياهالطاقةبينالمتبادلاالعتمادأوجه•

المنطقةفيالغذائياألمنتحقيقلوالطاقةالمياه•

.ةطبيعيالللمواردالمتكاملةاإلدارةلتحسينتوصيات•
• https://www.unescwa.org/our-work/water

https://www.unescwa.org/our-work/water
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أمن الطاقةأمن المياه

أمن الغذاء

الزراعة 

المستدامة 

والتجارة

اإلدارة 

المتكاملة 

للموارد المائية

ة الطاقة المستدام

للجميع



ام مشروع تنمية قدرة البلدان األعضاء في اإلسكوا على استخد

مةالترابط بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدا
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الترابط بين المياه و الطاقة

أنشطة اإلسكوا في مجال دعم الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء

ا اإلسكواعقدت ا تشاورياجتماعا ا

اقةوالطالمائيةالمواردلجنتيجمع

ياهالمقطاعيبينالترابطبشأن

بيروت،فيوالطاقة،

بهدف،2012يونيو/حزيران

مستوىعلىحوارإطالق

واقعحولوالحكومات،القطاعات

والطاقةالمياهبينالترابط

إلىالتشاورياالجتماعهذاوخلص

:تقبلالمسفيللعملأولوياتسبعتحديد

المعرفةونشرالتوعية(1)

العامةالسياساتتنسيق(2)

أمنبينالترابطعالقةدراسة(3)

الطاقةوأمنالمياه

الكفاءةتحسين(4)

خياراتفيالمعرفةزيادة(5)

التكنولوجيا

المتجددةللطاقةالترويج(6)

ارثوالكوالمناختغيّرقضايادمج(7)

ارالقرصنععمليةفيالطبيعية

األولويات
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ام مشروع تنمية قدرة البلدان األعضاء في اإلسكوا على استخد

مةالترابط بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدا

أنشطة اإلسكوا في مجال دعم الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء

ةقدرنميةتأمنت اإلسكوا التمويل الالزم من صندوق األمم المتحدة للتنمية، لتنفيذ مشروع ل

حقيق أهداف البلدان األعضاء في اإلسكوا في موضوع الترابط بين قطاعي المياه والطاقة لت

.  2017ديسمبر /إلى كانون األول2014ديسمبر /التنمية المستدامة، وذلك من كانون األول

:ويهدف المشروع

أجل إلى بناء قدرات الوزارات والمؤسسات المعنية بتأمين خدمات المياه والطاقة، من•

ي إطار من اعتماد نهج الترابط بين المياه والطاقة، والتعاطي مع قضايا المياه والطاقة ف

.  التكامل

ميةإلى تحفيز البلدان األعضاء في اإلسكوا على اعتماد هذا النهج بشأن خطة التن•

2030لعام المستدامة 
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أنشطة اإلسكوا في مجال دعم الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء

بناء القدرات

المسؤلين في 
الوزرات

وضع أداة 
ل إقليمية حو
السياسات

ورشة عمل 
إقليمية

إعداد ثالثة 
مبادرات 
طلدعم التراب

ورشة عمل 
إقليمية ختامية

ة المؤسسات المعني
بتأمين الخدمات

إعداد ثالث 
مجموعات 
من األدوات 

ةالتشغيلي

ةكفاءة الطاق
ورشة عمل 

تدريبية

الطاقة 
المتجددة

ورشة عمل 
تدريبية

نقل 
ياالتكنولوج

ورشة عمل 

تدريبية

ويقوم المشروع على مسارين متكاملتين لبناء القدرات

دام مشروع تنمية قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا على استخ

مةالترابط بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدا
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أداة السياسات اإلقليمية

بين المياه والطاقة لتحقيقمشروع تنمية قدرة البلدان األعضاء في اإلسكوا على استخدام الترابط

أهداف التنمية المستدامة

لمياه التوعية ونشر المعرفة بشأن الترابط بين ا

والطاقة
1النموذج 

زيادة اتساق السياسات 2النموذج 

دراسة الترابط في أمن المياه والطاقة 3النموذج 

زيادة الكفاءة 4النموذج 

ةتوفير المعلومات حول الخيارات التكنولوجي 5النموذج 

تعزيز الطاقة المتجددة 6النموذج 

مواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية 7النموذج 
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اقة ورشة عمل إقليمية حول سياسات الترابط بين المياه والط

(2016أكتوبر /تشرين األول31-30عّمان، )

ج تعزيز إدماالى تفدوهاإلقليمية اتالسياسأداةورشة العمل إلى استندت •

يجيات على واالستراتاعتبارات الترابط بين المياه والطاقة في صياغة السياسات

.  رائدةات ردابتنفيذ ماستدراج عروض لالصعيدين الوطني واإلقليمي، فضال عن 

بين المياه والطاقة لتحقيقمشروع تنمية قدرة البلدان األعضاء في اإلسكوا على استخدام الترابط

أهداف التنمية المستدامة
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مبادرات الترابط بين الطاقة والمياه

االقتراح الدولة

ة في دراسة المعايير االقتصادية الستخدام نظام كهروضوئي هجين  لآلبار العميق
محافظة السويداء

ة الجمهورية العربي

السورية

توفير مصدر إضافي ومكمل للطاقة لمشروع محطة المعالجة لشمال غزة  فلسطين

الشريشيرةقة تركيز محطة صغيرة لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية بكاسر للضغط بمنط
بمنظومة جلب المياه بوالية القيروان

تونس
وفية بمدينة بإنتاج الطاقة الكهربائية لتشغيل محطة تحلية المياه الجالطاقياالكتفاء 
الموجودةالفوتوضوئيةعن طريق توسعة المحطة بنقردان

غدير القلة بقدرة لتوليد الكهرباء بمركب تصفية وإنتاج المياه بفوتوضوئيةتركيز محطة 
كراتميغوات27

ب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التغير المناخي على حوض نهر الكل
سياق الترابط

لبنان

تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية وتخزينها لري أراضي مشروع مليون فدان مصر

بين المياه والطاقة لتحقيقمشروع تنمية قدرة البلدان األعضاء في اإلسكوا على استخدام الترابط

أهداف التنمية المستدامة
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مجموعة أدوات تشغيلية للترابط بين المياه والطاقة

بين المياه والطاقة لتحقيقمشروع تنمية قدرة البلدان األعضاء في اإلسكوا على استخدام الترابط

أهداف التنمية المستدامة
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الترابط ورشة العمل اإلقليمية التشغيلية األولى لبناء القدرات حول

كفاءة استخدام الموارد: بين المياه والطاقة
رابط الت"نظمت اإلسكوا ورشة العمل اإلقليمية األولى لبناء القدرات حول •

فبراير /شباط21و20)، "كفاءة استخدام الموارد: بين المياه والطاقة

(.، المنامة2017

لذين هدفت هذه الورشة إلى رفع القدرات الفنية للمسؤولين الحكوميين ا•

اتيجيات يشرفون على توفير خدمات المياه أو الطاقة، فاّطلعوا على االستر

اءة تقديم لتحسين كفالتكنولوجية التي تالئم الترابط بين المياه والطاقة 

، وذلك من خالل تقديم عروض مرئية حول النموذج خدمات المياه والطاقة

التشغيلي لكفاءة استخدام الموارد الذي اعدته اإلسكوا 

بين المياه والطاقة لتحقيقمشروع تنمية قدرة البلدان األعضاء في اإلسكوا على استخدام الترابط

أهداف التنمية المستدامة
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ول الترابط ورشة العمل اإلقليمية التشغيلية الثانية لبناء القدرات ح

الطاقة المتجددة: بين المياه والطاقة
11)، "متجددةالطاقة ال: الترابط بين المياه والطاقة"نظمت اإلسكوا ورشة العمل اإلقليمية الثانية لبناء القدرات حول •

(.، بيروت2017يوليو /تموز12و

:  هدفت الورشة من خالل تقديم عروض مرئية حول نموذج الطاقة المتجددة الى

مة للعمليات دراسة إمكانات استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة لتحسين األمن المائي من خالل توفير الطاقة الالز•

الخاصة بالمياه، 

يلة، تعزيز أمن الطاقة وتنويع المزيج الوطني للطاقة من خالل توفير مصادر الطاقة التي تستخدم مياه قل•

النائية،  /إتاحة خدمات الطاقة الحديثة في المناطق الريفية•

بين المياه والطاقة لتحقيقمشروع تنمية قدرة البلدان األعضاء في اإلسكوا على استخدام الترابط

أهداف التنمية المستدامة
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ول الترابط ورشة العمل اإلقليمية التشغيلية الثالثة لبناء القدرات ح

نقل التكنولوجيا: بين المياه والطاقة
ين المياه الترابط ب"نظمت اإلسكوا ورشة العمل اإلقليمية الثالثة لبناء القدرات حول •

(.، عمان2017اكتوبر /تشرين االول31و30)، "نقل التكنولوجيا: والطاقة

وميين الذين هدفت الورشة الى المساعدة في تحسين القدرات التقنية للمسؤولين الحك•

ى يديرون أو يشرفون على توفير خدمات المياه أو الطاقة، من خالل الحصول عل

رارات معلومات شاملة عن الخيارات التكنولوجية التي يمكن استخدامها في اتخاذ ق

مشاريعهممناسبة لتحقيق نهج الترابط بين المياه والطاقة في عملياتهم وأنشطتهم و

بين المياه والطاقة لتحقيقمشروع تنمية قدرة البلدان األعضاء في اإلسكوا على استخدام الترابط

أهداف التنمية المستدامة



اآلفاق المستقبلية
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مشروع تعزيز األمن المائي والغذائي في المنطقة العربية 

من خالل التعاون وتنمية القدرات الوطنية
كوا في إطار مبادرة جامعة الدول العربية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، تعمل اإلس•

ائي والمائي بالتعاون مع عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية على تنفيذ مشروع تعزيز األمن الغذ
.  في المنطقة العربية من خالل التعاون وتنمية القدرات

اعدة يهدف المشروع إلى تعزيز األمن الغذائي والمائي في البلدان العربية من خالل تعزيز ق•
داد السياسات المعرفة الوطنية واإلقليمية، وتنمية القدرات ورفع مستوى التنسيق والتعاون في إع

.  ووضع االستراتيجيات وتنفيذ البرامج المائية والزراعية

نهاية عام يستمر تنفيذ هذا المشروع الممّول من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي حتى•
2018  .

:المشروع قائم على أربع ركائز•

تقييم اإلنتاج الزراعي في ظل تغيّر وفرة المياه نتيجة تغيّر المناخ؛•
مائية رفع مستوى التنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه في إعداد وتنفيذ السياسات ال•

والزراعية في المنطقة العربية؛
ة الفضلى؛تحسين كفاءة إنتاج الغذاء في المنطقة العربية من خالل تعزيز الممارسات الزراعي•
ي الدول رفع القدرات الوطنية واإلقليمية في مجال تقييم ورصد مستويات األمن الغذائي ف•

.العربية

ماعات وتشمل أنشطة المشروع إعداد الدراسات العلمية والتقارير حول السياسات، وتنظيم اجت•
.خبراء وورش عمل تدريبية وأنشطة ميدانية أخرى

أنشطة اإلسكوا في مجال دعم الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء
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ا بين قطاعات الترابط بين المياه• والطاقة اجتماع فريق خبراء لدفع الحوار قدما

والغذاء

مواصلة العمل بنهج الترابط لتحقيق اهداف التنمية المستدامة•

ابعتها في تدعو اإلسكوا المشاركين إلى تقديم المشورة حول األعمال التي ينبغي مت•

طورات مجال الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، في ضوء المشاريع القائمة والت

.المستجّدة وباألخص مبادرة جامعة الدول العربية المتعلقة بالترابط

ا الى استخدام نهج الترابط في ص• ياغة الدول األعضاء في اإلسكوا مدعوة أيضا

.مستدامةاالستراتيجيات والسياسات وال سيما في مسار تحقيق أهداف التنمية ال



شكرا  


