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 آسيا )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

                     لجنة الموارد المائية
     عشرة        الثالثة        الدورة 

     7102             حزيران/يونيو     72 -  72       بيروت، 

 جدول األعمال المؤقتمن  6البند 

 في المنطقة العربية والغذاء والمياه الطاقةالترابط بين 

 زـموج

 في الرئيسية المحاور سياق في الطاقة بأمن      ربطا  والمائي الغذائي األمن قضايا الوثيقة هذه تتناول
 والموارد للطاقة الطبيعية المصادر بين المتداخلة العالقات حيث المستدامة، للتنمية الوطنية االستراتيجيات

 إلى المياه قطاع يحتاج وكذلك المياه، من كبيرة كميات إلى تحتاج        تقريبا  الطاقة إنتاج عمليات فجميع. المائية
 المياه كما الطاقة         وت ستخدم. وتسخينها وضخها وتحليتها ونقلها ومعالجتها اهالمي الستخراج الكهربائية الطاقة

 .الغذاء لتوفير الزراعية األنشطة في

 في      أخذا  والزراعة، والطاقة المياه قطاعات سياسات في جذري تحول إحداث أهمية الوثيقة وتوضح
 أنماط نحو والتحول الموارد استخدام كفاءة إلى والطلب، العرض إدارة من الغذائي، األمن تحقيق الحسبان
 اإلنسانية االحتياجات تلبية لضمان االقتصادية واألدوات والتشريعات السياسات وتطبيق مستدامة، استهالك
 والغذاء، والمياه الطاقة بين الترابط سياسات تعزيز ومتطلبات معقولة، وأسعار مقبولة بجودة األساسية
 .7131 لعام المستدامة التنمية خطة أهداف تحقيق إلى      وصوال 

 المتكاملة اإلدارة مجال في( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة أنشطة الوثيقة وتعرض
 مستدام    هج   ن  باعتماد المستدامة التنمية أهداف لتحقيق الغذاء، أمن وتحقيق والمياه الطاقة لموارد والمستدامة

 والدولة، المواطن مستوى على حياة أسلوب بمثابة هو النهج وهذا. والغذاء والمياه الطاقة بين للترابط
 وضع على القدرات بناء منها أنشطة، عدة عبر له الترويج ويتم الفرص، من واالستفادة التحديات لمواجهة
 المتجددة الطاقة على تعتمد تقنية بدائل واختيار األراضي، واستخدام والمياه للطاقة رشيدة سياسات واعتماد

 .اإلقليمي التعاون تعزيز عن     فضال  المحلية، الظروف وتالئم

 المائية، الموارد للجنة عشرة الثالثة الدورة في      أيضا  الوثيقة هذه ش    ناق   ت  الترابط، هج  ن  تعزيز إطار وفي
 االطالع إلى        مدعو ون والمياه الطاقة لجنة وأعضاء. 7102 يونيو/حزيران 72و 72 في بيروت في عقد   ست  التي
 .فيه الرأي وإبداء والغذاء والمياه الطاقة بين الترابط مجال في األنشطة تنفيذ في المحرز التقدم على
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 مقدمة

الوطنية للتنمية  ةستراتيجياال ة فييأحد المحاور الرئيسالعربية  في الدول الطاقة والمياه والغذاءأمن       يشك ل  -1
جميع عمليات إنتاج الطاقة فبين المصادر الطبيعية للطاقة والموارد المائية. متداخلة  العالقة حيثالمستدامة، 

المياه ومعالجتها لطاقة الكهربائية الستخراج إلى ايحتاج قطاع المياه كما إلى كميات كبيرة من المياه،  تحتاج        تقريبا  
 .لتوفير الغذاء ستخدم الطاقة والمياه في األنشطة الزراعية     . وت هاوتسخين هاوضخوتحليتها  هاونقل

ما يتعلق بالطلب المرتفع  رات                . ومن هذه التغي رات       من تغي في المنطقة يحدث بكل ما  هذه العالقة وتتأثر -2
ارتفاع في )على البيئة  ر المناخ    تغي ر اثآبو، واألنشطة االقتصادية السكان عدد زيادةل       نتيجة   على الموارد الطبيعية

األمطار، عواصف  ، مستويات منخفضة من هطولتصحر، جفافحرارة شديدة،  موجاتدرجة الحرارة يصاحبها 
في المائة من  61، إذ أن غرافيةجال الطبيعةومنها ما يتعلق ب ......( رضة للغرق   م عمدن عربية ساحلية  ترابية،

. والطاقة المتجددة ةالمصادر األحفورية للطاق إلى جانب وفرة ،من خارج المنطقة العربيةتأتي مصادر المياه 
الدول في معظم وقوع و ،للزراعة في المنطقة وتدهورها مع مرور الزمنندرة األراضي الصالحة             ومنها أيضا 

 في عديد من المناطق.  صالحة للزراعةصحراوية قاحلة غير نطاق الصحراء الكبرى وما تتسم به من أراض 
 ن أي ما يتراوح بي ،                   مليارات دوالر سنويا  2 حواليبلتدهور األراضي في المنطقة الكلفة االقتصادية تم تقدير و
 . (1)البلدانلبعض في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  2و 7

ممارسات من قبيل بوالنزاعات المسلحة عدم االستقرار البلدان التي تعاني من في                      ويتأث ر األمن الغذائي  -3
إلى عاقة الوصول إو ،وتدمير المعدات ،وقتل المواشي ،لغاملقنابل واألاونشر  ،ألراضي الزراعيةاجرف 

بلدان سكان إلى العدد كبير من لموجات لجوء وهجرة إلى هذه الممارسات تؤدي وخدمات المياه والطاقة. 
للحصول على مزيد من خدمات الطاقة والمياه  هاعلى استخدام               للموارد وضغطا     ا  حاد   ا إجهادمما يسبب ار، والج

، ةسوريالجمهورية العربية النازحين من  ناللذين يستضيفالبنان األردن وكما في المضيفة )البلدان في والغذاء 
إلسرائيلي الذي ا                                         ، فضال  عن الوضع الصعب لفلسطين تحت االحتالل (     مترد    ا لنازحين داخليا   ع    وض اليمن حيث و

 .مواردها الطبيعيةبيتحكم 

المنطقة العربية أكثر من  ستيرادافي ضوء                                                       اد أهمية قضايا األمن الغذائي والمائي ربطا  بأمن الطاقةدتزو -4
 في المائة من استهالكها من الحبوب 65 المنطقة استوردتفقد  .الحرارية التي تستهلكهافي المائة من السعرات  51

تحديد التوازن األنسب بين اإلنتاج ويشكل . (2)سنوات 01في المائة قبل  51بالمقارنة مع  7106-7104الفترة في 
العربية اتخاذها إلحراز تقدم الدول على يتوجب من أهم القرارات االستراتيجية التي        واحدا  المحلي والواردات 

                                                             نجحت في إدارة أمنها الغذائي من خالل االعتماد جزئيا  أو بالكامل  بعض البلدانن أوال سيما ، في األمن الغذائي
الخاصة التي تكفل استقرار  ااستراتيجيتهتحدد أن دولة على األسواق العالمية لسنوات عديدة. ويتعين على كل 

وبيئته  ،المناخية، وميزته النسبية في التجارة الدولية-الجغرافية البلد                                  توفر األغذية، وذلك بناء  على ميزات
                          على الزراعة المحلية يعر ض  وقدرته على التخفيف من مختلف أنواع المخاطر. فاالعتماد المفرط ،السياسية

                                                
(1) E/ESCWA/SDPD/2017/1, p. 63. 

  .19 .ص المصدر نفسه. (2)

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2030-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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أن االعتماد المفرط على الواردات  ، في حينفشي أمراض المحاصيل الزراعيةالسكان لمخاطر ترتبط بالجفاف وت
                                     مخاطر التقل بات في األسواق العالمية. ليعرضهم 

                                والطاقة، أخذا  في الحسبان تحقيق  ياهقطاعي المأصبح من الضروري إحداث تحول جذري في سياسات و -5
نماط استهالك مستدامة، أوالتحول نحو  ،ام المواردإلى كفاءة استخدوالطلب، من إدارة العرض األمن الغذائي، 

بجودة لضمان تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية  مناسبة سياسات وتشريعات وأدوات اقتصادية اعتماد        مرورا  ب
 ،كربونلتوجه نحو اقتصاد منخفض اللإيالء مزيد من االهتمام       أيضا  من الضروري و .أسعار معقولةمقبولة و

من خالل النظر إلى مفهوم الترابط بين الطاقة والمياه ، كثافة طاقة أقلنمو اقتصادي أعلى ويعتمد على معدل 
في إطار من الحوكمة الرشيدة للدولة من جهة، ودعم التعاون اإلقليمي من  ،كأسلوب حياة لتحقيق التنميةوالغذاء 

  .جهة أخرى

 على أسس مستدامة التنميةتنفيذ خطط لإدارة قطاعي الطاقة والمياه في كفاءة مستوى الأن في ال شك و -6
ويتسق هذا المفهوم  .  ا وإقليمي   ا ينطوالمجتمعي م لالسوستقرار االعلى  وبالتالي، ؤثر بشكل مباشر على أمن الغذاءي

"، غير قابلة للتجزئةمتكاملة ها "وغاياتها أهدافأن  5في الفقرة التي تؤكد  7131عام للتنمية المستدامة اخطة مع 
الغرض من ق يالمتكامل أهمية كبيرة في ضمان تحق طابعهاوبين أهداف التنمية المستدامة ترابط ألوجه الوأن "

والسياسات  االستراتيجياتبشكل متكامل في  2و 6و 7ألهداف اال بد من دمج وعليه،  (3)"الخطة الجديدة هذه
 .التنمية المستدامةتحقيق الخطط والبرامج الوطنية لو

 والغذاء الطاقة والمياه تعزيز سياسات الترابط بين  -    أوال 
 : التحديات والمتطلباتفي المنطقة العربية

 عامةتحديات   -ألف

في الروابط بين المياه والطاقة واألمن الغذائي  راعت فوائد عديدة إذا مالمنطقة العربية أن تحقق ايمكن  -7
قضايا أمن بترتبط تحديات كثيرة  المنطقةتواجه و تحقيق أهداف التنمية المستدامة.في إلى إحراز تقدم  هاسعي

  :على سبيل المثال ال الحصرمنها  ،الطاقة والمياه والغذاء

 زيادة الطلب على الموارد الطبيعية فييتسبب  )4(في المائة( 7.7مرتفع )نحو  ةسكانيزيادة معدل  •
لتوفير االحتياجات اإلنسانية األساسية )خدمات طاقة حديثة، مياه صالحة للشرب، تعليم، صرف 

 ؛صحي، الخ(

                                                
(3) A/RES/70/1 ،7. ص. 

(4) www.afedonline.org/webreport/AR/Sustainable-development-in-a-changing-arab-climate-ar.pdf ، .01ص. 

 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://www.afedonline.org/webreport/AR/Sustainable-development-in-a-changing-arab-climate-ar.pdf
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حيث ، في المدن على األراضي الزراعية ذات التربة المرتفعة والمتوسطة اإلنتاجيةالتوسع العمراني  •
 ؛)5(راالمناطق الساحلية وعلى طول ضفاف األنهني العشوائي في ايالحظ الزحف العمر

في المائة من  61أن       علما  ، ةارتباط أمن الغذاء بتوفر اإلمدادات المطردة بالمياه والطاقة في المنطق •
         ت صنف منزائر وليبيا جالخليج والبلدان أن معظم و، خارج المنطقة العربيةموجودة مصادر المياه 

قطاع يستهلك و .(6)في العالم التي تعتمد على المياه المحالة لتوفير المياه العذبة ةالعشرالبلدان  منض
 ؛(7)في المائة من موارد المنطقة من المياه العذبة 21الزراعة حوالي 

ضعف المتوسط العالمي، أي ،       سنويا  في المائة 4إلى  3بين  يتراوحطاقة المعدل استهالك في  النمو •
، أي ثالثة أضعاف ةفي المائ 8إلى  6معدل توليد الكهرباء بين في بينما تتراوح الزيادة السنوية 

من أهمها زيادة درجات الحرارة  ،ر المناخ    تغي على آثار سلبية  وتنجم عن ذلك .المتوسط العالمي
 ؛(8)خليجفي منطقة الخاصة  ،الطاقة للتبريدعلى  زيادة الطلب وبالتالي ،الصيفالمتوقعة في 

استنزاف و الكلفة الحقيقية لالستخدام المفرط للموارد،      تبي ن ال  مستدامةغير واستهالك إنتاج أنماط  •
في ظل نمو ، المتعلقة بالطاقة والمياه يةاتخدمالمشروعات اللموارد المالية للدولة لتنفيذ مزيد من ل

 ؛واسع عمراني

الكلفة الحقيقية لإلمداد       تبي ن العربية ال عديد من الدول السياسات دعم ألسعار الطاقة التقليدية والمياه في  •
  ؛بالخدمة، أدت إلى سلوكيات غير رشيدة في استهالك الطاقة والمياه

والحد من المنطقة، بلدان في عدد من  الطاقةالحاجة إلى تحديث/رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع  •
 ؛األحفوري االعتماد على الواردات من الوقود

قصور في المعرفة الفنية إلى جانب  ،                                      ال يزال محدودا  في المزيج الوطني الطاقي طاقة المتجددةلا دور •
الحاجة إلى تشريعات مناسبة وأطر و ،البلدان العربية كثير منوآليات السوق في والبحث العلمي 

 ؛عمل تنظيمية تسمح بدور فعال للقطاع الخاص مع مراقبة جودة الخدمة وهيكل التسعير

، كأسلوب حياة على مستوى هاوالترابط بين العديد من أهداف الوعي العام بمفهوم التنمية المستدامة قلة •
المتوسط لألجلين لتنمية المستدامة استراتيجيات اإعداد في  يأساس      محور ، ووالمجتمع المحلي الفرد

 ؛على المستوى الوطني والطويل

المنطقة بلدان التفاوت البارز بين المحتملة من أسبابه وفي مجاالت الربط،  اإلقليميضعف التعاون  •
     فضال   ،واألولويات الوطنية ،واألنشطة االقتصادية ،ودخل الفرد ،والخدمات ،في مستويات التنمية

 .عن االستقرار السياسي واالجتماعي

                                                
(5) E/ESCWA/SDPD/2017/1. 

(6) http://hbfreshwater.com/desalination-101/desalination-worldwide. 

(7) https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/l1500338_0.pdf, p. 1. 

(8) https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-regional-

policy-toolkit-arabic_0.pdf, p. 77. 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2030-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://hbfreshwater.com/desalination-101/desalination-worldwide
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/l1500338_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-regional-policy-toolkit-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-regional-policy-toolkit-arabic_0.pdf
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 والغذاء متطلبات تعزيز سياسات الترابط بين الطاقة والمياه  -باء

 للحفاظ على الموارد والعمل ،مبتكرةوغير تقليدية سياسات        ت ب نيات المشار إليها التحديمواجهة تستلزم  -8
الوعي  زيادةن م . وال بدتعزيز المرونة والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلةو، على التوازن بين الفرص والفوائد

والغذاء العام بأهمية عنصر الوقت والكلفة االقتصادية في سرعة تحقيق التآزر القطاعي في مجاالت الطاقة والمياه 
أهداف إلى تحقيق                                                   مقارنة  بكلفة سيناريو أداء األعمال كالمعتاد، وصوال   -على كافة مستويات الدولة والمواطن  -

فعال في مجال الترابط     هج   ن ر األساسية التي ينبغي أن تتوفر في أي العناص 0ويوضح الشكل التنمية المستدامة. 
  .(9)الطاقة والمياه والغذاء في أمن

 الطاقة والمياه والغذاء بينفعال في مجال الترابط     هج   ن العناصر األساسية ل  -1الشكل 

 

 :لتوفير الغذاء استخدام موارد الطاقة والمياهتحسين كفاءة الالزمة لتتطلب اإلجراءات والتدابير و -9

جميع يتناول بل ، بعينه ال يركز على قطاع ،      وشامال    ا تشاركي   ا نهجباعتباره للترابط    ا عياجم   ا فهم •
لتعزيز الفعالية  استراتيجيات وخطط في كل منها، ومما تعتمده من القطاعات ويستفيد من مكامن القوة

 ؛المتكاملة للمواردواإلنتاجية واإلدارة 

                                                
(9) E/ESCWA/SDPD/2015/2, p. 20. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/l1500338_0.pdf
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والتدريب على أدوات دعم القرار وإدارة الطلب على الموارد واإلمدادات،  تطوير القدرات الفنية •
  ؛العالقات المتداخلة بينهاتنظيم وجمع وتحليل البيانات، و

 إلدارة هذه -لى بيانات موثوقة إ ستندعلى دراسات تحليلية ت      بناء   –سياسات متكاملة و اعتماد أساليب •
الطاقة والمياه حقيق أمن لت، القطاعات المشار إليهاالترابط بين يؤمن الموارد بكفاءة وفعالية، وبما 

 ؛والغذاء

 ،ت الصناعيةاوالقدر دعم أنشطة البحث والتطويرزيادة المعرفة الفنية في المجاالت ذات الصلة، و •
ات الطاقة المتجددة وكفاءة والتركيز على سالسل القيمة خاصة في مجاالت التصنيع الزراعي وتقني

والنظر في هيكل تسعير الخدمة بما يتناسب مع الكلفة الحقيقية، مع مراعاة  استخدام الطاقة والمياه،
 ؛عد االجتماعي    الب 

السيما في المناطق الريفية والنائية، ونشر استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة المناسبة للظروف المحلية  •
 ؛الطاقة والمياه، خاصة في القطاعين السكني والخدمياستخدام والتوسع في تدابير تحسين كفاءة 

من خالل  ،تحقيق الترابط، منها بناء توافق على عدد من األهداف المشتركةلاعتماد آليات مرنة  •
اقتراح حلول لضمان اتساق وتحديد الثغرات، و، عمليات تشاورية تشارك فيها مختلف الجهات المعنية

 ؛السياسات على جميع مستويات التحليل

تحقيق األمن الغذائي وتوفير خدمات الطاقة العمل على تبني سياسات وخطط تمتد لألجيال القادمة، ل •
 هج الترابط في سياق               . ويضع هذا الن 7131عام خطة تنفيذ الحديثة والمياه والصرف الصحي في سياق 

 ؛ديناميكي يأخذ باالعتبار كمية الموارد وجودتها وإمكانية الحصول عليها

وتحسين البنية ، الخاصةو ات والتوسع في الشراكات العامةالستثمارتهيئة البيئة المناسبة لجذب ا •
 ؛ذات الصلةمداد السل اإلوإدارة س ،ةيساساأل

الطاقة والمياه وال سيما المتعلق بالترابط بين  الوطنية،التنمية برامج و هج الترابط في خطط         اعتماد ن  •
 ؛ر المناخ     وتغي  والغذاء

 .ذات األولويةالوطنية في المجاالت  تعزيز التعاون اإلقليمي •

 األنشطة المشتركة المنفذة في إطار الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء  -  ا نيثا

 ،المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامةالمعني باإلدارة لإلسكوا،  0البرنامج الفرعي يهدف  -10
، بما يؤدي العربيةمنطقة التحقيق اإلدارة المستدامة والمتكاملة للموارد الطبيعية في إلى دعم الدول األعضاء في 

نمية المستدامة ر المناخ وإدماج أهداف الت         ف مع تغي                                                              إلى تحسين أمن الغذاء والمياه والطاقة وتعزيز القدرة على التكي 
في إطار تنفيذ هذا البرنامج،  ،اضطلعت األمانة التنفيذية . وقدفي عمليات وضع السياسات الوطنية واإلقليمية

 ما يلي. أنشطة يمكن إيجازها فيب
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 األمم المتحدةحساب التنمية في من مشاريع منفذة   -ألف

 على معالجة الترابط قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا تنمية "مشروع  -1
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة"لبين المياه والطاقة 

تنمية قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا على معالجة الترابط بين المياه والطاقة "نفذت اإلسكوا مشروع  -11
، بهدف 0271كانون األول/ديسمبر حتى  7104، من كانون األول/ديسمبر (10)"لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

برنامج لتنمية القدرات من خالل مساعدة الدول األعضاء على تحقيق مقاربة متكاملة ألهداف التنمية المستدامة، 
المسار دف   ه است:                   وازي ين ومتكامل ينتمسارين م وتم العمل علىعلى دراسة ومعالجة الترابط بين المياه والطاقة. 

 ،استخدام األدوات السياسية                 وتم  تدريبهم على  ،المستوى في وزارات الطاقة والمياه رفيعيالاألول المسؤولين 
في السياسات واالستراتيجيات على  ترجمتهوتعزيز الخطط والسياسات المتكاملة حول الترابط بين المياه والطاقة ل

ياه والطاقة بأسس نقل تزويد مشغلي قطاعي الم                       ر كز المسار الثاني على . والمستويات الوطنية واإلقليمية
دمج االعتبارات المتعلقة بالترابط بين المياه والطاقة في عمليات التشغيل اليومية  ألهميتها فيالتكنولوجيا 

 .واألنشطة والمشاريع

( "الترابط بين المياه والطاقة: الطاقة أتضمنت أنشطة المشروع تنظيم ثالث ورش عمل إقليمية حول: )و -12
بشأن استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة لتحسين األمن المائي  (7102تموز/يوليو  07-00 ،بيروت)المتجددة" 

ان،     ع م )( "الترابط بين المياه والطاقة: نقل التكنولوجيا" ب، )ةوزيادة إمكانية الوصول إلى مصادر الطاقة المستدام
كانون  07-00بيروت، )لطاقة" ( "سياسات الترابط بين المياه واج) ،(7102تشرين األول/أكتوبر  31-30

المطبوعات التالية في سياق المشروع  سكواأصدرت اإلو .(11)، وذلك في ختام المشروع(7102األول/ديسمبر 
 : ليزيةكواإلنباللغتين العربية 

تناولت موضوعات التوعية ونشر المعرفة ، )12(أداة إقليمية حول "سياسات الترابط بين المياه والطاقة" •
زيادة الكفاءة، ومن المياه والطاقة، أو، ذات الصلة زيادة اتساق السياساتوبالترابط بين المياه والطاقة، 

ر            مواجهة تغي وتعزيز الطاقة المتجددة، و، ةخيارات التكنولوجيالعن والبيانات توفير المعلومات و
 ؛المناخ والكوارث الطبيعية

 : في المجاالت التالية أدوات تشغيلية للترابط بين المياه والطاقة ثالث •

 .(13)لتحسين الكفاءة خالل اإلنتاج واالستهالك لمصادر المياه والطاقة وخدماتهما كفاءة الموارد: -
قطاع في بما في ذلك  استعراض تكنولوجيات كفاءة استخدام المياه والطاقة هذه األداة تضمنتو

مؤشرات أداء رئيسية للترابط بينهما، والمنظور المالي لتحسين كفاءة االستخدام. و، النفط والغاز

                                                
(10) E/ESCWA/SDPD/2016/TOOLKIT.1. 

  ./https://www.unescwa.org/ar/eventsالطاقة-المياه-الترابط-سياسات-عمل-ورشة (11)

(12) E/ESCWA/SDPD/2016/Manual.   

(13) E/ESCWA/SDPD/2016/TOOLKIT.1. 

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-sustainable-development-goals-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%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
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%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
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/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/water-energy-nexus-sustainable-development-goals-arabic.pdf
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األعضاء دول الجميع يمكن اعتماده في لتحقيق الكفاءة موحد حل مثالي  عدم توفرصت إلى     وخل 
واالستفادة  ،تقييم استراتيجيات كل دولة في ضوء ظروفها وأولوياتهاوإلى ضرورة ، اإلسكوافي 

 ؛الرائدة في الدول ذات الظروف المشابهةمن التجارب 

لتقييم التكاليف والمنافع المتصلة بتطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة في  الطاقة المتجددة: -
تقييم استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة في تطبيقات المياه  هذه األداة منتضتو .(14)المنطقة

هرباء، ومؤشرات األداء الرئيسية، نتاج الكإوالصرف الصحي و)ضخ، تسخين، تحلية( 
ستخدام مصادر الطاقة المتجددة وسيلة اصت إلى أن                                        والمنظور المالي لهذه التكنولوجيات. وخل 

 ،هامة للحد من تعرض موارد المياه والطاقة للمخاطر الناجمة عن الترابط بين المياه والطاقة
عربية التي تزخر بإمكانات كبيرة خاصة وأنه يمكن تسهيل استخدام الطاقة المتجددة في البلدان ال

 ؛الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أن تقنياتها تستهلك كميات مياه أقل من الطاقة التقليدية

العتبارات المياه والطاقة عند المباشرة في نقل التكنولوجيات الجديدة  :نقل التكنولوجيا -
تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة ومبادئ نقل التكنولوجيا،  هذه األداةوتناولت  .(15)        إقليمي ا

                                                صت إلى أن نقل التكنولوجيا سيكون مفتاحا  أساسيا                            جيات الطاقة المتجددة. وخل وتكنولووالمياه، 
متعددة ولمساعدة البلدان العربية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولكن تلك عملية واسعة 

التمويل والسياسات واللوائح التنظيمية وكيفية تنفيذ عمليات النقل إلى  األوجه، ويعتمد اختيار
حد كبير على ظروف كل دولة. وينبغي للسياسات الوطنية المتعلقة بالتكنولوجيا في قطاعي 

المزيد من الدعم إلى وأن تقدم المياه والطاقة أن تعالج السلسلة الكاملة لنقل التكنولوجيا، 
تشجيع       أيضا  الجامعات وشركات التكنولوجيا المبتدئة. وينبغي  المؤسسات المنبثقة عن

القطاعين العام والخاص على زيادة مشاركتهما في أنشطة البحث والتطوير وتنمية المهارات 
 ؛والمشاريع التجريبية

 هي:بلدان  ةدراسات فنية لثالثتنفيذ  •

         اعتمادا  المياه، نقل شبكة على السعةصغيرة كهرومائية  تربينةفنية بشأن تثبيت  دراسة :تونس -
لتوليد  واالستفادة من ذلك في المياه ارتفاع في اختالفات بوجود يسمح تعديل إجراء على

  ؛الشريشيرة بمنظومة جلب المياه بوالية القيروانوذلك في منطقة  ،الكهرباء

جين دراسة المعايير االقتصادية الستخدام نظام كهروضوئي ه الجمهورية العربية السورية: -
 ؛لآلبار العميقة في محافظة السويداء

م الخاليا الفوتوفلطية في توفير الطاقة   ظ                                         نشر استخدامات الطاقة الشمسية باستخدام ن  :مصر -
 .الالزمة وتخزينها لري مشروع المليون ونصف مليون فدان

                                                
(14) E/ESCWA/SDPD/2017/TOOLKIT.2. 

(15) E/ESCWA/SDPD/2017/TOOLKIT.3. 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%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-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%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-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
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 مشروع "تعزيز مرونة واستدامة القطاع الزراعي في المنطقة العربية" -2

تحسين مرونة واستدامة القطاع على سكوا على تنفيذ هذا المشروع بهدف تعزيز القدرات الوطنية تعمل اإل -13
اعات السائدة نزالزراعي، مع مراعاة التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة العربية، بما في ذلك ندرة المياه وال

مع التركيز على الري التكميلي لتعزيز  ر المناخ. ويتضمن المشروع أنشطة تدريبية حول إدارة مياه الري     وتغي 
وكذلك  ،(ARCGIS)ونظام المعلومات الجغرافية  (AquaCrop)اإلنتاجية الزراعية من خالل استخدام برنامج 

 والوصول الى التمويل والى األسواق. ،حول وسائل التنفيذ كالتكنولوجيا

( أكسادمذكرة تفاهم مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة ) اإلسكوا وقعتو -14
إدارة مياه الري لتعزيز اإلنتاجية على المتعلق بتنمية القدرات  ،بغية التعاون على تنفيذ الجزء األول من المشروع

ونظام المعلومات  (AquaCrop)دلة تدريبية حول استخدام برنامج أبتطوير        حاليا  المركز قوم يالزراعية. و
عدد في دلة األوسيتم استخدام هذه  .ر المناخ                                         دارة مياه الري واستخراج البيانات حول تغي إل (ARCGIS)الجغرافية 

عربية مختارة هي األردن  ة بلدانالمتوقع تنفيذها في ثالثالتي من  ذات الصلةمن الدورات التدريبية الوطنية 
لمشروع "تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون                        ي هذا المشروع استكماال . ويأتولبنان فلسطيندولة و

 وتنمية القدرات في المنطقة العربية"، الممول من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي.

 مشاريع منفذة بالتعاون مع جهات دولية  -باء

في المناطق السعة صغيرة التطبيقات الطاقة المتجددة لنشر بتنفيذ مشروع "المبادرة اإلقليمية  اإلسكواتقوم  -15
 .(Sida)، بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (7102-7170)، (16)" (REGEND)الريفية في المنطقة العربية

ر المناخ،          ف مع تغي                         وتعزيز القدرة على التكي  ،الطاقةأمن تحسين األمن الغذائي والمائي و هومن المشروع والهدف 
ل   ب             إلى تحسين س       أيضا  تهدف المبادرة و وتعميم أهداف التنمية المستدامة في عمليات السياسات اإلقليمية والوطنية.

 ،صغيرة السعةالالعيش في المجتمعات الريفية من خالل تشجيع االستثمارات في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة 
مع تعزيز المساواة بين الجنسين واإلدماج االجتماعي لدعم التنمية الريفية. معقولة، السعار األوذات                المالئمة بيئيا 

والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  -                     ممثلة  بإدارة الطاقة  -                                       وي شارك في المشروع جامعة الدول العربية 
(AIDMO) ،المركز اللبناني لحفظ الطاقةو (LCEC)ة في تونس، والوكالة الوطنية للتحكم في الطاق (ANME).   

" تعزيز األمن الغذائي  مشروع مع عدد من المنظمات االقليمية والدولية على تنفيذ اإلسكوا تتعاونو -16
من الوكالة السويدية         الممو ل ، (2015-2019)" ةوالمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في المنطقة العربي

مستوى التنسيق في إعداد السياسات، ووضع االستراتيجيات وتنفيذ رفع  المشروع هو والهدف من. للتنمية الدولية
ر البيئة الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية وذلك من خالل تعزيز قاعدة المعرفة                    البرامج، في ظل تغي 

ونات رئيسية، مك ة              المشروع أربع    م ن ويتضوزيادة التعاون بين الدول العربية.  ،الوطنية واإلقليمية، وتنمية القدرات
( رفع مستوى بنتاج الزراعي في الدول العربية؛ )إلر المناخ وتقلبات وفرة المياه على ا                 ( تقييم آثار تغي أتشمل: )

 التنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعة والمياه في إعداد وتنفيذ السياسات المائية والزراعية في المنطقة 

                                                
(16) www.unescwa.org/sub-site/لطاقة-المتجددة-ريف-المنطقة-العربية-رجند. 

http://www.unescwa.org/sub-site/renewable-energy-rural-arab-region-regend
http://www.unescwa.org/sub-site/renewable-energy-rural-arab-region-regend
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 تعزيز الممارسات الزراعية الفضلى؛ خالل إنتاج الغذاء في المنطقة العربية من  ( تحسين كفاءةجالعربية؛ )
 العربية.البلدان الغذائي في األمن قليمية في مجال تقييم ورصد مستويات إل( رفع القدرات الوطنية واد)

مناخ ر ال                                 المكون األول بشأن "تقييم آثار تغي  ضمنتندرج أنشطة المشروع التدريبية بشكل رئيسي و -17
وتقلبات وفرة المياه على اإلنتاج الزراعي في الدول العربية" الذي تقوم بتنفيذه اإلسكوا بالتعاون مع المكتب 

وبالتنسيق والتعاون مع المركز العربي  ،فاو(الاإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا لمنظمة األغذية والزراعة )
األنشطة التدريبية ضمن المكون الثالث بشأن "تحسين بعض ندرج تولدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة. 

بالتعاون مع المنظمة  كفاءة إنتاج الغذاء في المنطقة العربية من خالل تعزيز الممارسات الزراعية الفضلى"
عاون بالت ،المكون الرابع حول "رصد وتقييم األمن الغذائي في المنطقة العربية"ضمن و ،العربية للتنمية الزراعية

 .مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا لمنظمة األغذية والزراعة

فيما يتعلق بالمكون الثاني من المشروع حول "رفع مستوى التنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعة و -18
بمشاركة  عملية تشاورية سكوااإل أطلقتقة العربية"، والمياه في إعداد وتنفيذ السياسات المائية والزراعية في المنط

والمركز العربي  ،والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،ممثلين عن األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه
والمكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا لمنظمة األغذية  ،لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة

وجاءت هذه الجهود  . ى تشكيل لجنة فنية مشتركة دائمة للمياه والزراعة من كبار المسؤولينإلودعت  .لزراعةوا
، 7102نيسان/أبريل  4في  قد في القاهرة       الذي ع  ،                                                           تمهيدا  لتنظيم االجتماع الوزاري المشترك األول للمياه والزراعة

 . عالن القاهرة"إواختتم باعتماد "

  والغذاء حول الترابط بين الطاقة والمياه عالميةو إقليميةاجتماعات   -جيم

 -بكفيا سرايافي الشرق األوسط" )والظروف الجيوسياسية طاقة ل"ا شاركت االسكوا في ورشة عمل حول -19
 حولحاور في الجلسة                                                 ، نظمتها مؤسسات وطنية لبنانية وإقليمية، وذلك كم (7102حزيران/يونيو  04-03، لبنان

الترابط عن    ا مرئي   ا عرض                   وقدمت اإلسكوا أيضا  .العالمية الجديدة للطاقة على الشرق األوسط" ة"تأثير الخريط
   .(17)بين الطاقة والمياه والطاقة المتجددة في الشرق األوسط" ل"التفاع حولبين الطاقة والمياه، في الجلسة 

وبالتعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية  ،من خالل قسمي الطاقة والموارد المائية، اإلسكوانظمت  -20
معالجة الروابط بين المياه والطاقة من لبناء القدرات حول " ورشة عمل إقليمية ،واالجتماعية في األمم المتحدة

على هامش اجتماعات لجنتي  (7102أيار/مايو  76و 75 ،بيروت) أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية"
أهداف ات إقليمية إلطالق موجز سياسبمثابة منصة ورشة العمل وكانت سكوا. اإلفي مائية الطاقة والموارد ال

، الذي ستقوم المجموعة االستشارية الفنية في المنطقة العربية" 2 دفإنجاز الهحول " 7102التنمية المستدامة لعام 
على ا وأصحاب المصلحة اآلخرين تهدف الورشة إلى تعزيز قدرة البلدان األعضاء في اإلسكووبإعداده. المعنية 

بين بلدان الجنوب، وبالتالي المساهمة فيما تحقيق إدارة متكاملة ومستدامة لموارد المياه والطاقة من خالل التعاون 

                                                
(17) http://www.maisondufutur.org/en/Events/Upcoming-Events/Middle-East-Energy-and-Geopolitics-Forum. 

http://www.maisondufutur.org/en/Events/Upcoming-Events/Middle-East-Energy-and-Geopolitics-Forum
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واألفكار والخبرات بين الدول األعضاء وجميع أصحاب  المستفادة ، عبر تبادل الدروس7131 عام في خطة
 والنظر في التحديات والفرص ذات الصلة. ،المصلحة

 03باريس، )سكوا في اجتماع تدشين "الشبكة العالمية لحلول المياه والطاقة المستدامة" شاركت اإلو -21

األول للعام  هاالمواضيع المتعلقة برؤية الشبكة، واتجاه خطة عمل وناقش المجتمعون .(18)(7102أيار/مايو 
الترويج للحلول المتكاملة والمستدامة والتواصل والتأييد العالمي، وكترونية، قاعدة بيانات إلو)دراسات حالة، 

لقضايا المياه والطاقة( والتوصيات من منظور األعضاء، وحوكمة الشبكة، والمساهمات المالية والعينية، 
 والخطوات القادمة.

مع ولشرق األدنى وشمال أفريقيا لمنظمة األغذية والزراعة في االمكتب اإلقليمي  مع سكواشاركت اإلو -22
  -مارس آذار/ 30 )القاهرة،مؤتمر أيام األراضي والمياه في الشرق األدنى وشمال أفريقيا بتنظيم جهات أخرى 

والتحديات التقدم المحرز في معالجة مشكلة ندرة المياه في المنطقة،  واستعرض المؤتمر .(7102 أبريل/نيسان 4
واحتماالت زيادة القدرة  ،ر المناخ على التنمية اإلقليمية          وآثار تغي  ،امة لألراضي والمياهالتي تواجه اإلدارة المستد

تعزيز تبادل المعرفة تطرق الى مواضيع ووالحلول المناسبة لتحقيق األمن الغذائي.  ،على التحمل والصمود
خذ بعين االعتبار الدروس مع األ ،وتحديد التوجهات والخطوات المستقبلية ،والخبرة بين البلدان والشركاء

المكتب وجامعة الدول العربية  ت اإلسكوا معشارككذلك وفرص التنمية المستدامة.  ،المستفادة، والتحديات الجديدة
جتماع وزاري مشترك بين وزراء افي تنظيم اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة في الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

إعالن " عنه نتجو، (7102 أبريل/نيسان 4)جامعة الدول العربية مقر عقد في  ،المياه ووزراء الزراعة العرب
مواجهة تحدي ندرة المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ودعا  الحاجة الماسة إلىالذي أكد على  "القاهرة

لسياسات عبر قطاعي المجتمعون الحكومات العربية والشركاء إلى تفعيل آليات التنسيق اإلقليمية وتعزيز تكامل ا
وإدارة البيانات  ،واالستفادة من االبتكارات ،وزيادة االستثمارات في إدارة المياه الزراعية ،الزراعة والمياه

فعلي لألمن المائي واألمن الدماج اإلوضمان  ،وتحليلها وتبادل الخبرات. وشددوا على زيادة التنسيق بين الشركاء
 التنمية المستدامة.الغذائي العربي في استراتيجيات 

مع المجلس الوطني  بالتعاون ،(CTCN)م مركز اإلسكوا للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ    نظ و -23
                                                             مشتركا  بعنوان "االستثمار في التكنولوجيا الخضراء وآلية الوصول          اجتماعا  ،(CNRS)اللبناني للبحوث العلمية 

آلية دعم البلدان في المجتمعون بحث  (.7102ذار/مارس آ 6-4)بيروت، إلى التمويل المستدام في المنطقة العربية" 
ر نشعلى غرار قضايا عديدة  واوتناول .للوصول إلى فرص التمويل في التكنولوجيا المستدامة في المنطقة العربية

، التنمية المستدامةهداف أتحقيق يع رلتسذ ئيسية للتنفيرسيلة وکل يولتمالی ول إصوللية اآو ،راءلخضاجيا ولولتکنا
من أهداف التنمية  02وتعزيز فهم التكنولوجيا الخضراء والتمويل االبتكاري على النحو المبين في الهدف 

غذائي )مع القطاعات األخرى ذات الصلة، مثل قطاعات المياه المستدامة التي تركز على القطاع الزراعي/ال
 والطاقة(، وإدارة النفايات في مناطق النزاعات في المنطقة العربية.

نظمت اإلسكوا واألمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، بالتعاون والتنسيق و -24
االجتماع التشاوري اإلقليمي حول قضايا البيئة والموارد سيا، مكتب غرب آ -مع برنامج األمم المتحدة للبيئة 

                                                
(18) https://news.un.org/ar/story/2019/05/1032961. 
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براير ف/شباط 72-72القاهرة، ) 7102الطبيعية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى 
الى التشديد على أهمية تقاطع تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة  لالجتماعالوثيقة الختامية  ودعت. (7102

وتشجيع الوظائف  ،                                        جل التنمية المستدامة والتعل م مدى الحياةأوذلك من خالل تعزيز التعليم من  ،مع البعد البيئي
اعيات االحتالل خذ بعين االعتبار تدلموارد الطبيعية والبيئة، واأللالنمو االقتصادي مراعاة وضمان  ،الخضراء

واآلثار السلبية الناتجة عن ذلك على الموارد الطبيعية  ،والنزاعات المسلحة وما يترتب عليها من نزوح وهجرة
 جل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.أوالبيئة من 

حول مستديرة مائدة لألمم المتحدة واالتحاد من أجل المتوسط في  ئيمع البرنامج البيشاركت اإلسكوا و -25
(، نظمتها 7102تشرين الثاني/نوفمبر  72-76الترابط في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة المتوسط )لبنان، 

األنشطة في سكوا اإل عرضتبرعاية وزارة الطاقة والمياه اللبنانية. و ،المتوسطمنطقة  –الشراكة العالمية للمياه 
 المسارات والمبادرات-قليميحول "الترابط اإلالسادسة جلسة الفي ، وذلك مجال الترابط على المستوى اإلقليمي

 ."ذات الصلة

تشرين  05-07، أوكرانياطار فعاليات المنتدى الدولي التاسع لتنمية الطاقة المستدامة )إفي و -26
في تنظيم ألوروبا وجهات أخرى لجنة األمم المتحدة االقتصادية مع  اإلسكوا( تعاونت 7102ر بالثاني/نوفم

. ر القطاعات"بالفوائد المشتركة ع هج الترابط:                                         الترويج لالستثمار في الطاقة المتجددة مع ن "ورشة عمل حول 
الورشة دور منظور الترابط في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك، على ناقشت 

والنمو  ،والحد من الفقر والجوع ،اواة بين الجنسينسبيل المثال ال الحصر، الطاقة والمياه النظيفة والمس
                                                           في الورشة عرضا  مرئيا  حول "إدارة الموراد الطبيعية في سياق  اإلسكواقدمت ووالصحة الجيدة.  ،االقتصادي

، وشاركت في جلسة نقاش حول هج الترابط والسياسات واألدوات التشغيلية: دور تقنيات الطاقة المتجددة"  ن 
والتكنولوجيا ومخاطر االستثمار  ،والتآزر بين القطاعات، والممارسات الجيدة في السياسات فوائد التنسيق

 والتحديات أمام نشر تقنيات الطاقة المتجددة.

                                                                                في اجتماع فريق الخبراء الم عني بأمن الطاقة والمياه والغذاء حول "التحديات والفرص وشاركت اإلسكوا  -27
"الروابط بعنوان    ا مرئي   ا عرض قدمت (، حيث7102تموز/يوليو  72-76، روتبي)واألولويات لمرحلة بناء السالم" 

 هج الترابط".                      في المنطقة العربية: ن  الطاقة والمياه والغذاءبين أمن 

 أعمال منتدى األمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامةشاركت اإلسكوا في كذلك  -28
بشأن  2والهدف بشأن المياه،  6على الهدف  وركز المنتدى .(7102تموز/يوليو  02-2 ،نيويورك) 7102 لعام

 05والهدف بشأن استدامة أنماط االستهالك واإلنتاج،  07والهدف بشأن المدن المستدامة،  00والهدف الطاقة، 
أجل التنمية  بشأن الشراكات العالمية من 02 هدفم اإليكولوجية األرضية والتنوع البيولوجي، وال  ظ          بشأن الن 

المدن، وفي خطة العمل العالمية لحلول الطاقة المستدامة التي تناولت سكوا في الجلسات . وساهمت اإلالمستدامة
                                                     ألقت بيانا  بشأن الرسائل والنتائج الرئيسية لالجتماعات و. في حاالت النزوح، واإلنتاج المستدام لالستهالك

على تعزيز الحوار اإلقليمي ووركزت على الطاقة والمياه والبيئة، قضايا  حولالتحضيرية الثالثة التي عقدتها 
شامل ومتكامل لجدول أعمال     هج                                                                 توافق على أن ضمان أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة يتطلب اتباع ن ال

ة شراكة من أجل التنمية المستدامة في المنطقالالحدث الجانبي لجامعة الدول العربية حول ت في مساهو .7131
 في الحدث الجانبي حول "الروابط بين المياه والطاقة من أجل التنمية المستدامة وتموز/يوليو(،  03) العربية
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في المنطقة  2لرسائل الرئيسية لموجز السياسات حول "رصد تنفيذ الهدف ات ضعرتموز/يوليو( حيث  06)
 .7131العربية" واإلجراءات ذات األولوية خالل الفترة حتى عام 

، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، الدورة الخامسة للمنتدى العربي للتنمية اإلسكوانظمت و -29
جدول األعمال  . تضمن(7102نيسان/أبريل  76-74، بيروت) قد في بيت األمم المتحدة       الذي ع ، (19)المستدامة

 من المزيد لتحقيق اإلنمائي التخطيط في الطبيعية الموارد "دمجعنوانبالجلسة األولى قدت   ع . جلستين حول الطاقة

متنامي على خدمات الطلب وال                                       عدة قضايا، منها ه در الموارد الطبيعية، وتناولت المستقبل"،  في نعة واالستدامة    الم 
الحد من االعتماد على وتحسين إدارة الموارد، وسلبية في اإلنتاج واالستهالك، السلوكيات والالطاقة والمياه، 
تطوير شبكات المياه والتوسع في تدابير تحسين كفاءة استخدام الطاقة ونشر الطاقة المتجددة، وي، الوقود األحفور

قدت                                 . وتناولت الجلسة الثانية التي ع لترابط بين الطاقة والمياه والغذاءلإيالء مزيد من االهتمام وضرورة والطاقة، 
سمات الرئيسية ألنظمة الطاقة المستدامة في البلدان "الطاقة المستدامة والتحول نحو مجتمعات مستدامة"، ال عنوانب

وأهداف التنمية  2، والتحديات والفرص الرئيسية في معالجة الروابط بين الهدف 2العربية وصالتها بالهدف 
هداف التنمية المستدامة من منظور أتضمن جدول االعمال جلسة خاصة بالمياه وو المستدامة األخرى ذات الصلة.

رالمناخ واألولويات ووسائل                                               هداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه وتغي أالمنطقة العربية، تناولت الترابط في 
 .  7131لعام  لتنمية المستدامةاخطة التنفيذ لتحقيق 

ؤون البيئة في جامعة الدول العرب المسؤولين عن ش واألمانة الفنية لمجلس الوزراء اإلسكواوشاركت  -30
قليمي حول قضايا البيئة والموارد الطبيعية إلجتماع التحضيري ااالالعربية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة في تنظيم 

نيسان/أبريل  07و 00 ،القاهرة) 7102 لعام للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى
ساسية واالستنتاجات والتوصيات تماع إلى وثيقة ختامية تضمنت مجموعة من الرسائل األج          . وخل ص اال(7102
مرونة للتصدي للمخاطر الناشئة عن استنزاف ال في توخي المزيد منمجتمعات المنطقة العربية  تساعدالتي 

 تحقيق بيئة منتجة وفعالة. من أجل  ،م االيكولوجية  ظ         على الن  والحفاظالموارد الطبيعية، 

بالتعاون مع جامعة الدول العربية، االجتماع التحضيري اإلقليمي حول قضايا الطاقة  ،نظمت اإلسكواو -31
آذار/مارس  72-72)بيروت،  (20)7102للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 

عدد من المنظمات الوطنية واإلقليمية  وأعضاء لجنة الطاقة في اإلسكوا، وممثلوشارك في االجتماع  .(7102
والدولية، والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في القضايا المتعلقة بالطاقة واإلدارة المستدامة 

إيالء اهتمام خاص ركزت على عدة رسائل رئيسية، إلى االجتماع  ص    وخل  .للموارد الطبيعية في المنطقة العربية
 ؛والصحة ؛والمياه واألمن الغذائي ؛القضاء على الفقر وعدم المساواةوال سيما  ،قضايا أخرىالطاقة وبالروابط بين 

 والالجئين والنزوح.؛ والنقل؛ ر المناخ     وتغي ؛ والمدن المستدامة؛ وفرص العمل؛ والتعليم

بالتعاون مع جامعة الدول العربية، االجتماع التحضيري اإلقليمي حول قضايا المياه  ،نظمت اإلسكواو -32
آذار/مارس  72-72)بيروت،  7102للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 

المجلس الوزاري وممثلو الدول األعضاء في  ،أعضاء لجنة المياه في اإلسكوا . وشارك في االجتماع(7102

                                                
(19) www.unescwa.org/events/arab-forum-sustainable-development-2018. 

(20) www.unescwa.org/events/arab-preparatory-meeting-energy-issues-2018. 

http://www.unescwa.org/events/arab-forum-sustainable-development-2018
http://www.unescwa.org/events/arab-preparatory-meeting-energy-issues-2018
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ص     وخل عدد من المنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني.  والعربي للمياه، وممثل
تعزيز الروابط بين أهداف التنمية المستدامة، وال سيما تلك المتعلقة  ركزت علىعدة رسائل رئيسية، إلى االجتماع 

 ر المناخ، والعمالة.   غي ، وتالطاقة والمياه والغذاءبالترابط بين 

في إطار المؤتمر العالمي حول قدت   ع "العالقة بين الطاقة والمياه"، بعنوان في جلسة وشاركت اإلسكوا  -33
إدارة جلسة حول  اإلسكواوقد تولت . (7102فبراير شباط/ 73-70،بانكوك)تبادل الشراكات حول  2الهدف 

 -       كمتحدث  -، وساهمت األخرى وأهداف التنمية المستدامة حول الطاقة 2الشراكات لتعزيز الروابط بين الهدف 
  .(21)7131في الجلسة الخاصة بالطاقة للنازحين: خطة العمل العالمية نحو 

في المشرق"  الطاقة والمياه والغذاء"تطبيق الترابط بين  بعنوان ورشة عملفي  وشاركت اإلسكوا -34
 الطاقة والمياه والغذاء"الترابط بين أمن حول عرض مرئي ساهمت فيها ب (،7102سبتمبر أيلول/ 76-74 ،بيروت)

 ".هداف التنمية المستدامةأمنظور  من في المنطقة العربية

حيث (، 7102بريل أنيسان/ 74-77مسقط، مان للطاقة والمياه )                 في معرض ومؤتمر ع وشاركت اإلسكوا  -35
وشاركت  ."7131لعام  لتنمية المستدامةااألهداف المتعلقة بالمياه في خطة  بين"الترابط بعنوان    ا مرئي   ا عرضقدمت 

"معالجة الترابط بين الطاقة حول جية يالخل-في ورشة العمل اإلقليمية األوروبية ،فعاليات المؤتمر نضم       أيضا ، 
الطاقة والمياه أمن بشأن "الترابط بين    ا مرئي   ا عرضوقدمت والمياه من خالل مقاربات متكاملة وتعاون إقليمي" 

  درات الوطنية والتعاون اإلقليمي.افي جلسة الحوار الخاصة بالمب        كمتحدث كما ساهمت في المنطقة العربية"  والغذاء

 تقارير فنية  -دال

 ت فيهتناول، (22)"الطاقة الحيوية والتنمية المستدامة في الريف العربي"           تقريرا  حول اإلسكواأصدرت  -36
 وأثر ،                                                         والموقف من إنتاج الوقود الحيوي اعتمادا  على محاصيل الغذاء ،في المنطقة العربيةوضع الطاقة الحيوية 

إشكالية الوقود الحيوي لها عدة أوجه أن              بي ن التقرير و .وأمن الغذاءوهدر المياه على استخدام األراضي ذلك 
إعادة النظر في هيكل القطاع بالترويج إلنتاج الوقود الحيوي ويرتبط   .والفقيرةوتؤثر على الدول النامية  ،متشابكة

مستدامة من خالل الطاقة الالزراعي من حيث نوعية المحاصيل/األشجار الالزمة إلنتاجه، والحاجة إلى تأمين 
عن تأمين االستثمارات الالزمة        ، فضال قطاع النقلمساهمته في بما في ذلك واستخدامه،  لوقود الحيوياإنتاج 

منها زيادة طلب الدول وارتفاع أسعار الغذاء،  وتطرق التقرير إلى أسباب .مثل هذه النوعية من التكنولوجيال
منتجين ومستهلكين( في الدول النامية من ذلك على المجتمعات المحلية )وأثر المتقدمة على الوقود الحيوي، 

ق لمجتمعات المحلية في الريف، في سيافي استدامة التنمية المتحقيق الطاقة الحيوية في  مساهمةوتناول والفقيرة. 
 ر المناخ.                           ، والمساهمة في الحد من تغي ، وما يتصل به من أهداف أخرىحول الطاقة 2تحقيق الهدف 

                                                
(21) www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/energy-efficiency/meetings-and-events/energy-

efficiency/energy-efficiency/2018/ninth-international-forum-on-energy-for-sustainable-development/docs.html. 

(22) E/ESCWA/SDPD/2019/TP.1. 

 

http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/energy-efficiency/meetings-and-events/energy-efficiency/energy-efficiency/2018/ninth-international-forum-on-energy-for-sustainable-development/docs.html
http://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/energy-efficiency/meetings-and-events/energy-efficiency/energy-efficiency/2018/ninth-international-forum-on-energy-for-sustainable-development/docs.html
https://www.unescwa.org/publications/bioenergy-sustainable-development-arab-rural-area
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 طرحت فيه، (23)": تعزيز األمن الغذائي7131آفاق المنطقة العربية "          ا  بعنوانأصدرت اإلسكوا تقريرو -37
لتعزيز األمن الغذائي في المستقبل، بما يتماشى مع التوجيهات الشاملة لخطة التنمية المستدامة  سياساتية        خيارات 

. ويقدم التقرير لمحة عامة عن األمن الغذائي في المنطقة العربية، بما في ذلك توفر األغذية وإمكان 7131لعام 
 ويتناول، في أبعاد األمن الغذائي الثالثةو ،عناصر االستقرار الغذائيفي الحصول عليها واالستفادة منها، ويبحث 

 .(د األغذية وهدرها  ق   ف والتجارة الدولية لألغذية، والزراعة، ) مختارةاللقضايا           عددا  من اتحليل بال

معلومات إحصائية أساسية  تضمنتصحائف عن واقع األمن الغذائي في المنطقة العربية  اإلسكواعدت أو -38
تؤثر على األمن الغذائي. وتوفر هذه الصحائف األدلة العلمية الالزمة لتعزيز الحوار حول السياسات الالزمة 

بيانات اجتماعية  ، وتتضمنلتحقيق األمن الغذائي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية في المنطقة العربية
 . هواستخدامتوفير الغذاء بالبلد فيما يتعلق وضع        وتبي نع الغذائي، واقتصادية ذات صلة بشكل عام بالوض

رات في المياه المتاحة على انتاجية                                          سلسلة تقارير وطنية حول تقييم تأثير التغي  اإلسكواأصدرت كذلك  -39
ه هذ         قد أعد ت فرق وطنية من الدول العربية وكانت المحاصيل الزراعية في دول مختارة من المنطقة العربية. 

رات                 تحت تأثير التغي  ،التقارير الوطنية لتقييم اإلنتاجية الزراعية لعدد معين من المحاصيل في مناطق محددة
ر المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر االجتماعي                                                 باستخدام نتائج المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغي  ،المناخية

في رات     تغي الف مع                                            وتتضمن هذه التقارير مقترحات وتوصيات للتك ي واالقتصادي في المنطقة العربية )ريكار(. 
األردن، وتونس، والسودان،  هي األول المكوندول في تنفيذ  2ر المناخ. وقد شاركت     تغي الناتجة عن وفرة المياه 

 المغرب، واليمن.ومصر، ولبنان، فلسطين، ودولة والعراق، و

حول الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين سالمة األغذية في المنطقة العربية.    ا كتيب اإلسكواعدت وأ -40
أهداف التنمية وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، دور مباشر لممارسات الزراعية الجيدة ول

ركيز على استدامة المستدامة. وتشجع أهداف التنمية المستدامة على تحقيق اإلدارة البيئية الجيدة، من خالل الت
ل العيش عن طريق تحسين الوصول إلى خدمات المياه والطاقة والصحة   ب                                    استخدام الموارد الطبيعية؛ وتعزيز س 

  والتعليم؛ وتحقيق المساواة بين الجنسين؛ وزيادة الدخل؛ والحد من الفقر؛ وزيادة األمن الغذائي. 

يعرض  .من المائي في المنطقة العربيةتحقيق األالمحرز في التقدم تقرير حول  صدارإاإلسكوا بصدد و -41
قائم على     هج   ن  الترابط ويستند إلى    هج            ينطلق من ن لألمن المائي في المنطقة العربية    ا يمفاهيم   ا طارإهذا التقرير 

 منظور التنمية المستدامة                                                      ن األمن المائي في المنطقة العربية ال يهمل أحدا ، ويراعيألضمان  حقوق االنسان
التي تعيق  ةقليميلظروف النظامية اإلاالتقرير ويستعرض . (7شكل ال)بعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية بأ

بيئة  ضمن اذه يتمر المناخ. و     وتغي  ،والمياه المشتركةالمياه، وندرة  ،إلجهاد المائيتحقيق األمن المائي وال سيما ا
  مختلف المستويات. ىعل نظاميةمن وسائل التنفيذ التي تعالج الظروف ال ةمجموع ىتمكينية قائمة عل

  

                                                
(23) E/ESCWA/SDPD/2017/1. 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-2030-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 إطار مفاهيمي لألمن المائي في المنطقة العربية  -2الشكل 

 

 الخالصة  -      ثالثا 

         ، حاضرا  من المهم أن تعمل الدول على وضع سياسات وخطط لتحقيق أمن الغذاء وضمان حصول الجميع -42
هج الترابط في جوهره على مجموعة                                                       على المياه وخدمات الصرف الصحي والطاقة. وعليه، يعتمد ن           ومستقبال ،

يمكن أن تنطلق منها السياسات العامة المرتبطة  ،في سياق يراعي النوعية والكمية واإلتاحية ،مبادئ مشتركة
ر المناخ على                              خذ في الحسبان تحليل آثار تغي المؤسسات المعنية، مع األفي مختلف  الطاقة والمياه والغذاءبأمن 

 .هذه القطاعات

في االستراتيجيات والبرامج والخطط  بين الطاقة والمياه والغذاءالترابط هج   ن دمج أن  في ال شكو -43
                                                        ي سهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتجدر اإلشارة في التي تعزز التنمية المستدامة، القطاعية والسياسات 

واعتماد المؤشرات المناسبة للسماح بقياس  ،أهداف الترابط بين الطاقة والمياه اإلطار إلى ضرورة تحديدهذا 
بالخدمات  المواطنين إمدادعلى بغرض العمل العالقات بين المؤشرات المختلفة  إيضاحوورصده، التقدم المحرز 

 . بأسعار مناسبة وجودة معقولة األساسية

         ، خاصة  بأمن الطاقة والمياه والغذاء اون اإلقليمي في المجاالت ذات الصلةالتعال يمكن إغفال دور و -44
 بة                                   وتوطين التكنولوجيات الخضراء المناس  ،ونقل المعرفة ،البحث والتطويردعم و ،باتساق السياساتما يتصل 

  أهداف خطةتحقيق في                عنصرا  رئيسيا  . ويشكل التعاون اإلقليميوتطوير القدرات الوطنية ،للظروف المحلية
  .7131 عام

----- 


