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عالقات متداخلة بين الطاقة والمياه والغذاء

:  محددات تحقيق التنمية المستدامة تعتمد على

الرشيدة بشأن اإلدارة الكفؤة للعرضالحوكمة▪

،والطلب على الموارد مع مراعاة البعد البيئي

التحول نحو أنماط انتاج واستهالك مستدام،▪

ة اعتماد سياسات وتشريعات وأدوات اقتصادي▪

ة مناسبة لضمان تلبية االحتياجات اإلنساني

األساسية بجودة مقبولة وأسعار معقولة،

مد التوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون، يعت▪

ل،على معدل نمو اقتصادي أعلى وكثافة طاقة أق

اء ترابط بين الطاقة والمياه والغذالنظر إلى ال▪

على مستوى المواطن والدولة،كأسلوب حياة 

.والدوليالتعاون اإلقليمي ▪

الطاقة

صناعة، زراعة، 
ضخ وانتاج 

، سكني المياه
... وخدمي

المياه

احتياجات 
انسانية، زراعة،

، طاقةالانتاج 
..  صناعة،

الغذاء

احتياجات 
انسانية،

طاقةللري، مياه
للزراعة،  
أسمدة، تصنيع

....، زراعي

التنمية 

المستدامة
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المتعلقة بالطاقة2030أهداف خطة التنمية المستدامة 

الطاقة المستدامة 

وأمن المياه وأمن الغذاء
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بين التحديات واألولوياتالمنطقة العربيةواقع الطاقة والمياه والغذاء في 

إنتاجمعدلفيزيادةو،%4-3بينالطاقةاستهالكمعدلفيسنوينمويتسببسنوياً،%2.2حوالي،عاليةسكانيةزيادةمتوسط➢

.الكهربائيةالطاقةمنالفردنصيبفيالدولبينحادتفاوتو،%8-6بينالكهرباء

وعلىيةالساحلالمناطقفيعشوائيعمرانيزحفواإلنتاجية،والمتوسطةالمرتفعةالتربةذاتالزراعيةاألراضيعلىعمرانيتوسع➢

.األنهارضفافطول

الوطنيالمزيجفيالمتجددةالطاقةدورمحدوديةو،%90عنتقلالبنسبةللطاقةرئيسيكمصدراألحفوريالوقودعلىاالعتماد➢

،الطاقي

مراقبةمعالخاصاعللقطفعالبدورتسمحالتيالتنظيميةواألطرالتشريعاتقلةوالسوق،وآلياتالعلميوالبحثالفنيةالمعرفةفيقصور➢

التسعير؛وهيكلالخدمةجودة

االستهالك؛أنماطفيرشيدةغيروسلوكياتبالخدمة،لإلمدادالحقيقيةالكلفةتعكسال،والمياهالتقليديةالطاقةأسعار➢

هيعربيةدولة11،العالميالمستوىعلى)االمطارهطولمنمنخفضةمستوياتو،العربيةالمنطقةخارجمنالمياهمصادرمن60%➢

.الدولمنكثيرفيمائيفقرو،(دولة180بينمندنىاأل

35وحواليالخليج،منطقةدولبعضفي%100نحوبينوأدناهاأعالهاتتراوحبنسبالحبوباستيرادعلىواالعتماد،غذائيةفجوة➢

.والعراقومصروسورياالمغربمثلدولفي55%–

...(.، عواصف ترابية، موجات حرارة شديدة، متوقع غرق بعض مدن عربية ساحليةتصحرجفاف، )آثار تغير المناخ ➢

.مجتمع المحليبمفهوم التنمية المستدامة والترابط بين العديد من أهدافها، كأسلوب حياة على مستوى الفرد والالجمعي الوعي العام محدودية ➢
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اقة والغذاءالعناصر األساسية لنَهجٍ فعال في مجال الترابط بين المياه والط

:مواجهة التحدياتمتطلبات 

اظ على ، للحفغير تقليدية ومبتكرةسياسات -

بين الفرصالتوازنالموارد والعمل على 

ين بالمرونة والتنسيق والفوائد، وتعزيز 

.  المؤسسات ذات الصلة

في ة عنصر الوقت والكلفة االقتصاديأهمية -

ت التآزر القطاعي في مجاالسرعة تحقيق 

يات على كافة مستو-الطاقة والمياه والغذاء 

ريو سينامقارنةً بكلفة -الدولة والمواطن 

ق ، وصوالً إلى تحقيأداء األعمال كالمعتاد

.أهداف التنمية المستدامة

نهجا  جمعي للترابط باعتباره الفهمال-

بعينه، وشامالً، ال يركز على قطاعتشاركيا  

ن ويستفيد مجميع القطاعات بل يتناول 

ية لتعزيز الفعالمكامن القوة في كل منها، 

.واإلنتاجية واإلدارة المتكاملة للموارد
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أنشطة االسكوا في مجال دعم الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء  

حقيق تطوير قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا لدراسة أوجه الترابط بين المياه والطاقة من أجل ت"مشروع 

"أهداف التنمية المستدامة

.2017ديسمبر-2014ديسمبر:الزمنياإلطار

نهجداعتماأجلمن-والطاقةالمياهخدماتبتأمينالمعنيةوالمؤسساتالوزاراتفيللعاملينالوطنيةالقدراتبناء:الهدف

علىاءاألعضالبلدانوتحفيز-التكاملمنإطارفيوالطاقةالمياهقضايامعوالتعاطي-والطاقةالمياهبينالترابط

.2030المستدامةالتنميةخطةأهدافلتحقيقالنهج،هذااعتماد

راتيجياتواالستالسياساتترابط/دمجكيفيةعلىوالمياهالطاقةوزاراتفيالمستوىرفيعيالمسؤولينتدريب:العملمنهجية

والطاقة،المياهقطاعيفيالعاملينالخدماتمقدميعلىالتركيزمعواإلقليمية،الوطنيةالمستوياتعلى

،رومصوسورياتونسمنلكلالمياهوضخالكهرباءتوليدفيالمتجددةالطاقةاستخدامحولفنيةدراسات-:المخرجات

،"والطاقةالمياهبينالترابطسياسات"حولإقليميةأداة-

.التكنولوجيانقلالمتجددة،الطاقةالموارد،كفاءةبشأنتشغيليةأدوات3-
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(  تابع)أنشطة االسكوا في مجال دعم الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء 

-REGEND"ةالمبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة الصغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربي"

2021-2018:الزمنياإلطار

:الشركاء

،(Sida)للتنميةالسويديةالوكالة•

،(الطاقةإدارة)العربيةالدولجامعة•

،(AIDMO)والتعدينالصناعيةللتنميةالعربيةالمنظمة•

،(LCEC)الطاقةلحفظاللبنانيالمركز•

،تونس-(ANME)الطاقةفيللتحكمالوطنيةالوكالة•

.األردنيةالمعدنيةوالثروةالطاقةوزارة•

:الهدف

الطاقة،وأمنوالمائيالغذائياألمنتحسين▪

المناخ،تغيُّرمعالتكيُّفعلىالقدرةتعزيز▪

اتالسياسعملياتفيالمستدامةالتنميةأهدافتعميم▪

والوطنية،اإلقليمية

تشجيععبرةالريفيالمجتمعاتفيالعيشُسبُلباالرتقاء▪

السعةةصغيرالمتجددةالطاقةتطبيقاتفياالستثمارات

ً محليمالئمةوال معقولة،أسعاروذاتا

دعملاالجتماعيواإلدماجالجنسينبينالمساواةتعزيز▪

.الريفيةالتنمية

:التوجيهيةللجنةاألولالتنسيقياالجتماع

.2018سبتمبر25
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(تابع)أنشطة اإلسكوا في مجال دعم الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء 

ذات الصلةمواد فنية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية والمشاركة في فعاليات

:بينهاإصدار مواد فنية من

لتعزيزالعامةللسياساتمتاحةخيارات"تقرير✓

."العربيةالمنطقةفيالخضراءالتكنولوجيات

يفالمستدامةوالتنميةالحيويةالطاقة"فنيةورقة✓

."العربيالريف

األمنتعزيز:2030العربيةالمنطقةآفاق"تقرير✓

."الغذائي

المياهفيالتغيُّراتتأثيرتقييم"حولوطنيةتقارير✓

دولفيالزراعيةالمحاصيلانتاجيةعلىالمتاحة

."العربيةالمنطقةمنمختارة

ةوالطاقالمياهأمنفيالترابطعواملأهم"حولكتيب✓

ليليالتحاإلطارتضمن،"العربيةالمنطقةفيوالغذاء

نه،بتأميالمرتبطةوالعواملالترابط،لفهمالمطلوب

منفيفالتخبغرضالمستدامة،التنميةأهدافوبتحقيق

.المناختغيّرحدة

علىالصلةذاتالفعالياتمنالعديدفيالمشاركة❖

.والعالميةواإلقليميةالوطنيةاألصعدة
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مسارات لتحقيق نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء

ي فاإلقليميالتعاون-
المجاالت ذات الصلة،

خاصةً ما يتصل 
:باآلتي

اتساق السياسات، -

البحث دعم -
،والتطوير

ين نقل المعرفة وتوط-
التكنولوجيات

الخضراء المناِسبة
للظروف المحلية،

تطوير القدرات -
.الوطنية

تحديد أهداف -
الترابط،

المؤشراتاعتماد -
المناسبة للسماح 
حرز بقياس التقدم الم

ورصده، 

العالقات إيضاح -
بين المؤشرات 

.المختلفة

ط الترابدمج نَهج -
ات في االستراتيجي

والبرامج والخطط 
والسياسات 

القطاعية،

تطوير القدرات -
نية الفالمؤسساتية و

وحل واإلدارية
المشاكل، 

ق وصوالً لتحقي-
أهداف التنمية 

.المستدامة

مبادئ مشتركة، -
في سياق يراعي 
النوعية والكمية 

،واالتاحية

سياساتاعتماد -
بأمن عامة ترتبط 

المياه والطاقة 
والغذاء في مختلف

المؤسسات/القطاعات
المعنية، 

ن األخذ في الحسبا-
ر آثار تغي  تحليل 
على هذهالمناخ

.القطاعات

سياسات وخطط -
،لتحقيق أمن الغذاء

ضمان حصول -
الجميع، حاضراً 

ومستقبالً، على
المياه خدمات
بأسعار والطاقة

مناسبة وجودة 
معقولة، تعكس 
،الكلفة الحقيقية

الشرائح مراعاة-
.الفقيرة
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