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متطلبات تعزيز سياسات الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء-أوالا 

ا  لغذاءاألنشطة المشتركة المنفذة في إطار الترابط بين المياه والطاقة وا-ثانيا

مشاريع منفذة من حساب التنمية في األمم المتحدة ▪

مشاريع منفذة بالتعاون مع جهات دولية▪

لغذاءاجتماعات إقليمية وعالمية حول الترابط بين الطاقة والمياه وا▪

تقارير فنية ▪

ا  اآلفاق المستقبلية-ثالثا
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مقدمة

لوقود تعتمد البلدان العربية على ا•
ة، األحفوري كمصدر رئيس للطاق

دة سواء أكانت منتِجة أو مستورِ 
وتستخدم المياه الستخراج. له

الوقود األحفوري، وداخل 
المحطات الحرارية في عمليات 

.  توليد الكهرباء والتبريد

كذلك تتطلّب إمدادات المياه •
ا للطاقة، ال ومعالجتها استهالكا
سيما في بلدان منطقة الخليج
ية مياه العربي التي تعتمد على تحل
من البحر في توفير احتياجاتها

.المياه

الترابط بين المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية

ين بالتالي، تحتل موضوعات تأم•
إمدادات الطاقة والمياه األولوية 

ات في برامج العمل على المستوي
.الوطنية واإلقليمية والعالمية



اءمتطلبات تعزيز سياسات الترابط بين الطاقة والمياه والغذ



Page 6

نهج لدعم الترابط بين الطاقة والمياه

أمن 

المياه

أمن 
الطاقة

أمن الغذاء

الزراعة 

المستدامة 

والتجارة

اإلدارة 

المتكاملة 

للموارد 
المائية

الطاقة 

المستدامة 

للجميع
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اءمتطلبات تعزيز سياسات الترابط بين المياه والطاقة والغذ

منها؛كلفيقوةالمكامنمنيستفيدبلبعينه،قطاععلىيركزال،وشامالتشاركيانهجاباعتبارهللترابطجماعيافهما•

المناخ؛وتغيرغذاءوالوالمياهالطاقةبينبالترابطالمتعلقسيماوالالوطنية،التنميةوبرامجخططفيالترابطنهجاعتماد•

تشاركيةتشاورعملياتخاللمنالمشتركة،األهدافمنعددعلىتوافقبناءمنهاالترابط،لتحقيقمرنةآلياتاعتماد•

المعنية؛الجهاتمختلففيها

وفعالية؛ةبكفاءالمواردهذهإلدارة-موثوقةبياناتإلىتستندتحليليةدراساتعلىبناء–متكاملةسياساتاعتماد•

فيالترابطالنهجهذاويضع.2030عامخطةتنفيذسياقفيالقادمة،لألجيالتمتدوخططسياساتتبنيعلىالعمل•

عليها؛الحصولوإمكانيةوجودتهاالمواردكميةباالعتباريأخذديناميكيسياق

بيانات،الوتحليلوجمعواإلمدادات،المواردعلىالطلبوإدارةالقراردعمأدواتعلىوالتدريبالفنيةالقدراتتطوير•

بينهاالمتداخلةالعالقاتوتنظيم

الصناعية،والقدراتوالتطويرالبحثأنشطةدعم•

االجتماعي؛البعدمراعاةمعالحقيقية،الكلفةمعيتناسببماالخدمةتسعيرهيكلفيالنظر•

والخاصة؛العامةالشراكاتفيوالتوسعاالستثماراتلجذبالمناسبةالبيئةتهيئة•

.األولويةذاتالوطنيةالمجاالتفياإلقليميالتعاونتعزيز•



اقة األنشطة المشتركة المنفذة في إطار الترابط بين المياه والط

والغذاء
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:مشاريع منفذة من حساب التنمية في األمم المتحدة

ة تنمية قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا على معالج"مشروع 

"الترابط بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

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

اقة لتحقيق قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا في موضوع الترابط بين قطاعي المياه والط

ديسمبر /إلى كانون األول2014ديسمبر /أهداف التنمية المستدامة، وذلك من كانون األول

2017  .

: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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:مشاريع منفذة من حساب التنمية في األمم المتحدة

ة تنمية قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا على معالج"مشروع 

"الترابط بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

بناء القدرات

المسؤلين في 
الوزرات

وضع أداة 
ل إقليمية حو
السياسات

تنظيم ورشة
عمل إقليمية

تشرين 
أكتوبر /األول

2016

إعداد ثالثة 
مشاريع لدعم 

الترابط

ورشة عمل 
ادل إقليمية لتب

الخبرات 

كانون 
ديسمبر /االول

2017

المؤسسات 
المعنية 
بتأمين 
الخدمات

إعداد ثالث 
مجموعات 
من األدوات 

الفنية

كفاءة 
الموارد

ورشة عمل 
تدريبية

فبراير /شباط
2017

الطاقة 
المتجددة

ورشة عمل 
تدريبية

يوليو /تموز
2017

نقل 
االتكنولوجي

ورشة عمل 

تدريبية

/  أيلول
سبتمبر 
2017
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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

ل المياه، اعتماداا دراسة فنية بشأن تثبيت تربينة كهرومائية صغيرة السعة على شبكة نق

لك في على إجراء تعديل يسمح بوجود اختالفات في ارتفاع المياه واالستفادة من ذ

قيروان؛ بمنظومة جلب المياه بوالية الالشريشيرةلتوليد الكهرباء، وذلك في منطقة 

وفية بمدينة بإنتاج الطاقة الكهربائية لتشغيل محطة تحلية المياه الجالطاقياالكتفاء تونس

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

وفير الطاقةفي تالفوتوفلطيةنشر استخدامات الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخاليا 

الالزمة وتخزينها لري مشروع المليون ونصف 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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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
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ه ورشة عمل إقليمية ختامية حول سياسات الترابط بين الميا

والطاقة
ديسمبر /كانون األول12-11)، "سياسات الترابط بين المياه والطاقة"نظمت اإلسكوا ورشة عمل إقليمية ختامية حول •

2017.)

هدفت الورشة الى 

نمية المستدامة تقييم التقدم المحرز بشأن إذكاء الوعي وتعزيز العمل حول الترابط بين المياه والطاقة في سياق خطة الت•

؛2030لعام 

استعراض الرسائل الرئيسية والدروس المستفادة من األداة التشغيلية للترابط بين المياه والطاقة؛•

المستقبل؛مناقشة المبادرات الثالثة الرائدة المنفذة في إطار هذا المشروع والفرص المتاحة لتنفيذ مبادرات مماثلة في•

الصعيدين مناقشة اآلليات المؤسسية والنهج المتكامل لتحقيق اتساق السياسات في إطار ضمان امن المياه والطاقة على•

اإلقليمي والوطني؛

تبادل المعلومات حول المبادرات والمشاريع والشراكات اإلقليمية التي تدعم •

الدول العربية في موضوع الترابط بين المياه والطاقة فضال عن المجاالت

.ذات الصلة مثل األمن الغذائي وتغير المناخ

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

أهداف التنمية المستدامة
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:مشاريع منفذة من حساب التنمية في األمم المتحدة

تعزيز مرونة واستدامة القطاع الزراعي في المنطقة "مشروع 

"العربية

حسينتعلىالوطنيةالقدراتتعزيزبهدفالمشروعهذاتنفيذعلىاإلسكواتعمل•

نطقةالمتواجهالتيالرئيسيةالتحدياتمراعاةمعالزراعي،القطاعواستدامةمرونة

المشروعويتضمن.المناخوتغيرالسائدةوالنزاعاتالمياهندرةذلكفيبماالعربية،

التركيزمعالمناختغيرحولالبياناتواستخراجالريمياهإدارةحولتدريبيةأنشطة

برنامجاستخدامخاللمنالزراعيةاإلنتاجيةلتعزيزالتكميليالريعلى

(AquaCrop)الجغرافيةالمعلوماتونظام(ARCGIS(،وسائلحولوكذلك

.األسواقوالىالتمويلالىوالوصولكالتكنولوجيا،التنفيذ

عربيةلدانبثالثةفيالصلةذاتالوطنيةالتدريبيةالدوراتمنعددتنفيذوسيتم.•

.ولبنانفلسطينودولةاألردنهيمختارة

خاللمنوالمائيالغذائياألمنتعزيز"لمشروعاستكماالالمشروعهذاويأتي•

لتعاونلالسويديةالوكالةمنالممول،"العربيةالمنطقةفيالقدراتوتنميةالتعاون

.الدولياإلنمائي
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:مشاريع منفذة بالتعاون مع جهات دولية

الل مشروع تعزيز األمن المائي والغذائي في المنطقة العربية من خ

التعاون وتنمية القدرات الوطنية

لدولية ية وافي إطار مبادرة جامعة الدول العربية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، تعمل اإلسكوا بالتعاون مع عدد من المنظمات اإلقليم•
. على تنفيذ مشروع تعزيز األمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية من خالل التعاون وتنمية القدرات

رفع ة القدرات ويهدف المشروع إلى تعزيز األمن الغذائي والمائي في البلدان العربية من خالل تعزيز قاعدة المعرفة الوطنية واإلقليمية، وتنمي•
.  مستوى التنسيق والتعاون في إعداد السياسات ووضع االستراتيجيات وتنفيذ البرامج المائية والزراعية

.  2019يستمر تنفيذ هذا المشروع الممّول من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي حتى نهاية عام •

:المشروع قائم على أربع ركائز•

تقييم اإلنتاج الزراعي في ظل تغيّر وفرة المياه نتيجة تغيّر المناخ؛•
رفع مستوى التنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه في إعداد وتنفيذ السياسات المائية والزراعية في المنطقة العربية؛•
تحسين كفاءة إنتاج الغذاء في المنطقة العربية من خالل تعزيز الممارسات الزراعية الفضلى؛•
.رفع القدرات الوطنية واإلقليمية في مجال تقييم ورصد مستويات األمن الغذائي في الدول العربية•

.يدانية أخرىوتشمل أنشطة المشروع إعداد الدراسات العلمية والتقارير حول السياسات، وتنظيم اجتماعات خبراء وورش عمل تدريبية وأنشطة م•

UN)منظمات اقليمية ودولية  agencies, 
NGOs, Universities, …) الدول العربية
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:مشاريع منفذة بالتعاون مع جهات دولية

صغيرة المبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة ال"مشروع 

"(REGEND)السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية 

(Sida)بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية ،(2021-2018)تقوم اإلسكوا بتنفيذ المشروع •

تعميم يهدف المشروع الى تحسين األمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، و•

.  أهداف التنمية المستدامة في عمليات السياسات اإلقليمية والوطنية

ا إلى تحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية من خالل تشجيع االستثمارات في• مجال تطبيقات وتهدف المبادرة أيضا

اإلدماج الطاقة المتجددة الصغيرة السعة، المالئمة بيئيا وذات األسعار المعقولة، مع تعزيز المساواة بين الجنسين و

.االجتماعي لدعم التنمية الريفية

عدين والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والت-ممثلة بإدارة الطاقة -و يشارك في المشروع جامعة الدول العربية •

((AIDMO، والمركز اللبناني لحفظ الطاقة(LCEC)، والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تونس(ANME.)
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مياه المشاركة في اجتماعات إقليمية وعالمية حول الترابط بين ال

والطاقة والغذاء

ومن من االجتماعات اإلقليمية والعالمية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء،( 17)شاركت في او نظمت االسكوا العديد 

:بينها ما يلي

ى ق األدنى وشمال أفريقيا ومع جهات أخرشاركت اإلسكوا مع المكتب اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة في الشر•

أبريل /نيسان4-مارس /آذار31القاهرة، )بتنظيم مؤتمر أيام األراضي والمياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

األدنى ة األغذية والزراعة في الشرقكذلك شاركت اإلسكوا مع جامعة الدول العربية والمكتب اإلقليمي لمنظم(. .2019

الدول ء الزراعة العرب، عقد في مقر جامعةوشمال أفريقيا في تنظيم اجتماع وزاري مشترك بين وزراء المياه ووزرا

".إعالن القاهرة"، ونتج عنه (2019أبريل /نيسان4)العربية 

دى العربي ي اإلقليمي حول قضايا المياه للمنتونظمت اإلسكوا، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، االجتماع التحضير•

وشارك في (. 2018مارس /آذار29-28بيروت، )2018للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 

ه، وممثلو عضاء في المجلس الوزاري العربي للميااالجتماع أعضاء لجنة الموارد المائية في اإلسكوا، وممثلو الدول األ

يسية، وخلُص االجتماع إلى عدة رسائل رئ. دنيعدد من المنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع الم

المياه والغذاء، المتعلقة بالترابط بين الطاقة وركزت على تعزيز الروابط بين أهداف التنمية المستدامة، وال سيما تلك

.وتغيُّر المناخ

األنشطة المشتركة المنفذة في إطار الترابط بين المياه والطاقة والغذاء
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تقارير فنية

في غيُّراتكذلك أصدرت اإلسكوا سلسلة تقارير وطنية حول تقييم تأثير الت•
منطقة المياه المتاحة على انتاجية المحاصيل الزراعية في دول مختارة من ال

ر الوطنية وكانت فرق وطنية من الدول العربية قد أعّدت هذه التقاري. العربية
تحت ة، لتقييم اإلنتاجية الزراعية لعدد معين من المحاصيل في مناطق محدد

يم أثر تغيُّر تقيتأثير التغيّرات المناخية، باستخدام نتائج المبادرة اإلقليمية ل
ي المنطقة المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر االجتماعي واالقتصادي ف

(.  ريكار)العربية 
فرة رات في ووتتضمن هذه التقارير مقترحات وتوصيات للتَكيُّف مع التغيُّ •

دول في تنفيذ المكون األول 9وقد شاركت . المياه الناتجة عن تغيُّر المناخ
ر،هي األردن، وتونس، والسودان، والعراق، ودولة فلسطين، ولبنان، ومص

والمغرب، واليمن

األنشطة المشتركة المنفذة في إطار الترابط بين المياه والطاقة والغذاء

، تناولت ") (يالطاقة الحيوية والتنمية المستدامة في الريف العرب"أصدرت اإلسكوا تقريراا حول •

ماداا على فيه وضع الطاقة الحيوية في المنطقة العربية، والموقف من إنتاج الوقود الحيوي اعت

.  محاصيل الغذاء، وأثر ذلك على استخدام األراضي وهدر المياه وأمن الغذاء
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تقارير فنية

التقدم نحو تحقيق االمن المائي في المنطقة العربية

األنشطة المشتركة المنفذة في إطار الترابط بين المياه والطاقة والغذاء

ئي في أرسلت االسكوا ألعضاء لجنة الموارد المائية ورقة عمل حول التقدم نحو تحقيق االمن الما•

المنطقة العربية وتلقت مالحظات من العراق وقطر فقط

. عربيةواإلسكوا االن بصدد إصدار تقرير حول التقدم نحو تحقيق األمن المائي في المنطقة ال•

ا لألمن المائي في المنطقة العربية ينطلق من نَهجِ •  الترابط يعرض هذا التقرير إطاراا مفاهيميا

ة ال يهمل ويستند إلى نَهجٍ قائم على حقوق االنسان لضمان أن األمن المائي في المنطقة العربي

ستعرض وي. أحداا، ويراعي منظور التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية

لمائي، وندرة التقرير الظروف النظامية اإلقليمية التي تعيق تحقيق األمن المائي وال سيما اإلجهاد ا

موعة من ويتم هذا ضمن بيئة تمكينية قائمة على مج. المياه، والمياه المشتركة، وتغيُّر المناخ

.  وسائل التنفيذ التي تعالج الظروف النظامية على مختلف المستويات
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إطار مفاهيمي لألمن المائي

في المنطقة العربية

حقوق االنسان
حقوق اإلنسان في المياه •

وخدمات الصرف 

الصحي

االنصاف•

امكانية الوصول•

عدم اهمال احد•

المساواة بين الجنسين•

النهج القائم علي حقوق •

اإلنسان

التنمية المستدامة

البعد االقتصادي•

البعد االجتماعي•

البعد البيئي•

تالروابط بين القطاعا•

وسائل التنفيذ

الحوكمة•

التعاون اإلقليمي•

التمويل واالستثمار•

البحث وتطوير التكنولوجيا•

المرونة وإعادة االعمار•

بناء القدرات•

األمن

المائي

االسرة

المحلي

الوطني

بين الدول

االقليمي



اآلفاق المستقبلية
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اآلفاق المستقبلية

ئي تدعو االسكوا الدول األعضاء إلى المشاركة في أنشطة وفعاليات مشروع تعزيز األمن الغذا•

لمياه والزراعة، والمائي في المنطقة العربية، وخاصة تلك المتعلقة بالتنسيق المؤسسي بين قطاعي ا

قلبات وفرة وإلى االستفادة من أنشطة تطوير القدرات الوطنية في مجال تقييم آثار تغيّر المناخ وت

.ةالمياه على االنتاج الزراعي، والتنسيق في هذا اإلطار مع القائمين على تنفيذ هذه األنشط

غي متابعتها تدعو اإلسكوا لجنة الموارد المائية ولجنة الطاقة إلى تقديم المشورة حول األعمال التي ينب•

.تجّدةفي مجال الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، في ضوء المشاريع القائمة والتطورات المس

ا الى دمج نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء ف• ي الدول األعضاء في اإلسكوا مدعوة أيضا

.االستراتيجيات والبرامج والخطط والسياسات القطاعية التي تعزز التنمية المستدامة

مؤسسية إيالء المزيد من االهتمام لدعم أوجه الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، وتطوير القدرات ال•

سياسات ذات الصلة، مع ضمان التنسيق والتكامل بين القطاعات في صياغة االستراتيجيات وال

والخطط وبرامج العمل الوطنية؛



شكرا  


