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املقدمـــــــــــــــــــة  1

النمـو  نسـبة  ارتفـاع  ومنهـا  التحديـات  األوسـط  الشـرق  بلـدان  مـن  العديـد  تواجـه 

السـكاني ومعـدالت البطالـة وارتفـاع الطلـب علـى الطاقـة، وخصوصـا فـي بلـدان االردن ولبنـان 

وتونـس التـي تعانـي فقـرا فـي مـوارد الطاقـة املحليـة إضافـة الـى ارتفـاع الطلـب على الطاقة نتيجة 

تدفـق الالجئيـن علـى هـذه الـدول.

أمـام الـدول العربيـة فـرص لتحقيـق الكثيـر مـن املكاسـب إذا ركـزت علـى الترابـط فـي أمـن 

امليـاه والطاقـة والغـذاء فـي مسـيرتها إلـى تحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة. فعوامـل الضغـط علـى 

هـذه القطاعـات الثالثـة كثيـرة فـي املنطقـة، وكذلـك القيـود وعالقـات التداخـل بينهـا. ويمكـن تطبيق 

اإلطـار التحليلـي للترابـط علـى مسـتويات مختلفـة السـتيعاب الفـوارق فـي ثـروات املـوارد الطبيعيـة 

التـي تملكهـا الـدول العربيـة، والتصـدي للتحديـات املعقـدة التـي تعيـق تحقيـق أمـن امليـاه والطاقـة 

والغذاء، بما في ذلك إدارة املوارد املائية املشتركة، واتخاذ القرارات املتعلقة بمزيج مصادر الطاقة 

املتجـددة وإجـراءات كفـاءة اسـتخدام الطاقـة فـي الـدول العربيـة، والجهـود التـي تبذلهـا الحكومـات 

لتحقيـق األهـداف اإلنمائيـة، وأهـداف األمـن الغذائـي فـي ظـل شـح امليـاه وتدهـور األرا�ضـي.

ويتطلـب بنـاء إطـار تحليلـي للنظـر فـي امـن امليـاه والغـداء والطاقـة وتطبيقهـا فـي البلدان 

العربية رؤية مشتركة تقوم على مبادئ مشتركة يمكن ان توافق عليها جميع البلدان العربية 

مـن خـالل تشـجيع اعتمـاد نهـج محـوره النـاس يقـوم علـى اهـداف التنميـة املسـتدامة ويتوفـر 

فـي املنطقـة العربيـة اإلطـار املؤس�ضـي والسيا�ضـي لتحقيـق امـن امليـاه والغـداء والطاقـة وينبغـي 

تفعيلـه مـن خـالل اسـتراتيجيات وخطـط عديـدة تدعـم نهـج الترابـط.
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املفهوم العالمي  2

عنـد وجـود نصـوص صريحـة  والطاقـة  والغـداء  املـاء  فـي  الحـق  تتوقـف مسـألة كفالـة  ال 

بـل تسـتند الـى فلسـفة حقـوق االنسـان بشـكل عـام والقائمـة علـى التـالزم والتـآزر والتكامـل فيمـا 

 ان بعـض الحقـوق تكـون 
ً
بينهـا كمنظومـة واحـدة ال يمكـن تقديـم او تفضيـل حـق علـى أخـر، فضـال

متطلب وعنصر أخر في إعمال حق أخر وبالتالي ال يمكن االستغناء عنها كحق أصيل ولو لم تأت 

النصـوص علـى ذكـره صراحـة. 

حيـث أعطـت األمـم املتحـدة األولويـة للحصـول علـى امليـاه والصـرف الصحـي، مـن خـالل 

الهدف السـادس مـن األهـداف التنميـة املسـتدامة . ويوضـح الهـدف السـادس مـن أهـداف التنميـة 

املستدامة العالقة للعديد من القضايا كالصحة واألمن الغذائي وتغير املناخ واملرونة في مواجهة 

الكـوارث والنظـم اإليكولوجيـة.

وكفـاءة  امليـاه  نوعيـة  تحسـين  هـي  السـادس  الهـدف  يتضمنهـا  التـي  األهـداف  بيـن  ومـن 

واألرا�ضـي  والغابـات  الجبـال  مثـل  بامليـاه  الصلـة  ذات  اإليكولوجيـة  النظـم  وحمايـة  اسـتخدامه 

الرطبـة واألنهـار وامليـاه الجوفيـة والبحيـرات؛ وتوسـيع التعـاون الدولـي وبنـاء قـدرات الدعـم للبلـدان 

الناميـة فـي األنشـطة والبرامـج املتعلقـة بامليـاه واملرافـق الصحيـة ذات الصلـة، بمـا فـي ذلـك تجميـع 

وإعـادة  التدويـر  وإعـادة  الصحـي  الصـرف  ميـاه  ومعالجـة  اسـتخدامها  وكفـاءة  وتحليتهـا  امليـاه 

اسـتخدام التقنيـات. امـا الطاقـة فقـد تـم التأكيـد علـى ضمـان حصـول الجميـع بتكلفـة ميسـورة 

علـى خدمـات الطاقـة الحديثـة املوثوقـة واملسـتدامة كمـا إن الطاقـة محوريـة بالنسـبة لـكل تحـد 

رئي�ضـي يواجهـه العالـم وبالنسـبة لـكل فرصـة متاحـة أمـام العالـم اآلن،  فإمكانيـة حصـول الجميـع 

علـى الطاقـة جوهريـة، سـواء مـن أجـل فـرص العمـل أو األمـن أو تغيـر املنـاخ أو  إنتـاج األغذيـة أو 

زيـادة الدخـل، وتلـزم طاقـة مسـتدامة مـن أجـل تعزيـز االقتصـادات، وحمايـة النظـم  اإليكولوجيـة، 

اإلنصـاف.  وتحقيـق 

أيضـا الغـذاء هـو فـي صميـم برنامـج التنميـة التابـع لألمـم املتحـدة فـي القـرن ال 21 املتمثـل 

17 لألمـم  ال  املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  مـن  الثانـي  الهـدف  امـا  املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  فـي 

املتحـدة هـو "إنهـاء الجـوع وتحقيـق األمـن الغذائـي وتحسـين التغذيـة وتعزيـز الزراعـة املسـتدامة"، 
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النظـام  فـي  عميقـا  تغييـرا   2030 وهـو  املسـتهدف  املوعـد  بحلـول  الهـدف  هـذا  تحقيـق  ويتطلـب 

العامليـة. والزراعـة  الغذائـي 

املضمون املعياري للحق في املاء والغذاء والطاقة     2.1

الحـق فـي املـاء الغـذاء والطاقـة لـه العديـد مـن املكونـات ذات الطابـع القانونـي والتـي تمثـل 

باقـي  مـع  واملتداخلـة  املركبـة  الحـق  هـذا  علـى طبيعـة  يؤكـد  وهـذا  الحـق،  لهـذا  املعيـاري  املضمـون 

 عـن أن هـذه املعاييـر تمثـل االدوات العلميـة والقانونيـة لبسـط الرقابـة علـى تمتـع 
ً
الحقـوق، فضـال

وكفالـة الحـق والنهـوض بااللتزامـات مـن قبـل الدولـة واملؤسسـات ذات العالقـة. 

املـاء  فـي  الحـق  عناصـر  تكـون  وأن  سـواء،  حـٍد  علـى   
ً
وحقوقـا حريـات  الحـق  هـدا  ويشـمل 

 
ً
مباشـرا  

ً
يشـكل مساسـا بمـا ال  االنسـان وحياتـه وصحتـه  كافيـة لصـون كرامـة  والطاقـة  والغـداء 

 
ً
تفسـيرا االتفاقيـات  نصـوص  تفسـر  أن  ويجـب  املكفولـة،  الحقـوق  بمنظومـة  مباشـر  غيـر  أو 

 بمعنـى عـدم التضييـق علـى الحقـوق ومضمونهـا وأال يقتصـر التفسـير علـى الناحيـة الكميـة 
ً
نشـطا

والتكنولوجيـة كسـلعة اقتصاديـة بـل أن يتـم التعامـل مـع هـذا الحـق كسـلعة ثقافيـة واجتماعيـة 

سـواء.  حـد  علـى  واقتصاديـة 

الحق في املياه   2.11

الحـق فـي امليـاه )املـادة 11 ,12مـن العهـد( مـن التعليـق العـام رقـم 15 والن كانـت كفايـة املـاء 

 لظـروف مختلفـة، فـإن العوامـل الـوارد ذكرهـا 
ً
الـالزم لضمـان التمتـع بالحـق فـي املـاء تتفـاوت وفقـا

أدنـاه تنطبـق علـى جميـع الظـروف:

لالسـتخدامات 	   
ً
ومسـتمرا  

ً
كافيـا شـخص  لـكل  املـاء  إمـداد  يكـون  أن  ينبغـي  التوافـر: 

واإلصحـاح  "الشـرب،  عاديـة  بصـورة  االسـتخدامات  هـذه  واملنزلية وتتضمـن  الشـخصية 
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الشـخ�ضي، وغسـيل املالبـس، وإعـداد الغـذاء، والصحـة الشـخصية وصحـة األسـرة" وينبغي أن 

تتم�ضـى كميـة املـاء املتوفـر لـكل شـخص مـع املبـادئ التوجيهيـة ملنظمـة الصحـة العاملية وقـد يحتاج 

 إلـى كميـات إضافيـة مـن املـاء بسـبب الظـروف الصحية واملناخية 
ً
بعـض األفـراد واملجموعـات أيضـا

العمـل. وظـروف 

املنزليـة 	  أو  الشـخصية  االسـتخدامات  مـن  لـكل  الـالزم  املـاء  يكـون  أن  ينبغـي  النوعيـة: 

واملخاطـر  الكيميائيـة  واملـواد  الدقيقـة،  الكائنـات  مـن   
ً
خاليـا يكـون  أن  ينبغـي  وبالتالـي   ،

ً
مأمونـا

 عـن ذلـك، ينبغـي أن يكـون املـاء ذا لـون 
ً
 لصحـة الشـخص وفضال

ً
اإلشـعاعية التـي تشـكل تهديـدا

املنزليـة. أو  الشـخصية  االسـتخدامات  مـن  اسـتخدام  لـكل  مقبـول  وطعـم  ورائحـة 

 للجميـع دون تمييـز، 	 
ً
إمكانيـة الوصـول: ينبغـي أن يكـون املـاء ومرافقـه وخدماتـه متوفـرة

داخـل نطـاق الواليـة القضائيـة للدولـة الطـرف، وإلمكانيـة الوصـول أربعـة أبعـاد متداخلـة:

إمكانيـة الوصـول املـادي: ينبغـي أن يكـون املـاء ومرافقـه وخدماتـه املناسـبة 	 

فـي املتنـاول املـادي واملأمـون لجميـع فئـات السـكان. ويجـب أن يكـون باإلمـكان الوصـول 

ومحـل  تربويـة  ومؤسسـة  معيشـية  أسـرة  كل  ضمـن  واملقبـول  واملأمـون  الكافـي  املـاء  إلـى 

ذات  املـاء  وخدمـات  مرافـق  جميـع  تكـون  أن  لها. ويجـب  مجـاورة  منطقـة  فـي  0أو  عمـل 

الحيـاة ومتطلبـات  الجنسـين ودورة  تراعـي حاجـات   وأن 
ً
ثقافيـا نوعيـة كافيـة ومناسـبة 

الخصوصيـة. وينبغـي أال يتعـرض أمـن الفـرد للخطـر أثنـاء الوصـول إلـى مرافـق وخدمـات 

املـاء.

: يجـب أن يكـون بإمـكان الجميـع تحمـل نفقـات 	 
ً
إمكانيـة الوصـول اقتصاديـا

املـاء ومرافقـه وخدماتـه، وتحمـل التكاليـف املباشـرة وغيـر املباشـرة والرسـوم املرتبطـة 

األخـرى  الحقـوق  إعمـال  والرسـوم  التكاليـف  هـذه  تعـرض  أال  وينبغـي  املـاء.  بتأميـن 

للخطـر. العهـد  فـي  عليهـا  املنصـوص 

إلـى املـاء ومرافقـه 	  عـدم التمييـز: يجـب أن يتمتـع الجميـع بإمكانيـة الوصـول 

 بيـن السـكان بحكـم القانـون وبحكـم 
ً
 أو تهميشـا

ً
وخدماتـه، بمـن فيهـم أكثـر الفئـات ضعفـا

الواقـع، دون أي تمييـز قائـم علـى أي مـن األسـباب املحظـورة.
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املعلومـات 	  التمـاس  فـي  الحـق  وتشـمل  املعلومـات:  علـى  الحصـول  إمكانيـة 

ونقلهـا. عليهـا  والحصـول  املـاء  بقضايـا  املتعلقـة 

الحق في الغذاء   2.1.2

الحق في الغذاء الكافي )املادة 11من العهد( من التعليق العام رقم 12يتم إعمال الحق في الغذاء 

 لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من األشخاص، في 
ً
 واقتصاديا

ً
الكافي عندما يتاح ماديا

كافة األوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه، ولذلك ال ينبغي تفسير الحق 

 يقصـره علـى تأميـن الحـد األدنـى مـن الحريـرات والبروتينـات وغيـر 
ً
 ضيقـا

ً
فـي الغـذاء الكافـي تفسـيرا

ذلك من العناصر املغذية املحددة، إذ سيلزم إعمال الحق في الغذاء الكافي بصورة تدريجية بيد 

 باتخـاذ التدابيـر الالزمـة للتخفيـف مـن أثـر الجـوع علـى النحـو املنصـوص 
ً
أن الـدول ملزمـة أساسـا

عليه في املادة 2 من العهد وموضح بالتعليق العام رقم 31 . 

فـي الغـذاء ألنـه يسـتخدم 	  مفهـوم الكفايـة: والـذي يحمـل أهميـة خاصـة فيمـا يتصـل بالحـق 

إلبـراز عـدد مـن العوامـل التـي يجـب أن تؤخـذ فـي االعتبـار فـي تحديـد مـا إذا كانـت أنـواع معينـة 

األنـواع  أنسـب  معينـة  ظـروف  فـي  تعتبـر  أن  يمكـن  املتاحـة  الغذائيـة  النظـم  أو  األغذيـة  مـن 

ألغـراض املـادة 11 مـن العهـد.

األمـن 	  أو  الكافـي  الغـذاء  بمفهـوم  فيـه  انفصـام   ال 
ً
ارتباطـا يرتبـط  والـذي  مفهـوم االسـتدامة: 

 وألجيـال املسـتقبل علـى 
ً
الغـذاء حاضـرا إمكانيـة الحصـول علـى  ينطـوي علـى  الغذائـي، فهـو 

االجتماعيـة  باألوضـاع  بعيـد  مـدى  إلـى  يتحـدد  "كفايـة"  لكلمـة  الدقيـق  واملعنـى  سـواء،  حـد 

واالقتصاديـة والثقافيـة واملناخيـة واإليكولوجيـة وغيرهـا مـن األوضـاع السـائدة، فـي حيـن أن 

الطويـل. فـي األجـل  الغـذاء وإمـكان الحصـول عليـه  تنطـوي علـى مفهـوم توفـر  "االسـتدامة" 



11

الحق في الطاقة   2.1.3

العـام لألمـم املتحـدة قيـادة مبـادرة طاقـة  مسـتدامة للجميـع  الطاقـة فيتولـى األميـن  امـا موضـوع 

وزيـادة  الطاقـة،  كفـاءة  وتحسـين  علـى خدمـات طاقـة حديثـة،  الجميـع  إمكانيـة حصـول  لكفالـة 

املتجـددة. الطاقـة  مصـادر   اسـتخدام 

تقييم واقع الحال في الشرق االوسط    3

تعتبـر املنطقـة العربيـة مـن اشـد املناطـق قحـال فـي العالـم وثلثـا مـوارد امليـاه العذبـة فيهـا تعبر حدودا 

 
ً
دولية بين بلدين او أكثر "االسكوا" حيث يواجُه قطاع املياه في معظم البلدان العربية اليوم أزمة

الـى أنهـار دجلـة والفـرات والنيـل باتـت محـدودة جـًدا  حرجـة، فاملـوارد املائيـة التـي يعـود منشـؤها 

صّنـف معظـم بلـدان املنطقـة بكونهـا ذات منـاٍخ جاف أو 
ُ
 عـن ذلـك، ت

ً
وتتشـاركها بلـداٌن عـّدة، فضـال

شـبه جـاف، وهـي تتلقـى مـا دون الــ 250 ملـم مـن األمطـار سـنوًيا، أمـا املـوارد املائيـة املتجـّددة لـكّل 

فـرد، فقـد بلغـت 650 متـر مكعـب فـي عـام 2014، باملقارنـة مـع معـّدل عالمـي وصـل إلـى 6 آالف متـر 

مكّعـب لـكّل فـرد، ممـا ُيـدرج 13 بلـًدا مـن البلـدان العربيـة االثنتيـن والعشـرين ضمـن فئـة البلـدان 

ا حـاًدا فـي امليـاه، بمـا يقـّل عـن 500 متـر مكّعـب لـكّل فـرد. التـي تعانـي شـحًّ

مـة الصحـة العامليـة واليونيسـيف إلمـدادات امليـاه واملرافـق 
ّ
وفًقـا لبرنامـج الرصـد املشـترك بيـن منظ

ان فـي املنطقـة العربيـة )حوالـى 55 مليـون شـخص( حـرم 
ّ
الصحّيـة )JMP(، فـإن قرابـة 8% مـن السـك

من الوصول الى مصادر مياه الشـرب املحّسـنة في عام 2015، كما حرم 9.7% من سـكان املنطقة 

ـع أن 
ّ
)حوالـى 66 مليـون شـخص( مـن الوصـول إلـى مرافـق الصـرف الصحـي املحّسـنة. ومـن املتوق

فـي  واليمـن.1  والعـراق،  وسـوريا،  ليبيـا،  فـي  النزاعـات  تصاعـد  نتيجـة  ازدادت  النسـبة  هـذه  تكـون 

ان بإمكانيـة الوصـول املنتظـم إلـى امليـاه الصالحـة للشـرب 
ّ
، ال يحظـى 70% مـن السـك

ً
سـوريا مثـال

ان املنطقـة 
ّ
نتيجـة انقطـاع امليـاه املتكـرر وتدميـر البنـى التحتيـة األساسـية.2 مـع وصـول عـدد سـك

لجنة األمم املتحدة االقتصادية االجتماعية لغرب اسيا 2015 ملخص قضايا الية التنسيق اإلقليمي لتعزيز التنمية    1
املستدامة في املنطقة العربية املياه وخدمات الصرف الصحي في املنطقة العربية.

2  "مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية شباط/2016 "خطة االستجابة اإلنسانية في الجمهورية العربية 

السورية لسنة 2016".
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ورغـم  املنطقـة.  لبلـدان  قلـٍق  مصـدر  الغذائـي  األمـن  بـات   ،3  "2015 عـام  فـي  إلى 392.4 مليـون 

مـا زال  فـي عـام 42013،  إلـى 118.8  فـي عـام 2000  الغذائـي مـن 82.6  ـر اإلنتـاج 
ّ

فـي مؤش الزيـادة 

العديـد مـن البلـدان العربيـة يواجـه مشـاكل خطيـرة علـى صعيـد اإلنتـاج الزراعـي، وذلـك بسـبب 

محدوديـة املـوارد االقتصاديـة، وتدنـي االعتمـاد علـى التقنيـات التكنولوجيـة الحديثـة، فضـال عـن 

ـر 
ّ
محدوديـة أنمـاط املحاصيـل املزروعـة والظـروف البيئيـة املقّيـدة، وبمـا أن اإلنتـاج الزراعـي يتأث

يتعلـق  فيمـا  املنطقـة متدنيـة، ال سـّيما  فـي  املحاصيـل  إنتاجيـة  تعتبـر  امليـاه،  بوفـرة  كبيـر  إلـى حـد 

 ،2014 عـام  كلغ/هكتـار   1769.2 حوالـي  باإلجمـال  إنتاجيتهـا  بلغـت  والتـي  األساسـية  بالحبـوب 
بلـغ 3886.2 كلغ/هكتـار. 5 باملقارنـة مـع املعـّدل العالمـي الـذي 

فـي السـياق نفسـه، تعتمـد معظـم البلـدان العربيـة وبشـكل هائـل علـى املـواد الغذائيـة املسـتوردة، 

بـات األسـعار العامليـة واالنقطـاع فـي سالسـل اإلمـداد، ومـع 
ّ
 بشـكل بالـغ بتقل

ً
ـرة

ّ
وتبقـى املنطقـة متأث

كثـرة التحديـات التـي تواجههـا العديـد مـن بلـدان املنطقـة اليـوم مـن نزاعـات طـال امدهـا ونـدرة فـي 

املوارد الطبيعية وحاالت جفاف متكررة، بات عدٌد كبير من األشـخاص واألطفال عرضة لنقص 

التغذيـة.

كاف  معي�ضـي  مسـتوى  فـي  الحـق  شـخص  لـكل   38 املـادة  اإلنسـان  لحقـوق  العربـي  امليثـاق  ينـص 

فـي  لـه وألسـرته ويوفـر الرفاهيـة والعيـش الكريـم مـن غـذاء وكسـاء ومسـكن وخدمـات ولـه الحـق 

إمكاناتها إلنفاذ بيئة سليمة وعلى الدول األطراف اتخاذ التدابير الالزمة وفقا هذه الحقوق املادة 

39، الفقرتـان 2 )هــ( و2 )و( تشـمل الخطـوات التـي تتخذهـا الـدول األطـراف التدابيـر اآلتيـة "توفيـر 

الغـذاء األسا�ضـي وميـاه الشـرب النقيـة لـكل فـرد ومكافحـة عوامـل التلـوث البيئـي وتوفيـر التصريـف 

الصحـي".

التوقعات السكانية في العالم، شعبة السكان، األمم املتحدة"  3

" مؤشرات التنمية في العالم البنك الدولي " ّم إعداد هذه اللمحة العامة من قبل فريق عمل البوابة العربية للتنمية   4
استناًدا إلى أحدث البيانات املتاحة، وذلك اعتباًرا من 30 أيلول/سبتمبر 2016".

" مؤشرات التنمية في العالم، البنك الدولي ""تّم إعداد هذه اللمحة العامة من قبل فريق عمل البوابة العربية للتنمية   5

استناًدا إلى أحدث البيانات املتاحة، وذلك اعتباًرا من 30 أيلول/سبتمبر 2016"
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االطار القانوني   4

امليثاق العربي لحقوق اإلنسان )النسخة األحدث( التي اعتمد من قبل القمة العربية السادسة 

عشرة التي استضافتها تونس في  23 مايو/أيار 2004.

املادة  1

يهدف هذا امليثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور باالنتماء الحضاري املشترك 

إلى تحقيق الغايات اآلتية:

وضع حقوق اإلنسان في الدول العربية ضمن االهتمامات الوطنية األساسية التي تجعل 	 

 سامية وأساسية توجه إرادة اإلنسان في الدول العربية وتمكنه 
ً
من حقوق اإلنسان مثال

 ملا ترتضيه القيم اإلنسانية النبيلة.
ً
من االرتقاء نحو األفضل وفقا

املادة 3

تتعهد كل دولة طرف في هذا امليثاق بأن تكفل لكل شـخص خاضع لواليتها حق التمتع 	 

فـي هـذا امليثـاق مـن دون تمييـز بسـبب العـرق أو  بالحقـوق والحريـات املنصـوص عليهـا 

اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو املعتقـد الدينـي أو الـرأي أو الفكـر أو األصـل الوطنـي أو 

االجتماعـي أو الثـروة أو امليـالد أو اإلعاقـة البدنيـة أو العقليـة.

تتخذ الدول األطراف في هذا امليثاق التدابير الالزمة لتأمين املساواة الفعلية في التمتع 	 

بالحقـوق والحريـات كافـة املنصـوص عليهـا فـي هـذا امليثـاق بمـا يكفـل الحمايـة مـن جميـع 

أشـكال التمييز بأي سـبب من األسـباب املبينة في الفقرة السـابقة.
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املادة 37

الحـق فـي التنميـة هـو حـق مـن حقـوق اإلنسـان األساسـية وعلـى جميـع الـدول أن تضـع 	 

السياسـات اإلنمائيـة والتدابيـر الالزمـة لضمـان هـذا الحـق، وعليهـا السـعي لتفعيـل قيـم 

التضامن والتعاون فيما بينها وعلى املسـتوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية 

اقتصاديـة واجتماعيـة وثقافيـة وسياسـية، وبموجـب هـذا الحـق لـكل مواطـن املشـاركة 

واإلسـهام فـي تحقيـق التنميـة والتمتـع بمزاياهـا وثمارهـا.

املادة 38

لكل شخص الحق في مستوى معي�ضي كاف له وألسرته ويوفر الرفاهية والعيش الكريم 	 

فـي بيئـة سـليمة وعلـى الـدول األطـراف  مـن غـذاء وكسـاء ومسـكن وخدمـات ولـه الحـق 

اتخـاذ التدابيـر الالزمـة وفقـا إلمكاناتهـا إلنفـاذ هـذه الحقـوق.

املادة 39

تقـر الـدول األطـراف بحـق كل فـرد فـي املجتمـع بالتمتـع بأعلـى مسـتوى مـن الصحـة البدنيـة 	 

 علـى خدمـات الرعايـة الصحيـة األساسـية 
ً
والعقليـة يمكـن بلوغـه وفـي حصـول املواطـن مجانـا

وعلـى مرافـق عـالج األمـراض مـن دون أي نـوع مـن أنـواع التمييـز.

تشمل الخطوات التي تتخذها الدول األطراف التدابير اآلتية:	 

)هـ( توفير الغذاء األسا�ضي ومياه الشرب النقية لكل فرد.

)و( مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي.

املادة 43

تحميهـا  التـي  والحريـات  الحقـوق  مـن  ينتقـص  نحـو  علـى  تأويلـه  أو  امليثـاق  هـذا  تفسـير  يجـوز  ال 
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األقليـات. إلـى  القوانيـن  أو  األطـراف  للـدول  الداخليـة  القوانيـن 

املادة 44

يكـون  مـا  امليثـاق  هـذا  وألحـكام  الدسـتورية  إلجراءاتهـا   
ً
طبقـا تتخـذ  بـأن  األطـراف  الـدول  تتعهـد 

تشـريعية غيـر  أو  تشـريعية  تدابيـر  مـن  عليهـا  املنصـوص  الحقـوق  ألعمـال   
ً
ضروريـا
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5      دراسات حالة
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األردن     5.1

 ha )1000( املساحة لكل*

fao 2014 تقديرات منظمة االغدية والزراعة لألمم املتحدة لعام*

9705

8878

8932

1064
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املياه   5.1.1

التنـوع  وفقـدان  والتصحـر  وامليـاه  الطاقـة  مجـاالت  فـي  البيئـي  الوضـع  تدهـور  اسـتمرار  ان 

البيولوجي واالستنزاف املتزايد ملوارد اململكة الطبيعية نتيجة اللجوء السوري يزيد التحديات التي 

تتعلـق بنقـص امليـاه والطاقـة والتصحـر وتدهـور التنـوع الحيـوي ومـا يصاحبهـا مـن ثلـوث وتغيـرات 

مناخيـة التـي ربمـا تكـون اقـل خطـرا مـن الناحيـة الفوريـة مـن تحديـات اقتصاديـة وسياسـية أخـرى 

ولكـن آثـار هـده التحديـات هـي أطـول زمنيـا واوسـع انتشـارا، وتتميـز تضاريـس األردن بأنهـا مكونـة 

الصـدع  وادي  ويفصـل  الغـرب،  فـي  والجبـال  الشـرق  مناطـق  فـي  صحراويـة  هضـاب  مـن  باألغلـب 

العظيـم الضفتيـن الشـرقية والغربيـة مـن نهـر األردن ويقـع البحـر امليـت( أخفـض نقطـة علـى وجـه 

املـوارد  للنفـط، وتتألـف  بلـد غيـر منتـج  )إن األردن  - 408 م  العظيـم(   )فـي وادي الصـدع  األرض 

الطبيعية الرئيسـية من الفوسـفات والبوتاس والصخر الزيتي الذي لم يتم اسـتغالله بعد ويعتبر 

 للميـاه فـي العالـم، ومـن املرجـح أن يـؤدي كل مـن ارتفـاع 
ً
األردن واحـدا مـن الـدول األربـع األكثـر شـحا

معـدل النمـو السـكاني وتدفـق الالجئيـن بسـبب عـدم االسـتقرار السيا�ضـي فـي املنطقـة واسـتنزاف 

احتياطيـات امليـاه الجوفيـة وآثـار تغيـر املنـاخ إلـى تفاقـم الوضـع فيـه وقـد رافـق ارتفـاع معـدل النمـو 

السـكاني والتنميـة االقتصاديـة السـريعة للبـالد زيـادة فـي الطلـب علـى امليـاه، فـي حيـن تبقـى املـوارد 

املائيـة املتاحـة محـدودة وفـي تناقـص مسـتمر ويمكـن تصنيـف املـوارد املائيـة فـي األردن إلـى:

مـع 	  األردن  تتقاسـمها  والتـي  اليرمـوك،  ونهـر  األردن  نهـر  مثـل  السـطحية:  املائيـة  املـوارد 

لـألردن. املـاء  مـن  يتـرك كميـة ضئيلـة فقـط  ممـا  اسـرائيل وسـوريا 

املـوارد امليـاه الجوفيـة( 12 حـوض للميـاه الجوفيـة املتجـددة وغيـر املتجـددة )والتـي يتـم 	 

اإلفـراط فـي اسـتغاللها واسـتخراجها وبطريقـة غيـر مسـتدامة.

امليـاه املسـتصلحة أو ميـاه الصـرف الصحـي املعالجـة: بشـكل عـام فـإن أكثـر مـن %97 	 

مـن األردنييـن لديهـم إمكانيـة الولـوج الـى خدمـات امليـاه 67 % لديهـم إمكانيـة الولـوج إلـى 

خدمـات الصـرف الصحـي، حيـث يعتبـر هـذا الرقـم مـن أعلـى املعـدالت فـي منطقـة الشـرق 

هـذه،  امليـاه  وخدمـات  التزويـد  مسـتوى  علـى  الحفـاظ  علـى  الحكومـة  وتعمـل  األوسـط 

وزيادة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي إلى 85 % خالل السـنوات العشـر 
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املقبـل ويتميـز منـاخ األردن بأنـه شـبه جـاف.6 

وشهد عام 2015 املحافظة على نصيب الفرد من املياه املتاحة ليبقى عند حدود 120 م 

مكعـب سـنويا فـي ظـل شـح امليـاه واملصـادر الطبيعيـة فـاألردن دون خـط فقـر امليـاه العالمـي ب %88 

نتيجـة مـا يواجهـه مـن االنحبـاس املطـري وتكـرار الجفـاف ويفتقـر األردن الـى الكميـات الكافيـة مـن 

املياه السطحية او الجوفية املتجددة ولذلك يعتمد على املياه الجوفية غير املتجددة،  ويخصص 

األردن أكثـر مـن 65% مـن ميزانيـة امليـاه للـري ويبيـع األردن مياهـا افتراضيـة للبلـدان املجـاورة بشـكل 

املصـدرة  املسـتخدمة  للميـاه  االشـمل  االقتصاديـة  القيمـة  يراعـي  ال  انـه  غيـر  خضـار  صـادرات 

وأهميـة االمـن الغذائـي فـي بلـد فقيـر بامليـاه مثـل األردن، ومـن التحديـات التقنيـة التـي تواجـه األردن 

املوارد املائية املحدودة وانتشـار السـكان غير املسـيطر عليه وشـبكات املياه القديمة ارتفاع نسـبة 

فاقـد امليـاه امـا التحديـات املاليـة فتتلخـص بعـدم القـدرة علـى تغطيـة نفقـات رأس املـال والتشـغيل 

ضمـن التعرفـة املطبقـة حاليـا ومحدوديـة املـوارد مـن التمويـل، وخفـض الدعـم الحكومـي للقطـاع، 

وارتفاع تكلفة البحث وتطوير موارد مائية جديدة وتعرفة حالية غير ديناميكية وال عالقة لها مع 

تكاليـف تقديـم الخدمـة، ارتفـاع  تكاليـف تقديـم الخدمـة بسـبب ارتفـاع تكاليـف مدخـالت اإلنتـاج 
ومشـاكل فـي اسـترداد التكاليـف.7

 قـد وضـع األردن اسـتراتيجية للميـاه 2008-  2022 وتقـوم االسـتراتيجية بتأسـيس الرؤيـا 

لـكل مـن املجـاالت الرئيسـية فـي قطـاع امليـاه وتحـدد خطـط ملسـتقبل امليـاه فـي األردن واإلجـراءات 

التـي سـيتم اتخاذهـا لضمـان إتاحـة امليـاه مـن أجـل النـاس واألعمـال والطبيعـة كمـا تقـوم بتحديـد 

الرؤيـا ملـا يسـعى لـه األردن بحلـول عـام2022  حيـث تـدرس كافـة جوانـب دورة امليـاه مـن األمطـار 

فالجمـع واملعالجـة والتدفـق، ثـم الخطـوات العمليـة الـالزم اتخاذهـا لتطبيـق إدارة فعالـة للطلـب 

علـى امليـاه، وعمليـات كفـؤة إلمـدادات امليـاه وإصـالح مؤس�ضـي متطـور فـي بيئـة مشـابهة لبيئـة األردن 

متناسـق،  غيـر  بشـكل  السـكان  عـدد  وتزايـد  الطاقـة،  مـوارد  توافـر  وعـدم  امليـاه،  نـدرة  مـن حيـث 

األردن  حققـت  فقـد  املاليـة،  والتحديـات  الخدمـة،  تغطيـة  نطـاق  توسـيع  إلـى  الحاجـة  وبالتالـي 

خطـوات كبيـرة نحـو تطويـر قطـاع امليـاه وفـي الواقـع، فـإن الحاجـة إلـى اسـتيعاب هـذه التحديـات 

وفـي الوقـت ذاتـه تقديـم الخدمـات للجمهـور، قـد دفـع العديـد مـن املبـادرات التنمويـة فـي القطـاع 

" إدارة مرافق املياه حاالت دراسية من املنطقة العربية / األردن د. خير الحديدي مساعد األمين العام إلنتاج ونقل املياه –   6

سلطة املياه 2016" .
"تقرير املياه و  التنمية السادس االسكوا 2015 ".  7



22

على املستوى اإلداري واملؤس�ضي واملالي وحتى االجتماعي واالقتصاد وال يزال هناك الكثير مما هو 

.
ً
مطلـوب إنجـازه، كمـا أن عمليـة التحسـين والتطويـر ال تنتهـي أبـدا

االمن الغذائي   5.1.2

تـم  حيـث  كبيـر  بشـكل  واملائـي  الغذائـي  االمـن  علـى  املتوفـرة  امليـاه  كميـات  تواضـع  يؤثـر 

تصنيف األردن من قبل لجنة الزراعة التابعة ملنظمة التجارة العاملية على انه " بلد نام مستورد 

للغـداء " وهنالـك تزايـد مسـتمر فـي عـدد االسـر التـي تعيـش تحـت خـط الفقـر املطلـق وتميـل غالبيـة 

السـكان الـى التجمـع حـول خـط الفقـر ممـا يعنـي ان أي هـزات اقتصاديـة او تنفيـذ مشـاريع تنمويـة 

األزمـة  زادت  حيـث  الفقـر،  دائـرة  مـن  او  فـي  االسـر  مـن  كبيـرة  اعـداد  تخـرج  او  تدخـل  ان  يمكـن 

السورية من الطلب على السلع والخدمات في األردن مما أثر على تكلفة املواد الغذائية واإلسكان 

 علـى تفـادي املزيـد 
ً
إلـى انخفـاض األمـن الغذائـي والتغذيـة وحرصـا واملرافـق العامـة، وأدى بـدوره 

فـي  مـن تدهـور الوضـع، اقترحـت منظمـة االغديـة والزراعـة,FAO  منهجـا مبتكـرا، يجـري تجريبـه 

املحافظـات الشـمالية فـي األردن وإربـد واملفـرق، بهـدف زيـادة اإلنتـاج الغذائـي األسـري واسـتهالك 

الطعـام املغـذي، وينطـوي املنهـج علـى اسـتحداث تقنيـات وممارسـات زراعيـة مسـتدامة تمكـن مـن 

تحسـين املدخـالت واألنشـطة اإلنتاجيـة املنزليـة ونتيجـة لذلـك، اسـتطاعت األسـر األردنيـة توليـد 

الدخـل مـن بيـع منتجاتهـم وبفضـل الوفـورات الناتجـة عـن ترشـيد املشـتريات مـن املـواد الغذائيـة، 

أيضـا  املنظمـة  وتولـي  األخـرى  األمـوال علـى االحتياجـات األساسـية  تلـك  إنفـاق  اسـتطاعت األسـر 

واسـتهالك  لألسـر  الغذائـي  التنـوع  تحسـين  أجـل  مـن  الغذائـي  والتثقيـف  للتوعيـة   
ً
بالغـا  

ً
اهتمامـا

املغذيات الدقيقة. ويجرى دعم تحسين التغذية بين األسر الالجئين من خالل توفير الخضروات 

الطازجـة جنبـا إلـى جنـب مـع التثقيـف الغذائـي. ويهـدف منهـج املجتمـع املتكامـل إلـى تمكيـن املـرأة 

الريفيـة مـن خـالل زيـادة معارفهـا باملمارسـات الزراعيـة وال تقتصـر أنشـطة املنظمـة علـى تحسـين 

األمـن الغذائـي للمجتمـع ككل فحسـب، بـل أنهـا تسـاهم أيضـا فـي خفـض التوتـر وتعزيـز التماسـك 

االجتماعـي بيـن الالجئيـن والسـكان املحلييـن.

الــ 3.5 مليـار دوالر،  تتجـاوز  انهـا  إذ   علـى الحكومـة 
ً
الغـذاء عبئـا وتشـكل فاتـورة اسـتيراد 
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مجمـوع  مـن   %47-36 مـن  تتـراوح  الغـذاء  علـى  الواحـدة  األردنيـة  األسـرة  إنفـاق  نسـبة  أن  حيـن  فـي 

نفقـات املعيشـة ويعانـي القطـاع الزراعـي العديـد مـن املشـكالت مثـل التغيـر املناخـي وعـدم مواكبـة 

فـي قطـاع الزراعـة، ارتفـاع مسـتلزمات اإلنتـاج، نقـص  التشـريعات والقوانيـن للتطـورات الحاصلـة 

امليـاه املخصصـة للشـرب وعـدم شـمول العامليـن فـي القطـاع الزراعـي بقانـون العمـل، ارتفـاع أجـور 

الـخ."8    ... للـري وعـدم مالءمتهـا  امليـاه املخصصـة  نقـص  الوافـدة،  العمالـة 

عليهـا  الجائـر  االعتـداء  نتيجـة  الزراعيـة  األرا�ضـي  النقـاد  عاجلـة  خطـة  وضـع  يجـب  وعليـه 

واسـتخدامها للتجمعـات السـكنية ممـا يفقـر البلـد زراعيـا ويؤثـر علـى االمـن الغذائـي وقـد بـدأ األردن 

بإعادة تأهيل املراعي وتنميتها وإعادة تأهيل االبار االرتوازية وتزويد اآلف الدونمات بتقنية الحصاد 

املائـي وفـي املقابـل يجـب التأكيـد علـى ضـرورة اللجـوء لخيـارات اسـتراتيجية لحـل معضلـة الغذاء ومنها 

االسـتغالل األمثـل ملـا هـو متوافـر مـن مـوارد اقتصاديـة ودعـم التكامـل االقتصـادي الزراعـي االردنـي 

الغذائيـة  اإلعانـات  عـن  والتخلـي  العربيـة  التنمويـة  والخطـط  السياسـات  بيـن  التنسـيق  والعربـي، 

األجنبيـة حيـث لـم يحظـى القطـاع الزراعـي باالهتمـام الكافـي مـن الحكومـة عنـد توزيـع موازنـة الدولـة، 

كمـا لـم ترتبـط السياسـات الحكوميـة املتعاقبـة الخاصـة بمكافحـة الفقـر و البطالـة بخطـط لالمنـا 

لغدائـي علـى مسـتوى االسـر.

الطاقة   5.1.3

تمتلـك األردن كميـات ضئيلـة للغايـة مـن مـوارد الطاقـة األوليـة، وتضطـر إلـى االعتمـاد إلى حد 

كبيـر علـى النفـط والغـاز الطبيعـي املسـتوردين فـي توليـد الطاقـة الكهربائيـة ووفقـا لشـركة الكهربـاء 

األردنيـة فـان قطـاع امليـاه هـو أكبـر مسـتهلك للكهربـاء فـي البلـد نظـرا الـى ان الضـخ والنقـل والتوزيـع 
وإدارة ميـاه الصـرف الصحـي تشـكل نحـو 15% مـن مجموعـة الطلـب الوطنـي علـى الكهربـاء. 9

أمـن الطاقـة فـي األردن مـن اهـم األولويـات الوطنيـة لدورهـا الرئيـس فـي التنميـة املسـتدامة 

 يضمـن 
ً
 مدروسـا

ً
كـون الطاقـة تعـد األداة الرئيسـة للتطويـر بكافـة القطاعـات ممـا يتطلـب تخطيطـا

8  " تقرير مركز حقوق االنسان الثاني عشر لسنة 2015 " .

" إدارة مرافق املياه حاالت دراسية من املنطقة العربية / الجمعية العربية ملرافق املياه بدعم من الوكالة السويدية لألنماء   9
الدولي / األردن د. خير الحديدي مساعد األمين العام إلنتاج ونقل املياه – سلطة املياه2016"
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وتحسـين مسـتوى  الرفاهيـة  زيـادة مسـتوى  اجـل  مـن  الطاقـة  بخدمـات  التمتـع  األردنـي  للمجتمـع 

مصادرهـا  تنويـع  يجـب  الطاقـة  امـدادات  وضمـان  ولتحقيـق  والبطالـة  الفقـر  ومكافحـة  الحيـاة 

وتحسـينها وتطويرهـا، زيـادة مسـاهمة الطاقـة املتجـددة، زيـادة فعاليـة اسـتخدام كفـاءة الطاقـة 

القطاعـات.  مختلـف  فـي 

طاقـة  كبيــرة  بكميـات  توفيرهـا  امكانيـة  مـن  الرغـم  علـى  املتجـددة،  الطاقـة  تلعـب  وال 

 في توليد الكهرباء بسـبب غياب اإلطار املؤس�ضـي الناظم لها 
ً
 هاما

ً
)الشمسـية وطاقة الرياح(، دورا

وبسـبب عـدم وجـود الحوافـز الالزمـة، امـا السـبب وراء النسـبة الكبيـرة ملعـدالت اسـتهالك الطاقـة 

لسـلطة امليـاه هـو ضـرورة ضـخ ميـاه الشـرب مـن وادي األردن إلـى املسـتهلكين فـي املـدن، باإلضافـة 

الـى تدنـي الكفـاءة التشـغيلية ملضخـات امليـاه املسـتخدمة للقيـام بذلـك، ومـن أجـل تخفيـف العـبء 

املرتبـط بتوفيـر الكهربـاء وتجنـب انقطاعهـا تأتـي الحاجـة امللحـة لالسـتفادة مـن وفـورات الطاقـة 

فـي عـدد مـن  املحتملـة لـدى سـلطة امليـاه، وقـد كشـفت عمليـات التدقيـق علـى اسـتهالك الطاقـة 

أزمـة  %. ومـع   30  - بيـن 25  مـن  الطاقـة  توفيـر  إمكانيـات   عـن 
ً
امليـاه مؤخـرا محطـات ضـخ سـلطة 

الطاقة الحالية التي تشـهدها األردن هذه األيام، فقد انطلقت العديد من املشـاريع التي تسـتهدف 

العاملـة  امليـاه،  وتعالـج هـذه املشـاريع رفـع كفـاءة املضخـات  فـي قطـاع  الطاقـة  كفـاءة اسـتخدام 

ضمـن عمليـات االنتـاج وشـبكات التزويـد للمسـاعدة فـي توفيـر اسـتهالك الطاقـة فـي نقـل امليـاه وفـي 

شـبكات التوزيـع مـن خـالل اسـتبدال و/أو إعـادة تأهيـل مرافـق الضـخ واملعـدات وكذلـك تطويـر 

ذات  والصيانـة  التشـغيل  وتدابيـر  الطاقـة  إدارة  تحسـين  أجـل  مـن  الفنيـة  واملسـاعدة  القـدرات 

العالقـة ويتوقـع فـي السـنوات العشـر املقبلـة ان يـزداد الطلـب علـى امليـاه ألغـراض الصناعـة بنسـبة 

300% وألغراض التجارة بنسبة 200% ومع استمرار تزايد الطلب على املياه وضعت خطة الطاقة 

فـي البلـد عـام 2007 لتلبيـة 30% مـن الطلـب الوطنـي مـن الطاقـة النوويـة بحلـول عـام 2030 و%14 

مـن احتياطـي الصخـر الزيتـي فـي البلـد بحلـول عـام 2020 ويزيـد هـذان الهدفـان كالهمـا الطلب على 

املـوارد املائيـة10 .

"تقرير املياه والتنمية السدس ,االسكوا 2015 "  10
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تتلخص اهم اسباب ازمة الطاقة في االردن فيما يلي

توفيـر 	  لضمـان  املتعاقبـة  الحكومـات  لـدى  لـإدارة  االفتقـار  الطبيعيـة  املـوارد  فـي  النقـص 

الطاقـة.  امـن  تضمـن  مختلفـة  طاقـة  مصـادر 

عدم جدية الحكومة واجراءاتها في اتباع سياسات ترشيد االستهالك وكفاءة الطاقة. 	 

عـدم مأسسـة العمـل للنهـوض بقطـاع الطاقـة وعـدم وجـود حوافـز إلنتـاج الطاقـة املتجـددة 	 

واحتـكار انتـاج الطاقـة مـن الطـرق التقليديـة.

عدم االنسـجام في املصالح الوطنية من حيث إيجاد آلية عمل مشـتركة تضبط العالقة بين 	 

املستهلكين واملشغلين واملطورين لقطاع الطاقة.

قلة الوعي والتثقيف والفساد.	 

كمـا أسـلفنا تواجـه اململكـة األردنيـة الهاشـمية تحديـات بشـأن توافـر واسـتخدام مواردهـا 

الطبيعيـة وقـد نشـأت هـذه التحديـات مـن خـالل نـدرة املـوارد املائيـة والطاقـة األحفوريـة، والطلـب 

املتزايد عليها ومما يزيد هذا األمر سواء مناخ األردن الجاف وشبه الجاف املصحوب بقلة سقوط 

األمطـار وارتفـاع معـدالت التبخـر، حيـث أن 94 % مـن أرا�ضـي األردن يتسـاقط عليهـا أقـل مـن 200 

مم من األمطار سنويا كما ويستورد األردن حوالي 97 % من الوقود األحفوري من الخارج، والذي 

يسـتخدم فـي معظمـه لتوليـد الطاقـة والنقـل ووفقـا لبيانـات وزارة الطاقـة والثـروة املعدنيـة، فقـد 

تـم إنفـاق 17,6 % مـن الناتـج املحلـي اإلجمالـي للمملكـة عـام 2014  فـي مجـال الطاقـة.

وفـي هـذه املرحلـة وبسـبب األزمـات السياسـية املتكـررة فـي املنطقـة اضطـرت أعـداد كبيـرة 

مـن النـاس اللجـوء لـألردن وخاصـة مـن سـوريا الشـقيقة وعليـه حصلـت زيـادات مفاجئـة ومتكـررة 

الطاقـة  علـى  الحصـول  احتياجـات  هـي  كمـا  الصحـي  والصـرف  امليـاه  إمـدادات  علـى  الطلـب  فـي 

وهـذا بـدوره يعطـل التنفيـذ املنهجـي والسـلس لخطـط إدارة امليـاه ويرفـع مـن تكلفتهـا، كمـا ويـؤدي 

النمـو الطبيعـي املتسـارع للسـكان إلـى زيـادة 2 مـن 9 الطلـب الكبيـر علـى امليـاه والطاقـة الكهربائيـة 

ويشـكل ضغوطـا إضافيـة علـى شـبكات امليـاه والصـرف الصحـي وإمـدادات الطاقـة، ويعتمـد توليـد 

 علـى الوقـود األحفـوري والـذي يؤثـر بشـكل كبيـر علـى البيئـة مـن 
ً
الطاقـة الكهربائيـة فـي األردن غالبـا

خـالل الغـازات الضـارة املسـببة لالحتبـاس الحـراري )الغـازات الدفيئـة( مثـل ثانـي أكسـيد الكربـون 



26

النيتروجيـن. وأكاسـيد 

بلغ توليد الطاقة في عام 2014 حوالي 18207 جيجا واط/سـاعة، والتي أدت إلى انبعاث 

أكثـر مـن 13,3مليـون طـن مـن غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون، وهـذا بـدوره يقودنـا إلـى ضـرورة إعـادة 

التوجـه نحـو الطاقـة املتجـددة وأنظمـة توليـد الطاقـة النظيفـة لحمايـة البيئـة الطبيعيـة في األردن. 

فالرياح ومصادر الطاقة الشمسية متوفرة في األردن، وإعادة التوجه نحو هذه املوارد على املدى 

الطويـل والـذي بـدوره يقلـل مـن تكاليـف توليـد الطاقـة ويوفـر طاقـة آمنـة فـي البـالد.

واليوم، أصبح من املمكن إنتاج الطاقة الشمسية من خالل التكنولوجيا الكهروضوئية 

بسـعر ثابـت  0.05-0.08 دينـار / كيلـو واط/سـاعة محسـوبا علـى أسـاس 20 سـنة مـدة املشـروع 

ومـا زالـت االسـعار توالـي االنخفـاض ويعتبـر هـذا املعـدل أقـل مـن تكلفـة الكهربـاء املنتجـة بالطـرق 

التقليديـة كمـا وتمثـل نظـم إمـدادات الطاقـة الكهروضوئيـة فرصـة لقطـاع امليـاه لتقليـل النفقـات 

التشـغيلية بشـكل كبيـر مـن آثـار تقلبـات أسـعار الطاقـة، والتـي تعتمـد إلـى حـد كبيـر علـى تذبـذب 

أسـعار الوقـود األحفـوري وتعتمـد إمـدادات امليـاه فـي األردن بشـكل أسا�ضـي علـى املـوارد التـي تقـع 

علـى مسـافة بعيـدة عـن التجمعـات السـكنية وبالتالـي، فـإن قطـاع امليـاه يسـتهلك كميـة كبيـرة مـن 

الطاقـة لضـخ امليـاه، والـذي بـدوره يحتـاج إلـى نشـر وزيـادة مرافـق املعالجـة والتوزيـع للميـاه وقـد 

إنتـاج  إجمالـي  مـن   % حوالـي15  إلـى  عـام2014   فـي  امليـاه  ضـخ  أجـل  مـن  الطاقـة  متطلبـات  بلغـت 

الكهربـاء فـي األردن وبقـدره إجماليـة 1592 جيجـا واط /سـاعة.

امليـاه 7,51 كيلـو واط سـاعة/م 3  فـي سـلطة  العـام  لنفـس  الطاقـة  اسـتهالك  حيـث كان 

مفوتـر )وبشـكل أسا�ضـي للميـاه البلديـة والصـرف الصحـي، و 0,274 كيلـوواط سـاعة/م 3( مفوتـر 

االسـتهالك  متوسـط  بلـغ  وقـد  الصناعيـة،  واالسـتخدامات  الـري  ألغـراض  األردن  وادي  )لسـلطة 

العـام لكافـة القطاعـات 4,31 كيلـو واط سـاعة/م 3( مفوتـر ومـع أن قطـاع امليـاه مدعـوم إلـى حـد 

كبيـر مـن قبـل الحكومـة، فقـد كانـت قيمـة فاتـورة الطاقـة التـي دفعتهـا وزارة امليـاه والـري فـي عـام 

2014 بما في ذلك )سلطة املياه وسلطة وادي األردن ( 138 مليون دينار مبنيا على متوسط سعر 

كلفة الطاقة للكيلو واط ساعة 0.087 دينار / كيلو واط ساعة، ومع ذلك، ال يعكس هذا الرقم 

تكاليـف الطاقـة الفعليـة املدفوعـة مـن قبـل الحكومـة، فالكلفـة الفعليـة تصـل إلـى 0,189  دينـار/

كيلـو واط سـاعة تقريبـا. وعليـه تكـون فاتـورة الطاقـة الفعليـة فـي هـذا العـام لقطـاع امليـاه هـي 301 
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مليـون دينـار دفعـت مـن قبـل الحكومـة، علمـا أن مقـدار الدعـم هـو 163 مليـون دينـار. 11

مـع العلـم بـان األردن خطـى خطـوات جيـدة فـي مجـال الطاقـة املتجـددة مـن خـالل انشـاء 

صندوق الطاقة املتجدد ة وكفاءة الطاقة وتم أطالق أكبر برنامج وطني لتعزيز استخدام الطاقة 

الشمسـية للقطـاع املنزلـي كمـا تـم انشـاء هيئـة الطاقـة الذريـة التـي تهـدف الـى نقـل االسـتخدامات 

لخدمـة  االسـتثمارية  املشـاريع  وإقامـة  وادامتهـا  اسـتخدامها  وتطويـر  النوويـة  للطاقـة  السـلمية 

االقتصاد الوطني وسـوف يبدأ األردن بإنشـاء أساسـات املحطة النووية في منطقة األزرق بالقرب 

مـن قصـر عمـرة خـالل العـام 2018 فـي حـال وافقـت الحكومـة علـى إنشـاء املشـروع.

"سياسة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة في قطاع املياه2016 "  11
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املياه   5.2.1

إّن مصـادر  لبنـان تعتمـد بشـكٍل أسا�ضـي علـى املتسـاقطات وبالتالـي  فـي  املائيـة  الثـروة  إّن 

امليـاه تتشـكل مـن ميـاه سـطحية وميـاه جوفيـة، بينمـا ينحصـر التخزيـن السـطحي للميـاه بسـدين( 

سد القرعون وسد شبروح( وتجري في لبنان عدة أنهار، يصب بعضها في البحر األبيض املتوسط 

، ويجـري بعضهـا اآلخـر فـي سـهل البقـاع، ويتجـه إمـا نحـو الشـمال فالغـرب ليصـب فـي البحـر 
ً
غربـا

األبيـض املتوسـط، أو نحـو الجنـوب فالغـرب ليصـب كذلـك فـي البحـر األبيـض املتوسـط ومـن أهـم 

هـذه األنهـار نهـر الليطانـي الـذي ينبـع مـن جنـوب هضبـة بعلبـك، ونهـر العا�ضـي الـذي يجـري ملسـافة 

لبنـان ويتجـه نحـو  نهـر األردن مـن مرتفعـات  ينبـع  السـورية كمـا  6  كـم قبـل أن يدخـل األرا�ضـي 

الجنـوب خـارج حـدود لبنـان إلـى جانـب هـذه األنهـار يجـري فـي السـهل السـاحلي بلبنـان عـدد آخـر مـن 

األنهار منها; النهر الكبير الجنوبي، نهر البارد، نهر الزهراني، ونهر إبراهيم، وهي أنهار صغيرة جبلية 

سريعة املجرى تنبع من السفوح الغربية لجبال لبنان الغربية، وتتجه بانحدار شديد نحو البحر 

األبيـض لتصـب مياههـا فيهـا كمـا توجـد أنهـار الخريبـة، قاديشـا، الجـوز، بيـروت، الدامـور، األولـي، 

اما مناخ لبنان فيعتبر  متوسـطي معتدل، حيث يتميز السـاحل بشـتاء بارد وممطر، وصيف حار 

ورطـب، يواجـه لبنـان مشـاكل حرجـة فـي مختلـف املياديـن املتصلـة بقطـاع امليـاه ففـي مجـال املـوارد 

املائيـة، يسـتخدم لبنـان ثالثـة أربـاع مـوارده املائيـة املتاحـة فـي حيـن أن الطلـب يتزايـد بشـكل سـريع 

 عـن تدهـور فـي نوعيـة امليـاه أّمـا القـدرات 
ً
 فـي امليـاه خـالل مواسـم الجفـاف فضـال

ً
وبـات يشـهد شـحا

املؤسسية إلدارة موارد املياه فضعيفة، وعلى الرغم من اإلصالحات املؤسساتية وارتفاع مستوى 

االسـتثمارات، ال تـزال مسـتويات خدمـة شـبكة التوزيـع العامـة فـي مجـال اإلمـداد بامليـاه متدنيـة، 

تكلفـة  أضعـاف  ثالثـة  الخـاص  القطـاع  مـن  املورديـن  مـن  امليـاه  شـراء  علـى  تنفـق  األسـر  أن  كمـا 

خدمـات املرافـق العـام وتفتقـر مؤسسـات امليـاه إلـى االسـتقالل الذاتـي والقـدرات الفنيـة واملـوارد 

املالية الالزمة لتحسين مستويات الخدمة وعلى الرغم من االستثمارات الضخمة في هذا املجال، 

ال تـزال نسـبة ميـاه الصـرف املعالجـة ضئيلـة، ممـا يتسـبب فـي أضـرار بيئيـة جسـيمة.

وقـد وضعـت وزارة الطاقـة وامليـاه – املديريـة العامـة للمـوارد املائيـة والكهربائيـة الخطـة 

العشـرية لـإدارة املتكاملـة للميـاه تأميـن مـوارد مائيـة إضافيـة وإعـادة اسـتعمال امليـاه املكـّررة للـري 

وتغذيـة األحـواض الجوفيـة، أيضـا وضعـت االسـتراتيجية الوطنيـة لقطـاع امليـاه التـي تتضمـن علـى 



31

الينابيـع بطريقـة مثلـى، وإعـادة  مـن  السـطحية  امليـاه  مـوارد  الذكـر ال الحصـر؛ اسـتعمال  سـبيل 

وإنشـاء  وبحيـرات،  سـدود  فـي  السـطحية  امليـاه  وتخزيـن  الجوفيـة  للخزانـات  اصطناعيـة  تغذيـة 

خطوط نقل وتوزيع ملياه الشفة وخزانات املياه وتركيب عدادات مياه للزبائن في مختلف املناطق 

اللبنانيـة،  و تجميـع ميـاه الصـرف الصحـي ومعالجتهـا بشـكل أوسـع، وإعـادة النظـر فـي الهيكليـات 

التنظيميـة ملؤسسـات امليـاه وتحسـين أدائهـا.

تتعرض املياه اللبنانية )السطحية والجوفية( لجميع أنواع التلوث الكيمائي والبيولوجي، 

مـن جـراء تحويـل ميـاه الصـرف الصحـي والنفايـات الصلبـة وكل مـا تطلقـه مصانـع تحويـل اإلنتـاج 

الزراعـي بشـكل عـام مـن ملوثـات باتجـاه مصـادر امليـاه. فعلـى صعيـد الصـرف الصحـي، نسـتطيع 

القـول إن غالبيـة املـدن السـاحلية والقـرى املشـرفة علـى البحـر تحـول مجاريرهـا الصحيـة باتجـاه 

 بعـض بلديـات املـدن السـاحلية، إال 
ً
البحـر، وهنـاك محـاوالت محـدودة للمعالجـة قامـت بهـا أخيـرا

أنهـا ال تعمـل بشـكل منتظـم، بينمـا اعتمـد سـكان املـدن والبلـدات الداخليـة علـى إطـالق محتويـات 

مجاريرهـم ورمـي نفاياتهـم الصلبـة فـي األوديـة أو فـي أحـواض األنهـر لتسـتقر ملوثاتهـا فـي البحـر عنـد 

 عن حلول عملية ملواجهة 
ً
حلول فصل الشتاء. ويتركز الحديث في لبنان منذ ما يزيد على 20 عاما

مـن مسـاعدات  الـدوالرات  التلـوث، وقـد ُرصـدت مالييـن  الخطـط ملعالجـة  التلـوث وتوضـع  كارثـة 

الدولـة  عجـز  لكـن  الصحـي،  الصـرف  وشـبكات  املعالجـة  محطـات  بنـاء  لتنفيـذ  ودوليـة  حكوميـة 

وسـائر املؤسسـات التابعـة لهـا يحـول دون تنفيـذ هـذه الخطـط وباعتقادنـا تبقـى البلديـات وحدهـا 

واألجهـزة  املاديـة  اإلمكانيـات  بتصرفهـا  توضـع  أن  شـرط  الخطـط،  هـذه  تنفيـذ  علـى  القـادرة  هـي 

البشـرية الالزمـة لذلـك.

وتقـّدر كميـة امليـاه املتوفـرة فـي لبنـان بحوالـي 8,6 مليـار م3 فـي السـنة، وهـي تمثـل املعـدل 

الوسـطي للمتسـاقطات التـي تهطـل علـى لبنـان، نصـف هـذه الكميـة علـى األقـل يذهـب بالتبخـر، 

، يذهب نحو فلسطين 
ً
وتقدر كمية املياه العابرة للحدود بحوالي 700 إلى 800 مليون م3 / سنويا

املحتلة حوالي 200 مليون م3 )بالسيالن السطحي والجوفي(، منها 37 مليون م3 )قطاع الناقورة- 

الخيـام(، و150 مليـون م3 )قطـاع  إلـى 15 مليـون م3 )قطـاع مرجعيـون-  شـقرا- عيتـرون( و10 

الوزانـي - الحاصبانـي - جبـل الشـيخ( ويذهـب نحـو سـوريا مـا يقـارب 550 إلـى 600 مليـون م3 عبـر 

نهـر العا�ضـي والنهـر الكبيـر الجنوبـي ومجـاري طبيعيـة أخـرى وتعتبـر امليـاه املنسـابة نحـو البحـر عبـر 
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 فـإذا أسـقطنا 
ً
إلـى 1,1 مليـار م3 سـنويا بيـن 1 مليـار  ، وتتـراوح قيمتهـا 

ً
 مـن الفواقـد أيضـا

ً
نهـرا  18

 
ً
اقتصاديـا قابلـة  مليـار م3  للبنـان فقـط حوالـى 2,300  يبقـى  املائيـة،  امليزانيـة  مـن  الفواقـد  هـذه 

لالسـتثمار.

تقدر الحاجات املائية للبنان بحوالي 1,200 مليار م3 موزعة كما يلي:

 )ري ربيعـي وري دائـم( 	 
ً
حاجـات الزراعـة املرويـة: تقـدر مسـاحة األرا�ضـي املرويـة حاليـا

بحوالـي 90000 هكتـار ويبلـغ متوسـط حاجـة الهكتـار الواحـد مـن امليـاه نحـو 9000 م3 

وعليـه يصبـح مجمـوع امليـاه املخصصـة للـري 810-9000 مليـون م3.

املوزعـة 	  امليـاه  تقـدر كميـة  والبلديـة:  املنزليـة  والخدمـة  الشـرب  مليـاه  السـكان  حاجـات 

 كميـاه شـرب وخدمـة منزليـة وبلديـة بحوالـي 300 مليـون م3، وعليـه تكـون حصـة 
ً
حاليـا

الفـرد الواحـد هـي بحـدود 40 م3 )وقـد أخذنـا باالعتبـار نسـبة الهـدر والسـكان األجانـب( 

الذيـن يقيمـون فـي لبنـان مـن امليـاه املوزعـة هـي بحـدود %25

حاجـات الصناعـة والقطاعـات األخـرى: تقـدر حاجـات هـذه القطاعـات بحوالـي 90 إلـى 	 

فـي لبنـان حوالـي 1.200  100 مليـون م3 وعليـه يصبـح مجمـوع كميـة امليـاه املسـتهلكة 

، بمـا فـي ذلـك كميـة امليـاه املهـدورة فـي شـبكات التوزيـع.
ً
مليـار م3/ سـنويا

الفـرد  حصـة  أن  االعتبـار  فـي  أخذنـا  إذا   
ً
خصوصـا املطلوبـة  الحاجـات  دون  الكميـات  هـذه  تبقـى 

فـي البلـدان املتقدمـة تتجـاوز ذلـك بأضعـاف، فعلـى سـبيل املثـال يحصـل الفـرد فـي إسـرائيل علـى 

 أن 
ً
اللبنانـي، علمـا تعـادل ضعفـي حصـة  بيـن 70 و80 م3، أي أن حصتـه  تتـراوح  حصـة سـنوية 

حصـة الفـرد فـي لبنـان مـن مجمـل الثـروة املائيـة تبلـغ 1075 م3، أي مـا يزيـد علـى 6 أضعـاف حصـة 
12 البالغـة 154 م3.  اإلسـرائيلي 

12  "مشكالت املياه في لبنان: تبديد الثروة الطبيعية/ جريدة االخبار االلكترونية /مجتمع واقتصاد/ العدد 3031 الجمعة 

11 تشرين الثاني 201٦ حسين رمال".
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االمن الغذائي  5.2.2

أن %31  كمـا  تأميـن طعـام كاف،  علـى  بشـأن قدرتهـم  قلقـون  اللبنانييـن  مـن عمـوم   %49

 علـى مـدار العـام، وفـق دراسـة أخيـرة 
ّ

منهـم أعلنـوا أنهـم ال يسـتطيعون تأميـن طعـام صحـي ومغـذ

الدراسـة  تقـول  لبنـان"  فـي  الغذائـي  اسـتراتيجية لألمـن  بعنـوان "مراجعـة  صـادرة عـن "اإلسـكوا"، 

أبعـاد  ضمـان  صعوبـة  ثبـت  أنـه  غيـر  لبنـان،  فـي   
ً
جديـا  

ً
خطـرا  

ً
حاليـا يشـكل  ال  التغذيـة  سـوء  "إن 

األمـن الغذائـي )التوافـر، وقـدرة الوصـول، وقابليـة االسـتخدام، واالسـتقرار( فـي بعـض األحيـان"، 

القطـاع  تدميـر  إلـى  أّدت  التـي  الدولـة  بسياسـات  أسا�ضـي  بشـكل  قـة 
ّ
متعل أسـباب  األمـر  ولهـذا 

الغذائـي  النظـام  تحـّول  إذ  ذلـك،  مـن  أخطـر  هـو  مـا  الـى  إضافـة  املزارعيـن،  وتهجيـر  الزراعـي 

والسـكريات  الطاقـة  نسـب  حيـث  غربـي  نظـام  الـى  الدقيقـة  باملغذيـات  ملـيء  نظـام  مـن  اللبنانـي 

والشـحوم أعلـى، مـا أّدى الـى ارتفـاع نسـبة البدانـة املفرطـة الـى 10.9% عنـد األوالد الذيـن تتـراوح 

املفرطـة  البدانـة  نسـبة  ازديـاد  خطـر  البالغيـن.  عنـد   %28.2 وإلـى   ،
ً
عامـا و19   6 بيـن  أعمارهـم 

)%59.4( النسـاء  عنـد  النسـبة  مـن  أعلـى  هـي   )%72.8( الرجـال  عنـد  البدانـة  فمعـدالت   جـدي، 

وفـق التقريـر، إن نسـبة االسـتيراد الغذائـي فـي لبنـان وصلـت الـى 80% فـي السـنة، كمـا أن السـوق 

االستهالكية محتكرة من قبل مجموعة صغيرة من املوردين، يقول التقرير إن لبنان "يتكل بشّدة 

االحتفـاظ  إمكانيـة  رغـم  أخـرى،  وحبـوب  كالخبـز  البلـد  فـي   
ً
اسـتهالكا األكثـر  األغذيـة  اسـتيراد  علـى 

املسـائل،  مـن  بوابـل  ترتبـط  األغذيـة  لهـذه  الوصـول  قـدرة  أن  غيـر  األغذيـة،  مـن  وافـرة  بكميـات 

وخاصة عند ارتفاع األسعار املفاجئ، وُيشير الى سنتي 2007 و2008 حين ارتفعت أسعار السلع 

ر األمن الغذائي حيث استجابت الحكومة بإعادة دعم القمح والخبز 
ّ
بشكل سريع، ما أدى إلى تعث

 لكـن رغـم ذلـك، كان التأثيـر علـى قـدرة الوصـول إلـى 
ً
والطحيـن بعدمـا كانـت تقـوم بإيقافـه تدريجـا

 ففـي عـام 2008 وحـده ارتفـع معـدل أسـعار األغذيـة بنسـبة 18.2% وبقيـت األسـعار 
ً
األغذيـة هائـال

ارتفـاع  "نتيجـة  أّن  التقريـر  يقـّدر  وجيـزة،  فتـرة  منـذ  إال  باالنحسـار  تبـدأ  ولـم  ارتفـاع،  حالـة  فـي 

لثمانيـة  الجسـم  فـي  الدقيقـة  املغذيـات  معـدالت  انخفـاض  كانـت  و2008   2007 عامـي  األسـعار 

مـن الفيتامينـات واملعـادن األساسـية عنـد سـكان لبنـان بنسـب تتفـاوت بيـن 16.3% )الكالسـيوم(، 

ـي ُسـجلت فـي املـدن حيـث يعيـش 80% مـن سـكان 
ّ
و2.8% فيتاميـن  )C( النسـبة األعلـى لهـذا التدن

لبنـان"، كتداعيـات الرتفـاع األسـعار، تأثـرت قـدرة الفقـراء علـى شـراء األغذيـة، يوضـح التقريـر أنـه 
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"بيـن عامـي 2004 و2011 كانـت كلفـة شـراء الحـد األدنـى السـنوي الحتياجـات السـعرات الحراريـة 

."
ً
قـد ارتفعـت بنسـبة 75% لتصـل إلـى حوالـي 987 دوالرا

ل أكبر منطقة زراعية من 
ّ
يبحث التقرير بشكل أسا�ضي في قدرة سهل البقاع، الذي يشك

حيـث املسـاحة وحجـم اإلنتـاج، لينطلـق إلـى التعميـم علـى القطـاع الزراعـي، يتحـّدث عـن التهجيـر 

والسـتينيات  الخمسـينيات  فـي  السـهل  فـي  زراعيـة  حيـاة  تعيـش  كانـت  التـي  العائـالت  طـاول  الـذي 

، ُهجر 
ً
باتجاه املدن، ويشير الى البناء غير املنظم الذي واصل قضم األرا�ضي الزراعية، هكذا إذا

اإلنتـاج  التقريـر "هـوت نسـبة  البقـاع فبحسـب  املزارعـون سـهل   كمـا هجـر 
ً
تمامـا الزراعـة  قطـاع 

االقتصـادي الزراعـي مـن 23% فـي أعلـى مسـتوياتها فـي نهايـة الحـرب األهليـة الـى نسـبة 4% مـن الناتـج 

 %80 الـى  يصـل  قـد  ومـا  العمـل  سـوق  مـن   %25 الزراعـة  تشـكل  عينـه،  الوقـت  فـي  اليـوم،  املحلـي 

فـي  فـي املناطـق الريفيـة كمـا يعتبـر العمـال الزراعيـون مـن أفقـر العمـال  مـن اإلنتـاج االقتصـادي 

 علـى سـهل البقـاع الـذي 
ً
القطاعـات كافـة، حيـث يعيـش 40% منهـم تحـت خـط الفقـر، مـا يضـع عبئـا

يستضيف الحصة األكبر من الالجئين السوريين ويعتبر التقرير أّن الوضع الحالي الصعب يخبئ 

القابلـة للزراعـة نحـو 37% مـن  ل األرض 
ّ
الزراعـي حيـث تشـك الكامنـة الحقيقيـة للقطـاع  القـدرة 

 بــ 231 ألـف هكتـار فقـط، نصفهـا مـروي كمـا 
ً
مسـاحة لبنـان، بينمـا تقـّدر األرض املزروعـة حاليـا

 ومفتتـة ويتحـّدث 
ً
نسـبيا الزراعيـة صغيـرة  الحّيـزات  بينمـا  كبيـر،  بشـكل  البـذور محـدود  تنـّوع  أن 

فيهـا  التدخـل  مـن  الحكومـة  تتمكـن  لـم  تقنيـة  عوائـق  واجهـت  التـي  الواسـعة  الـري  مشـاريع  عـن 

 أّن حصـة وزارة الزراعـة مـن موازنـة الحكومـة تبلـغ 0,5% فـي 
ً
بسـبب املعوقـات املاليـة، وخصوصـا

ر القّيمـون علـى التقريـر مـن أي خّضـة فـي األسـعار شـبيهة بمـا حصـل عامـي 2007 
ّ

التوصيـات، يحـذ

و2008، قـد يكـون لهـا تأثيـرات كارثيـة علـى األمـن الغذائـي لذلـك يجـب اسـتغالل هـذا الوقـت الـذي 

 في أسعار السلع الغذائية في العالم، لتطبيق اإلصالحات الضرورية لتعزيز األمن 
ً
يشهد انخفاضا

الغذائـي فـي البلـد وال يمكـن إعـادة إحيـاء الزراعـة فـي لبنـان مـن دون االهتمـام باألرا�ضـي الزراعيـة. 

لذلـك يجـب إيقـاف البنـاء العشـوائي وتفعيـل التخطيـط التوجيهـي السـتخدام األرا�ضـي، كمـا يجب 

تفعيـل الخطـة الشـاملة لترتيـب األرا�ضـي، إضافـة الـى تفعيـل الخطـة االسـتراتيجية لقطـاع امليـاه.

أن اللبنانييـن والالجئيـن علـى حـد سـواء يواجهـون تحديـات انعـدام األمـن الغذائـي. فقـد 

أورد أن 49 باملئـة مـن اللبنانييـن قلقـون بشـأن قدرتهـم علـى الحصـول علـى مـا يكفـي مـن الغـذاء 
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تنـاول طعـام صحـي ومغـذ علـى مـدار سـنة  إنهـم كانـوا غيـر قادريـن علـى  باملئـة منهـم يقولـون  و31 

عالوة على ذلك، تفرض زيادة أسعار املواد الغذائية بشكل عام وتغير األنماط الغذائية تحديات 

جديـدة، كنقـص املغذيـات الدقيقـة وزيـادة مسـتويات السـمنة مـع التأكيـد علـى أّن األمـن الغذائـي 
ال يرتبـط بكمّيـة الطعـام أو الوحـدات الحرارّيـة املسـتهلكة بـل بنوعّيـة الطعـام وتنّوعـه.13

5.2.3   الطاقة

و في موضوع الطاقة فان الهيئات و املؤسسات البيئة الدولية تنكب اليوم على مساعدة 

لبنـان فـي دعـم الطاقـة البديلـة، حتـى غـدا لبنـان البلـد العاشـر فـي اعتمـاد الطاقـة البديلـة  بالنسـبة 

لعـدد السـكان ويعتبـر هـذا مؤشـرا ايجابيـا علـى اهميـة دعـم للبنـان للطاقـة النظيفـة، التـي باتـت 

فـي البيئـة  تخفـف 12% مـن التلـوث بالكربـون الناتـج عـن اسـتهالك النفـط علـى حـّد قـول الخبيـر 

تكـن  لـم  فـرص عمـل جديـدة  لبنـان خلـق  فـي  البديلـة  الطاقـة  ان دعـم  قـال  الـذي  فريد شـعبان، 

موجودة من قبل، فهناك اليوم 150 مؤسسة تعمل على تشجيع الطاقة البديلة، وخصوصا من 

ناحية الطاقة الشمسية التي أصبح يتم تصنيعها محليا،  و بالتالي تشجيع اليد العاملة في العمل 

فـي هـذا املضمـار وابـرز ما ذكـره شـعبان  انـه صـار بإمـكان  اي مواطـن ان يركـب بسـهولة تجهيـزات 

يسـرة ودعـم وزارة الطاقـة لهـا فـي  املسـاهمة  بهبـة 
ّ
طاقـة شمسـية لتسـخين امليـاه، نظـرا للقـروض امل

التشـجيع  هـذا  ومـع  شمسـية  سـخانات  يركـب  ان  يريـد  شـخص  دوالر  ألي   200 قدرهـا  ماديـة 

املستمر، انخفضت معدالت اسعار تجهيزات الطاقة الشمسية من 6000 االف دوالر الى 1500 

دوالر وكان اخـر املبـادرات الفرديـة للطاقـة الشمسـية مشـروع للطاقة الشمسـية فـي نهـر بيـروت و 

يسمى مشـروع الحّيـة وسـمي بهـذا االسـم علـى شـكل نهـر بيـروت هـذا املشـروع ُوضـع ليوفـر كهربـاء 

بطاقـة 10 ميغـاوات مسـتقبال انمـا اليـوم فقـد بـدأ بواحـد ميغـاوات تضمـن اضـاءة علـى نحـو 100 

منـزل لكـن شـعبان اسـف لكـون مصانـع توليـد الطاقـة مـن امليـاه مـّر عليهـا الزمـن فاملطلـوب اليـوم 

لبنـان يسـتطيع ان يسـتفيد مـن  تأهيلهـا الن عمرهـا فـوق 70 سـنة اال ان شـعبان عـاد فأكـد ان 

طاقـة الريـاح مـن 3 الـى 4 مـرات و انشـاء مـزارع للريـاح كمـا هـو الحـال فـي عـكار انمـا هـذا املشـروع 

االخيـر مـازال غيـر فاعـال نظـرا لظـروف البلـد السـيئة التـي يمـر بهـا. "نهـر بيـروت ينتـج كهربـاء "هـو 

" مراجعة استراتيجية لألمن الغذائي في لبنان/اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا)االسكوا( 201٦".  13
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بقـدرة واحـد ميغـاوات ذروة وكان وزيـر الطاقـة  الكهربـاء مـن الطاقـة الشمسـية  مشـروع إلنتـاج 

واملياه السـابق املهنـدس جبـران باسـيل أعلـن انطـالق األعمـال التنفيذيـة لبنـاء املرحلـة األولـى مـن 

املشـروع )Beirut River Solar Snake(  أو  )BRSS( يغطـي هـذا املشـروع مسـاحة 11 الـف متـر 

مربع من سطح نهر بيروت وهو يؤمن نحو 1,655,000 كيلووات ساعة من انتاج الكهرباء سنويا 

اي ان هـذا املشـروع يسـتطيع ان يؤمـن الكهربـاء لحوالـي الـف منـزل لبنانـي وبخاصـة فـي املنطقـة 

املحيطـة ، ومـن املتوقـع ان ينتهـي تنفيـذ هـذا املشـروع خـالل فتـرة عـام واحـد. املشـروع جـزء مـن 

الطاقـة  لحفـظ  اللبنانـي  املركـز  عليهـا  عمـل  التـي   NEEAP أو  الطاقـة”  لكفـاءة  الوطنيـة  “الخطـة 

فـي 10 تشـرين الثانـي 2011 ، والتـي تضمنـت 14 محـورا” متعلقـا”  ووافـق عليهـا مجلـس الـوزراء 

بالطاقـات املتجـددة وكفـاءة الطاقـة، االثـر البيئـي و التنفيـذ بعـد انجـاز دراسـة أثـر التقييـم البيئـي 

التـزام  لناحيـة  البيئـة  وزارة  موافقـة  علـى  والحصـول   Environmental Impact Assessment
املشـروع بـكل الشـروط البيئيـة ، سـيكون مشـروع نهـر بيـروت للطاقـة الشمسـية بيئيـا بامتيـاز .14

وهـذا  املتجـددة،  الطاقـة  مجـال  فـي  ملموسـة  نهضـة  األخيـرة  السـنوات  فـي  لبنـان  يشـهد 

يشـكل نقطـة مضيئـة للتنميـة املسـتدامة فـي صحـراء تخبـط الحكومـات املتعاقبـة فـي أزمـات تطـاول 

النفايـات والكهربـاء وامليـاه والنظـام الصحـي  أزمـة  الكثيـر مـن املجـاالت وامللفـات األخـرى، ليسـت 

فـي مجـال حفـظ  اسـتحداث مؤسسـات ومراكـز متخصصـة  إن  الدالـة عليهـا،  الوحيـدة  النمـاذج 

الطاقـة وتطويـر قطـاع الطاقـة املتجـددة، شـكل األسـاس السـليم لهـذه االنطالقـة الواعـدة، والتـي 

ال تـزال تحتـاج طبعـا لكثيـر مـن التطويـر والدفـع والدعـم، وال سـيما فـي مجـال اسـتكمال وتطويـر 

التشـريعات واألنظمـة الخاصـة، املتعلقـة بتشـجيع االسـتثمار فـي هـذا القطـاع، وتنظيـم عمليـات 

واالقتـراض  التمويـل  عمليـات  وتسـهيل  والخـاص،  العـام  القطاعيـن  بيـن  والشـراكة  الترخيـص 

املصرفـي ألنشـطة هـذا القطـاع. مـع التنويـه للـدور املسـاعد لبرامـج األمـم املتحـدة العاملـة فـي لبنـان، 

والعديـد مـن الجهـات الدوليـة ووكاالت التنميـة التابعـة لهـا وملصـرف لبنـان.

إن برنامـج العمـل الوطنـي فـي الجمهوريـة اللبنانيـة للطاقـة املتجـددة للفتـرة بيـن 2016 حتى 

2020، الـذي وضعـه املركـز اللبنانـي لحفـظ الطاقـة LCEC ، يشـكل خطـوة طموحـة ومتقدمـة فـي 

مجـال وضـع مشـاريع الطاقـة املتجـددة موضـع التنفيـذ فكانـت العديـد مـن املبـادرات فـي مشـاريع 

"green area/ 2015 ,5 14  " الطاقة البديلة في لبنان… إمكانات كبيرة ومستقبل مشرق /مارس
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الشمسـية  الكهربائيـة  الطاقـة  ولتوليـد  امليـاه،  لتسـخين  الشمسـية،  للطاقـة  ومتوسـطة  صغيـرة 

الفوتوفلطية، وكذلك مشـروح تطوير حقول طاقة الرياح، والخطط املوضوعة لتطوير مشـاريع 

كبيرة نسـبيا للطاقة الشمسـية في مختلف املحافظات في السـنوات املقبلة اذ إن تطبيق القوانين 

رقـم 288 للعـام 2014 و54 للعـام 2015 بشـكل فعـال، سـوف يسـمح للقطـاع الخـاص بتطويـر 

مشـاريع طاقـة متجـددة يغـذي بهـا الشـبكة الوطنيـة ومـن الضـروري حصـر رخـص إنتـاج الكهربـاء 

للقطـاع الخـاص بتقنيـات الطاقـة املتجـددة مثـل الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح والطاقـة الهيـد 

كهربائيـة، بحيـث يسـاعد علـى توسـيع مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي تأميـن حاجـة لبنـان مـن الطاقـة 

الطاقـة  "قانـون  الطاقـة  بحفـظ  املتعلـق  القانـون  مشـروع  إلقـرار  ملحـة  حاجـة  هنـاك  ان  حيـث 

املتجـددة وكفـاءة الطاقـة"، نظـرا ألنـه سيشـكل رافعـة تشـريعية صلبـة لدفـع تنميـة قطـاع الطاقـة 

املتجددة إلى األمام، في بلد يعاني أزمة حادة في توفير احتياجات سكانه وقطاعاته االقتصادية من 

الطاقـة الكهربائيـة، الضروريـة لتحقيـق تنميـة مسـتدامة شـاملة، تكـون رافعـة للنمـو االقتصـادي 

واالزدهـار والرفاهيـة املنشـودة.
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املياه   5.3.1

تتميز موارد املياه السطحية في تونس بأنها مرتبطة بنظام جريان األودية التي تتميز بعدم 

انتظامهـا، أمـا بالنسـبة للميـاه الجوفيـة فهـي غيـر متجـددة فـي غالـب األحيـان وتصـل نسـب ملوحـة 

فـي الشـمال. وتتـراوح كميـات  لتـر بالنسـبة ل 54 % مـن امليـاه منهـا 84 %  إلـى أقـل مـن 1,5 غ/  املـاء 

امليـاه املتاحـة بيـن 2,700 مليـون م3 للميـاه السـطحية و2,175 مليـون متـر مكعـب للميـاه الجوفيـة 

ويتـم اسـتغالل حوالـي 83 % للقطـاع الفالحـي، و17 % تسـتعملها القطاعـات األخـرى ويتـم تعبئـة 

هـذه املـوارد بواسـطة 100,000 بئـر سـطحية 5868 بئـر عميقـة و 88 عيـون امـا بالنسـبة للميـاه 

السـطحية فـإن تعبئـة املـوارد تتـم بواسـطة 29 سـد كبيـر، و226 سـد تلـي، و 844 بحيـرة جبليـة.

بالبـالد  واد  وأهـم  الشـمال  بمناطـق  أغلبهـا  األوديـة  مـن  شـبكة  التونسـية  البـالد  وتتخلـل 

األبيـض  البحـر  فـي  ويصـب  الجزائـر،  غربـي  أهـراس  سـوق  مـن  وينبـع  مجـردة  واد  هـو  التونسـية 

املتوسـط علـى مسـتوى خليـج تونـس، ويبلـغ طولـه 640 كلـم، منهـا 350 بالبـالد التونسـية وهـو دائـم 

السـيالن.

الـى  بالثانيـة  مكعـب  املتـر  بيـن  منسـوبه  يتـراوح  حيـث  األمطـار،  حسـب  املنسـوب  ومتغيـر 

1000 م3 / الثانـي ومـن أهـم الروافـد واد كسـاب وواد باجـة وواد مـالق وواد تاسـة وواد سـليانة 

والسـد املقـام علـى هـذا الـواد هـو سـد سـيدي سـالم وهـو أكبـر سـد بتونـس أمـا بالنسـبة للبحيـرات، 

البيبـان وبحيـرة غـار  بنـزرت وبحيـرة  فتشـكل بحيـرة إشـكل 12,600 هكتـار وبحيـرة تونـس وبحيـرة 

امللـح أهـم البحيـرات املوجـودة فـي تونـس. 

املتاحـة(  املائيـة  املـوارد  ضعـف  أهمهـا  إشـكاليات  ثـالث  مـن  التون�ضـي  امليـاه  قطـاع  يعانـي 

بعضهـا غيـر متجـدد )، وتزايـد فـي ارتفـاع كلفـة املـاء )التعبئـة، املعالجـة، النقـل، التوزيـع )، وارتفـاع 

بلغـت  حيـث   %6,9 تعـادل  بنسـبة   2010 سـنة  املنتجـة  امليـاه  كميـة  تطـورت  امليـاه،  علـى  الطلـب 

متـر مكعـب سـنة2009."15   متـر مكعـب مقابـل 494,1 مليـون  528,3 مليـون 

إدارة مرافق املياه حاالت دراسية من املنطقة العربية  / الجمعية العربية ملرافق املياه بدعم من الوكالة السويدية لألنماء   15

الدولي / تونس عبد هللا شوا�ضي مدير االستغالل للشمال الشركة الوطنية الستغالل ونقل املياه2016 "
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أمـا مصـادر امليـاه فهـي امليـاه السـطحية وامليـاه الجوفيـة ويتمتـع املواطـن التون�ضـي ب 460 

متـرا مكعبـا مـن املـاء فقـط فـي السـنة بمـا جعـل ترتيـب تونـس متأخـرا جـدا ضمـن البلـدان التـي تعانـي 

شـح امليـاه وهـدا يتطلـب ضـرورة بلـورة خطـة وطنيـة إلعـادة اسـتخدام امليـاه املسـتعملة ومعالجتهـا 

فـي ظـل التباعـد الكبيـر بيـن مـا هـو متوفـر مـن ميـاه وبيـن مـا هـو بصـدد االسـتغالل

املـوارد  مـن  البحـر  ميـاه  تحليـة  وتعـد  البحـر  ميـاه  تحليـة  تنفيـذ مشـروع  فـي  االنطـالق  تـم 

الجديـدة واملسـتحدثة وذلـك السـتعماالت فالحيـة بالخصـوص أيضـا التأكيـد علـى أهميـة الربـط 

بيـن السـدود بمـا فيهـا السـد الكبيـر وذلـك عبـر فتـح الطـرق وضـخ امليـاه واحـكام اسـتغاللها باعتبـار 

ان كل السـدود فـي تونـس مترابطـة فيمـا بينهـا.

ومثلـت مسـالة اعـادة اسـتخدام امليـاه املسـتعملة ومـا تطرحـه مـن رهانـات فـي شـتى املناحـي 

البيئيـة واالقتصاديـة واسـتعمال امليـاه املسـتصلحة السـتخدامات مختلفـة وخاصـة منهـا الزراعيـة 

والسـياحية والصناعيـة، أهميـة املـاء بمـا فيهـا امليـاه املسـتعملة فـي تسـيير الديناميكيـة االقتصاديـة 

فـي ظـل تنامـي عـدد سـكان العالـم وتفاقـم ظاهـرة شـح  واملحافظـة علـى املنظومـة البيئيـة خاصـة 

امليـاه ومـا يصاحبـه مـن تداعيـات علـى اقتصاديـات املجموعـة الدوليـة والتوازنـات البيئيـة.

كمـا تـم اعتبـار معالجـة امليـاه املسـتعملة قيمـة مضافـة لـألداء الصناعـي والسـياحي فـي ظـل 

امليـاه  وانعكاسـات  ناحيـة  مـن  ودوليـة  وجهويـة  محليـة  قانونيـة  وتراتيـب  صحيـة  رقابيـة  منظومـة 
املسـتخدمة علـى البيئـة واملحيـط مـن ناحيـة أخـرى.1٦

باب نت/ وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري سمير الطيب: املواطن التون�سي يتمتع ب 4٦0 مترا مكعبا فقط   16

. Mardi 19 Septembre 2017 /من املاء في السنة
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االمن الغذائي   5.3.2

فـي منطقـة الشـط جعلـت  الـى 86% لكـن  فـي تونـس  الـري  امليـاه املسـحوبة ألغـراض  يصـل مجمـوع 

وعـي  أدى  ولقـد  اقتصاديـا  مجديـة  التصديـر  ألجـل  التمـور  زراعـة  االرتوازيـة  الجوفيـة  الخزانـات 

تصلـح  ان  الغربيـة  الشـمالية  للصحـراء  الجوفـي  الخـزان  نظـام  علـى  تؤثـر  التـي  بالعوامـل  تونـس 

ودلـك  املائيـة  للمـوارد  املتكاملـة  اإلدارة  سياسـات  واعتمـاد  بامليـاه  املتعلقـة  الوطنيـة  سياسـاتها 

أدى الـى اعتمـاد كتـاب سياسـات تطويـر القطاعـات وهـو عبـارة عـن أداة لتحسـين إدارة الخزانـات 

الجوفيـة ورصدهـا وتسـعى تونـس بالفعـل الـى تثبيـت معـدل سـحب امليـاه الحالـي وحرصـت تونـس  

علـى تحقيـق مرتكـزات األمـن الغذائـي الثالثـة التـي حددتهـا منظمة األمم املتحـدة لألغذية والزراعة 

الغذائيـة  املنتوجـات  تواجـد  واسـتمرارية  املطلوبـة  والنوعيـة  الالزمـة  بالكميـة  الغـذاء  توفيـر  وهـي 

علـى امتـداد السـنة وأن تكـون أسـعار املنتوجـات الغذائيـة فـي متنـاول املقـدرة الشـرائية للمواطنيـن 

الغذائـي لسـنة 2016 حسـب  بلـدا مـن حيـث مؤشـر األمـن  املرتبـة 53 مـن 113  تونـس  واحتلـت 

النتائـج األوليـة للدراسـة االسـتراتيجية حـول األمـن الغذائـي فـي تونـس التـي أعدهـا املعهـد التون�ضـي 

العالمـي. الغذائـي  البرنامـج  مـع  بالتعـاون  للدراسـات االسـتراتيجية 

وأبـرزت الدراسـة، أن توفـر العـرض علـى مسـتوى األغذيـة فـي تونـس كاف بفضـل تحسـن االنتـاج 

واالنتاجيـة املحليـة وفيمـا يتعلـق بالنفـاذ الـى الغـذاء فقـد تحصلـت تونـس على مجموع 7ر56 نقطة 

فـي حيـن تحصلـت علـى 2ر62 نقطـة فيمـا يتعلـق بتوفـر الغـذاء غيـر أن هـذا الوضـع لـم يمنـع تطـور 

مسـتوى توريـد املـواد الغذائيـة التـي تمثـل نسـبة 2ر9 باملائـة مـن مجمـوع الـواردات التونسـية.

الغذائيـة  الزيـوت  تليهـا  الغذائيـة  الـواردات  مجمـوع  مـن  باملائـة   43 نسـبة  الحبـوب  وتمثـل 

الـى  التـي تهـدد األمـن الغذائـي، فقـد اشـارت الدراسـة  والسـكر ومشـتقاته وفيمـا يتعلـق باملخاطـر 

فـي  تونـس  تصنـف  اذ  املـاء  ذلـك  مـن  الطبيعيـة  املـوارد  وتدهـور  املناخيـة  كالتغيـرات  منهـا  العديـد 

فـي حـدود سـنة 2040 )املعهـد العالمـي  املـاء  فـي  التـي سـتواجه نقصـا  البلـدان  بيـن  املرتبـة 33 مـن 

املـاء. مـن  املتجـددة  غيـر  مواردهـا  مـن  باملائـة   80 نسـبة  تخسـر  أن  املحتمـل  ومـن   للمـوارد(، 

لالنجـراف  وتعرضهـا  وخصوبتهـا  التربـة  جـودة  تدهـور  ذلـك  مـن  املشـاكل  عديـد  تونـس  وتواجـه 

أفـق 2050( وتشـتت  فـي  للزراعـة  الصالحـة  األرا�ضـي  مـن  باملائـة  )امكانيـة خسـارة 50  والتصحـر 

للنفـاذ  وبالنسـبة  باملائـة(   60( الحبـوب  مـن  الحاجيـات  لسـد  التوريـد  علـى  واالعتمـاد  امللكيـة 
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الحواجـز  الغـذاء بسـبب  الـى  الهشـة  نفـاذ املجموعـات  الـى صعوبـة  الدراسـة  أشـارت  للغـذاء فقـد 

بيـن  ومـن  االقتصـادي  والنمـو  للتوريـد  والتبعيـة  الشـرائية  القـدرة  وتراجـع  واملاليـة  االقتصاديـة 

املجموعـات الهشـة والتـي تجـد صعوبـة فـي النفـاذ الـى الغـذاء اشـارت الدراسـة الـى سـكان الوسـط 

الريفـي بمناطـق والوسـط الغربـي والشـمال الغربـي والنسـاء واألطفـال واالسـر الريفيـة التـي تمثـل 

الوحيـد. عائلهـا  املـرأة 

وابـرزت الدراسـة وجـود أخطـار حقيقيـة تهـدد الصحـة نتيجـة سـوء التغذيـة فـي تونـس، التـي يشـكو 

فيهـا قرابـة 46 باملائـة مـن السـكان مـن زيـادة فـي الـوزن مقابـل 29 باملائـة يعانـون مـن فقـر الـدم.

الغذائـي مؤكـدة  التبذيـر  الـى مسـالة  الدراسـة  اليـه، اشـارت  الغـذاء والنفـاذ  الـى توفـر  وباإلضافـة 

بـأن قرابـة 16 باملائـة مـن الخبـز الـذي يتـم  انهـا تمثـل خطـرا حقيقيـا علـى األمـن الغذائـي وذكـرت 

شـراؤه في تونس ينتهي به املطاف في سـلة النفايات وكذلك الشـأن بالنسـبة ل 10 باملائة من املواد 

االساسية من الحبوب كما يتم اهدار 5ر6 باملائة من الغالل و3ر2 باملائة من الحليب ومشتقاته 

و2 باملائـة مـن اللحـوم وأوصـت الدراسـة، بوضـع اسـتراتيجية وطنيـة متعـددة القطاعـات مـن أجـل 

تغذيـة سـليمة، والقيـام بومضـات تحسيسـية بقيمـة الغـذاء والحـد مـن التبذيـر.

وسـجل القطـاع الفالحـي، نمـوا ب 4 باملائـة خـالل الثالثيـة األولـى مـن سـنة 2017، يسـاهم بنسـبة 

ب8 باملائـة فـي الناتـج املحلـي االجمالـي، فضـال عـن تحقيقـه لنمـو سـنوي فـي حـدود 8ر2 باملائـة خـالل 

العشـريتين األخيرتيـن.

ورغـم تحقيـق نتائـج طيبـة فـي مجـال توفيـر الغـذاء وتحسـين مسـتوى تزويـد االسـواق وتنويعهـا اال 

ان وضـع االمـن الغذائـي فـي تونـس يبقـى هشـا فـي عـدد مـن القطاعـات باعتبـار أن تونـس تـورد قرابـة 

نسبة 50 باملائة من حاجياتها من الحبوب و50 باملائة من حاجيات املجتـرات من األعالف و100 

باملائـة مـن أعـالف الدواجـن.17.

تونس تحتل املرتبة 53 من بين 113 بلدا في مؤشر االمن الغذائي /Juin 2017 mercredi 14/ دراسة اعدها املعهد   17

التون�ضي للدراسات االستراتيجية حول االمن الغذائي في تونس لسنة 2016
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الطاقة   5.3.3

تسـد تونـس 85% تقريبـا مـن احتياجاتهـا األساسـية مـن الطاقـة مـن مـوارد النفـط والغـاز 

الطاقـة  البـالد مـن  النفـط والغـاز املسـتوردين ويأتـي جانـب كبيـر مـن واردات  املحلـي والباقـي مـن 

فـي شـكل غـاز مـن الجزائـر، سـواء مـن رسـوم عبـور الغـاز املتجـه إلـى إيطاليـا أو مـن وارداته وحتـى 

مطلـع األلفيـة، كانـت تونـس مـن مصـدري الغـاز الخالصيـن غيـر أنـه ومنـذ ذلـك الحيـن، فـإن الطلـب 

علـى الطاقـة نمـا بوتيـرة أسـرع مـن نمـو اإلنتـاج املحلـي، وزادت واردات النفـط والغـاز باطـراد حيـث 

فـي  نقـص  حـدوث  احتمـال  إلـى  الحاليـة  إمداداتهـا  ومصـادر  الطاقـة  علـى  الطلـب  توقعـات  تشـير 

إنتـاج الطاقـة الرئيسـية بحلـول عـام 2020 تقريبـا ورغـم أن هنـاك فرصـا سـانحة لتطويـر حقـول 

غـاز جديـدة فـي تونـس، فـإن هـذه االحتياطيـات تظـل محـدودة وغيـر مؤكـدة وقـد ازدادت الفجـوة 

اتسـاعا بيـن العـرض املحلـي والطلـب بسـبب الدعـم الكبيـر لقطـاع الطاقـة الـذي يشـكل حوالـي %5 

الطبيعـي،  والغـاز  النفـط،  منتجـات  أسـعار  فـكل  األخيـرة  السـنوات  فـي  املحلـي  الناتـج  إجمالـي  مـن 

والكهربـاء املسـتخدمة منزليـا وصناعيـا مدعومـة، فـي عـام 2015، انخفـض الدعـم كثيـرا كنتيجـة 

تلقائيـة النخفـاض أسـعار النفـط، لكنـه قـد يزيـد مـرة أخـرى إذا تغيـر اتجـاه أسـعار النفـط فهـذا 

اسـتنزاف ملـوارد املاليـة العامـة ويشـجع علـى اإلسـراف فـي االسـتهالك مـن دون داع، فـي الوقـت الـذي 

ال يفيـد فـي األسـاس الفقـراء الذيـن يقـل اسـتهالكهم للطاقـة عـن الفئـات االجتماعيـة واالقتصاديـة 

األخـرى ومـع تزايـد اعتمـاد تونـس علـى واردات الطاقـة والطاقـة املحليـة املتجـددة، ينبغـي عليهـا أن 

تم�ضـي نحـو اسـترداد التكاليـف مـع اسـتمرار التسـعيرة االجتماعيـة وشـبكات أمـان أخـرى للفقـراء 

ـكي تشـجع علـى ترشـيد اسـتخدام الطاقـة والحيلولـة دون أن يبلـغ عـبء الدعـم علـى املاليـة العامـة 

حـدا ال يمكـن اسـتمراره وسـيتعين زيـادة أسـعار الكهربـاء والغـاز الطبيعـي لتغطيـة تكاليـف مـوارد 

الطاقـة األعلـى تكلفـة، سـواء املسـتوردة أو املحليـة، وزيـادة االسـتقاللية املاليـة للقطـاع سـتجعل 

مـن األيسـر اجتـذاب اسـتثمارات القطـاع الخـاص املطلوبـة بشـكل ملـح وفـي الوقـت نفسـه، تتمتع 

تونس بإمكانيات كبيرة لتوليد الطاقة من أشعة الشمس والرياح اللتين لم ُيستفد منهما بعد وفي 

الوقـت الحالي، تسـهم مصـادر الطاقـة املتجـددة فـي شـبكة الكهربـاء بتونـس ب3% فقـط، وبشـكل 

أسا�ضـي مـن خـالل مزرعتيـن للريـاح، وقـد تبنـت البـالد خطـة تونـس للطاقـة الشمسـية عـام 2012 

لزيادة حصة الطاقة املتجددة في شبكة الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، معتمدة على الرياح 
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)15%(، والطاقـة الكهروضوئيـة )10%(، والطاقـة الشمسـية املركـزة )5%( كمـا تركـز تونـس علـى 

زيـادة كفـاءة اسـتخدام الطاقـة خـالل الفتـرة مـن 2013 إلـى 2020 للوصـول إلـى تخفيـض الطلـب 

االسـتعدادات  إطـار  فـي  املعتـاد  بالسـيناريو  مقارنـة   %1.4 قـدره  سـنوي  بمتوسـط  الكهربـاء  علـى 

ملؤتمـر األمـم املتحـدة الحـادي والعشـرين للمنـاخ فـي باريـس، اقترحـت تونـس تخفيض انبعاثاتها من 

غازات الدفيئة في كافة القطاعات االقتصادية بنسبة 41% بحلول عام 2030 باملقارنة بمستوى 

انبعاثاتها عام 2010 وتنصب جهودها لتخفيف آثار املناخ على قطاع الطاقة الذي يشكل وحده 

االسـتثمارات  مـن  تونـس  احتياجـات  الغازية وتقـدر  االنبعاثـات  فـي  املتوقـع  التخفيـض  مـن   %75

تلعـب  أن  يمكـن  الـذي  الوقـت  وفـي  دوالر  مليـار   18 بنحـو  الكربـون  انبعاثـات  لخفـض  الجديـدة 

الطاقـة املتجـددة دورا حيويـا فـي مزيـج الطاقـة املسـتقبلي بتونـس، مازالـت هنـاك حاجـة إلـى مـوارد 

الطاقة املسـتمرة واملضمونة لتسـهيل انتقال شـبكة الكهرباء في البالد إلى االعتماد بشـكل أسا�ضـي 

علـى مصـادر الطاقـة املتجـددة التـي تتسـم فـي أغلـب األحـوال بعـدم االسـتمرارية وقـد بـات هـذا حـادا 

بشكل خاص بسبب الزيادة السنوية الكبيرة في الطلب على الكهرباء الذي يتوقع أن تشهده تونس 

فـي السـنوات القليلـة القادمـة، والـذي يقـدر ب 5% سـنويا، والغـاز الطبيعـي مرشـح نموذجـي لتوفيـر 

مثـل هـذه اإلمكانيـات املوثوقـة مـن الطاقـة بفضـل تكلفتـه التنافسـية وبفضـل مرونـة تكنولوجيـا 

توليـد الكهربـاء باسـتخدام الغـاز؛ بيـد أنـه مـع تناقـص االحتياطيـات املحليـة مـن الغـاز، علـى تونـس 

أن تـوازن بيـن عـدد مـن األهـداف: )1( تخفيـض تكلفـة الطاقـة، )2( زيـادة أمـن اإلمـدادات، و )3( 

حمايـة البيئـة. وهنـاك مسـاحة لتخفيـض سـرعة تناقـص اإلنتـاج املحلـي مـن الغـاز بـل ولالسـتفادة 

مـن الغـاز الصخـري املحتمـل فـي تونـس، رغـم أن الخيـار األخيـر قـد يسـتغرق مـا يقـرب مـن عشـر 

الجزائـر،  مـن  األنابيـب  عبـر  الغـاز  مـن  وارداتهـا  تزيـد  أن  لتونـس  يمكـن  كمـا  يتحقـق  لكـي  سـنوات 

خاصـة فـي ظـل تراجـع الطلـب عليـه فـي أوروبـا، التـي تعـد السـوق الرئيسـية لغـاز األنابيـب الجزائـري 

وباسـتطاعة تونـس أن تن�ضـئ بنيـة تحتيـة لتحويـل الغـاز الطبيعـي املسـال وتخزينـه بعـد اسـتيراده 

لتلبيـة  الخيـار  هـذا  لتنفيـذ  حثيثـا  يسـعيان  واملغـرب  فـاألردن  الجزائـر،  غيـر  أخـرى  مصـادر  مـن 

احتياجاتهمـا املحليـة مـن الطاقـة. وقـد شـهدت السـوق العامليـة للغـاز الطبيعـي املسـال تراجعـا فـي 

األسـعار خـالل السـنوات األخيـرة، ويعـود هـذا فـي جانـب منـه إلـى انخفـاض أسـعار النفـط وفـي جانـب 

آخـر إلـى زيـادة إنتـاج الغـاز الصخـري فـي الواليـات املتحـدة ويمـول البنـك الدولـي حاليـا دراسـة عـن 

اتخـاذ قـرارات اسـتراتيجية  فـي تونـس يمكـن أن تسـاعد الحكومـة علـى  الغـاز املسـتقبلية  مصـادر 
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الغـاز  إمـدادات  لتوفيـر  مضمونـة  خطـة  فبـدون   2016 عـام  الحيويـة  الصناعـة  لهـذه  مناسـبة 

الطبيعـي، قـد تـدرس تونـس إضافـة الفحـم لتوليـد الكهربـاء إلـى مزيـج الطاقـة لديهـا وفـي السـنوات 

األخيـرة، هبطـت أسـعار الفحـم مـع توفـر االحتياطيـات العامليـة منـه، ممـا يجعلـه مصـدرا منافسـا 

لتوليـد الكهربـاء. ومـع هـذا، فـإن الفحـم يطلـق ضعـف مـا يطلقـه الغـاز الطبيعـي علـى األقـل مـن 

االنبعاثـات الكربونيـة فـي الجـو كمـا أنـه يبـث ملوثـات أخـرى مثـل أكسـيدات الكبريـت والنيتروجيـن 

التـي يمكـن أن يـؤدي التخفيـف مـن آثارهمـا إلـى زيـادة تكلفـة توليـد الطاقـة ومـن الطبيعـي أن يكـون 

السـعي إلـى اسـتخدام الفحـم كمصـدر أسا�ضـي لتوليـد الطاقـة مناقضـا ألهـداف تونـس مـن أجـل 

التخفيـف مـن آثـار املنـاخ، ومـن املرجـح أن يلقـى معارضـة مـن قبـل الجمهـور العـام بسـبب اآلثـار 

البيئيـة املترتبـة علـى ذلـك، قـد يكـون الخيـار األكثـر جاذبيـة املتـاح لتونـس علـى املـدى مـن القصيـر 

إلـى املتوسـط هـو مـد خـط بحـري إلـى إيطاليـا لنقـل الفائـض الكبيـر حاليـا لديهـا مـن الطاقـة املولـدة 

بالغـاز واالسـتفادة منـه وقـد يتطلـب املشـروع مـد كيبـل بطـول 192 كيلومتـرا علـى عمـق 750 متـرا 

لربـط شـمال تونـس بجنـوب صقليـة باسـتخدام التكنولوجيـا املجربـة )مثـل كيبـالت النقـل البحـري 

املسـتخدمة فـي ربـط الشـبكات واملمتـدة فـي أماكـن أخـرى( وسـيتيح ذلـك لتونـس اسـتيراد مـا يتـراوح 

إلـى 1200 ميغـاواط بأسـعار تنافسـية مـن محطـات قائمـة بالفعـل تعمـل بالغـاز ظلـت  بيـن 600 

فـي  االقتصـادي  النشـاط  تباطـؤ  بسـبب  املاضيـة  القليلـة  السـنوات  خـالل  كبيـر  حـد  إلـى  متوقفـة 

أوروبـا بشـكل عـام وفـي إيطاليـا بشـكل خـاص وسـيكمل هـذا الكيبـل أيضـا اسـتراتيجية تونـس بطـرح 

بعـض الخيـارات بيـن اسـتيراد الغـاز أم الكهربـاء بنـاء علـى األسـعار السـائدة لكلتـا السـلعتين كمـا 

سيعمل هذا الخط على سد الحلقة املفتوحة في الربط بخطوط الجهد العالي بين منطقة املغرب 

 %18 
ً
وأوروبـا، ومـن ثـم تحقيـق تكامـل أكبـر واسـتمرارية لكلتـا الشـبكتين(، يسـتورد املغـرب فعليـا

مـن احتياجاتـه مـن الكهربـاء مـن أسـباني ومـع  األحـوال االقتصاديـة فـي أوروبـا، يمكـن لتونـس أن 

تسـتخدم خـط الربـط لتصديـر الطاقـة الشمسـية إلـى أوروبـا وهكـذا تواجـه تونـس بعـض الخيارات 

فـي البـالد  املهمـة لسـد احتياجاتهـا املسـتقبلية مـن الطاقـة بطريقـة مسـتدامة ماليـا وبيئيـا ويـدور 

نقـاش عـام مهـم ومشـاورات حـول هـذا األمـر حيـث سـتكون للخيـارات التـي تتـم اليـوم آثـار متواليـة 

علـى تنميـة قطـاع الطاقـة واالقتصـاد فـي تونـس لسـنوات قادمـة. 18 

" البنك الدولي / خيارات تونس الصعبة في مواجهة تزايد الطلب على الطاقة في املستقبل/بقلم معز شريف بتاريخ   18

الثالثاء 19/01/201٦".
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الخالصة   ٦

يتـم تقييـم واقـع الحـال فـي كل مـن االردن، لبنـان وتونـس عـن طريـق مقارنـة مـدى التزامهـم باإلطـار 

القانونـي املعتمـد مـن قبـل القمـة العربيـة السادسـة عشـرة .

األردن   ٦.1

وحسب التقرير الثالث للمركز الوطني لحقوق االنسان لعام 2016 ومن اهم ما جاء فيه: 

استمرار التحديات البيئية لألردن في قطاعات الطاقة واملياه وغيرها.	 

التشـريعات والقوانيـن ال تواكـب التطـورات الحاصلـة فـي القطـاع الزراعـي مثـل قانـون 	 

صنـدوق إدارة املخاطـر الزراعيـة الـذي حصـر التعويضـات فقـط فـي موجـات الصقيـع .

قصـور تشـريعي يتمثـل فـي عـدم شـمول العامليـن بالقطـاع الزراعـي بقانـون العمـل نظـرا 	 

لعـدم صـدور نظـام للعامليـن فـي الزراعـة. 

استمرار الهدر في املياه.	 

وفـي املقابـل كانـت هنـاك إنجـازات جيـدة فـي توجـه الحكومـة نحـو الطاقـة البديلـة بهـدف تخفيـف 

حجـم الفاتـورة النفطيـة والحفـاظ علـى البيئـة مـن خـالل بـدء مشـروعين همـا:

شمس معان. 1

طاقة الرياح واملشـروعين سـيرفدان شـبكة الكهرباء بطاقة نظيفة دون انبعاث أكسـيد . 2

الكربـون فـي الجو.

أيضا قامت الحكومة بتزويد املياه للمناطق بطريقة االنسياب ال الضخ وهذا يساهم في تخفيض 

كلفة الطاقة املستهلكة في قطاع املياه، كما تم إقرار تعليمات جديدة للحد من هدر املياه.

متطلبـات  تنفيـذ  الـى  الهادفـة  املحـددة  املسـاهمات  وثيقـة  األردن  قـدم   ndcs املناخـي  التغيـر  وفـي 

.2030 عـام  حتـى   %14 بنسـبة  االنبعاثـات  بتقليـل  ودلـك  باريـس  اتفـاق 
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وتـم االنتهـاء مـن اعـداد التقريـر الثانـي لحالـة البيئـة فـي األردن بمشـاركة جميـع املؤسسـات املعنيـة 

وذلـك ليسـهم فـي تمكيـن متخـذي القـرار واملختصيـن مـن اتخـاد القـرارات املتعلقـة بالتنميـة والبيئـة 

والتصـدي للقضايـا الوطنيـة امللحـة مثـل شـح امليـاه، التصحـر، التدهـور البيئـي وذلـك لتحقيق نمو 

اقتصـادي مسـتدام.

لبنان   ٦.2

للبنـان تاريـخ عريـق فـي حمايـة حقـوق االنسـان وتعزيزهـا حيـث شـارك فـي وضـع ميثـاق األمـم املتحـدة 

اهـم  الدوليـة ومـن  والعهـود  باملواثيـق  لبنـان  التـزام  إطـار  وفـي  االنسـان  العالمـي لحقـوق  واالعـالن 

البنـود التـي تـم التطـرق لهـا:

تم إقرار الخطة الوطنية لحقوق االنسان" 2014 – 2019 ". 1

تم اقتراح قانون انشاء الهيئة الوطنية املستقلة لحقوق االنسان. 2

املساهمة بنشر ثقافة حقوق االنسان. 3

التنسـيق مـع منظمـات املجتمـع املدنـي لتعزيـز مفاهيـم حقـوق االنسـان ومشـاركتها فـي . 4

القوانيـن اعـداد 

تقوم الدولة بإنفاق مبالغ كبيرة من مواردها على تامين الصرف الصحي للمياه املبتذلة . 5

واالمداد بمياه صالحة للشرب ومحاولة معالجة مشكالت التلوث والتغيرات املناخية

بالنسـبة للسـالمة الغذائيـة نفـدت وزارة الصحـة بالعـام 2015 حملـة رقابيـة علـى كافـة . 6

املؤسسـات السـياحية والغذائيـة فـي لبنـان بهـدف التأكـد مـن مطابقـة السـلع الغذائيـة 

للمعاييـر القياسـية اللبنانيـة وأشـار التقريـر الـى املعيقـات التـي تواجـه الدولـة اللبنانيـة 

واهمهـا عـدم االسـتقرار السيا�ضـي واألمنـي وازمـة النـزوح السـوري.
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تونس   ٦.3

التقرير الوطني املتعلق بحقوق االنسان لتونس لسنة 2017

جـاء فـي املقدمـة انـه قـد تـم إعـداد التقريـر الوطنـي بالتشـاور مـع ممثلـي منظمـات املجتمـع 

املدنـي والهيئـات املسـتقلة وغيرهـا مـن الهيئـات الوطنيـة. وأشـار التقريـر الـى ان الدسـتور التون�ضـي 

يضمـن احتـرام حقـوق االنسـان والحريـات العامـة التـي تتكفـل الهيئـات القضائيـة بحمايتهـا مـن كل 

انتهاك ونص الدستور بان الدولة تكفل حرية املعتقد والضمير، ونص على ان أي تعديل ال يجوز 

ان ينـال مـن مكتسـبات حقـوق االنسـان والحريـات املضمونـة فيـه. وفيمـا يخـص املصادقـة علـى 

الصكـوك الدوليـة والتعـاون مـع االليـات األمميـة فقـد نـص الدسـتور التون�ضـي علـى ان املعاهـدات 

املوافـق عليهـا مـن مجلـس نـواب الشـعب واملصـادق عليهـا اعلـى مـن القوانيــن وأدنـى مـن الدسـتور.

تـم  بانـه  التقريـر  أشـار  فقـد  تقديمهـا  فـي  التأخيـر  وعـدم  األمميـة  بالتقاريـر  يتعلـق  وفيمـا 

اسـتحداث اللجنة الوطنية للتنسـيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات، كما وسـمحت 

 OMCT,( تونس أيضا للعديد من املنظمات الدولية غير الحكومية بفتح مكاتب لها في البالد مثل

 )DCAF, HRW

لـة بحقـوق  وِفـي اإلطـار التشـريعي تعمـل تونـس علـى مالئمـة التشـريعات الوطنيـة ذات الِصّ

االنسـان مـع الدسـتور والتزاماتهـا الدوليـة. 

وفيمـا يخـص الهيئـات الدسـتورية املسـتقلة فقـد افـرد الدسـتور بابـا خاصـا بهـا وأوجـب 

علـى كافـة مؤسسـات الدولـة تسـيير عملهـا، ومـن هـذه الهيئـات املسـتقلة )هيئـة التنميـة املسـتدامة 

حقـوق  وتعزيـز  لحمايـة  وطنيـة  كمؤسسـة  االنسـان  حقـوق  وهيئـة  القادمـة،  األجيـال  وحقـوق 

الـى املعلومـة( النفـاذ  االنسـان، وهيئـة 

حمايـة وتعزيـز حقـوق االنسـان علـى ارض الواقـع وتطويـر وبنـاء القـدرات فـي مجـال حقـوق 

االنسـان، حيـث  ثقافـة حقـوق  نشـر  الفصـل 39  فـي  التون�ضـي  الدسـتور  االنسـان  حيـث يضمـن 

تـم تكويـن 964 ملحـق قضائـي فـي مـادة حقـوق االنسـان وتـم تنظيـم دورات للقضـاة بالتعـاون مـع 

املفوضيـة السـامية لحقـوق االنسـان.
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وعليه فان الحكومة تسـعى بجد للعمل على تسـريع تنزيل الهيئات الدسـتورية واسـتكمال 

املسـار التشـريعي وإصدار قوانين السـتحداث الهيئات. وسـتعمل الدولة أيضا على تكريس قواعد 

البشـرية  املـوارد  قـدرات  وتحسـين  للنزاهـة  وطنيـة  منظومـة  عبـر  الفسـاد  مـن  والوقايـة  الحوكمـة 

ودعـم الكفـاءات، وسـتركز الحكومـة جهودهـا أيضـا مـن اجـل اسـتحداث املجلـس الوطنـي للحـوار 

االجتماعـي، وسـتعمل الحكومـة أيضـا مـن خـالل توفيـر الخدمـات فـي مجـال التربيـة والتعليـم علـى 

تعميـم السـنة التحضيريـة فـي أفـق سـنة 2020 وتحويـل 50%  مـن الجامعـات الـى مؤسسـات ذات 

صبغـة علميـة وتكنلوجيـة والتقليـص مـن نسـبة األميـة للفئـة العمريـة 10-59 سـنة مـن 18% الـى 

16%  وذلـك سـنة 2020. وسـيتم العمـل علـى رفـع الطاقـة التشـغيلية للنمـو، والعمـل علـى تحسـين 

التجهيـزات الجماعيـة واملرافـق األساسـية مـن حيـث التـزود باملـاء الصالـح للشـرب وربـط شـبكات 

التطهيـر لكـي يتـم االرتقـاء بظـروف العيـش الـى مسـتويات اعلـى وِفـي هـذا اإلطـار سـيتم إنجـاز 100 

الـف مسـكن جماعـي خـالل الخمسـية القادمـة، وكذلـك زيـادة نسـبة النقـل العمومـي مـن 30% الـى 

. %40

تقرير مفوضية األمم املتحدة لحقوق االنسان

اشـار التقرير بان الدسـتور التون�ضـي قد عّزز اإلطار التشـريعي من خالل اعتماد سلسـلة 

مـن القوانيـن الوطنيـة املتعلقـة بحقـوق االنسـان.

تقرير الجهات صاحبة املصلحة بشأن تونس

املدنيـة والسياسـية  الحقـوق  تتعلـق بحمايـة  املتضمـن احكامـا  الجديـد  بالدسـتور  أشـاد 

واالجتماعيـة والثقافيـة واالقتصاديـة، وحقـوق وحريـات أخـرى، كمـا أو�ضـى فـي هـذا البنـد تونـس 

ال  التـي  التونسـية  للقوانيـن  التشـريعي  اإلصـالح  وتسـريع  الدسـتورية  املحكمـة  بإنشـاء  باإلسـراع 

االنسـان.19  لحقـوق  الدوليـة  واملعاييـر  الدسـتور  مـع  تنسـجم 

"مركز جنيف الدولي للعدالة" جمعّية غير حكومية مستقلة. مؤسسة طبقا للقانون املدني السويسري، مقّرها الرئيس   19

في جنيف، حيث مقّرات املركز األوربي لألمم املتحدة واملنظمات الدولية وخاصة منظمات حقوق اإلنسان والعديد من املنظمات غير 
الحكومية"
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التوصيات

على املستوى التشريعي   0.8

وضع قانون موحد للمياه ينظم القطاع ويحدد سياساته	 

ان يكـون هنـاك مرجعيـة واحـدة فـي اتخـاد القـرار والعمـل علـى إطـالق قانـون اسـتثمار 	 

بلـد لتحقيـق  لـكل  بالزراعـة  زراعـي عربـي موحـد مـع مراعـاة القوانيـن املحليـة املتعلقـة 

الغذائـي. االكتفـاء 

انشاء هيئة وطنية للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 	 

تعزيز التشريعات والقوانين الوطنية وتطويرها ملكافحة التصحر وتغير املناخ  	 

واألمـن 	  الطاقـة  مصـادر  وتنويـع  امليـاه  أمـن  ضمـان  بيـن  التشـريعات  وضـع  عنـد  الربـط 

بلداننـا. ملسـتقبل  اسـتراتيجية  وأولويـة  حيويـة  كضـرورة  الغذائـي 

التعامـل بجديـة وكفـاءة مـع مؤشـرات األداء البيئـي العامليـة ومؤشـر البصمـة الكربونيـة 	 

مـن أجـل تحسـين موقـع دول الشـرق األوسـط وشـمال افريقيـا خاصـة فـي مجـال امليـاه 

والطاقـة ونوعيـة امليـاه الجوفيـة والنـدرة املائيـة.

إنتـاج 	  فـي قطـاع  الكربونيـة  البصمـة  ارتفـاع  للحـد مـن  إقليميـة  أو  وضـع معاييـر وطنيـة 

للمنـازل. وكذلـك  وامليـاه  الطاقـة 

وامليـاه 	  الطاقـة  إنتـاج  كفـاءة  بتعزيـز  الكفيلـة  والقوانيـن  التشـريعات  وتحديـث  إصـدار 

اسـتهالكهما. وترشـيد 
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على املستوى االستراتيجي  7.2

تشـجيع البحـث فـي مجـال كفـاءة الطاقـة واسـتخدام الطاقـة املتجـددة لتوفيـر الخدمات 	 

وفتـح السـوق ملصـادر الطاقـة املتجـددة التـي لـم يتـم التركيـز عليهـا مـن كافـة القطاعـات 

وهي الطاقة الحيوية والطاقة الجوفية وتجدر اإلشارة الى ان منطقة خليج العقبة من 

أفضـل املناطـق فـي العالـم السـتخدام الطاقـة الجوفيـة ألغـراض توليـد الكهربـاء بطاقات 

كبيرة 

الطاقـة 	  تكنولوجيـات  وإدخـال  امليـاه  قطـاع  فـي  الطاقـة  اسـتخدام  كفـاءة  تحسـين  إن 

املتجـددة للقطـاع والتـي تـؤدي إلـى تخفيـض تكاليـف إمـدادات امليـاه وتفـادي خسـائر ال 

داعي لها في هذا القطاع. وإن تحقيق هذه النتائج يساهم في تحسين القطاع وبالتالي في 

حـل التحديـات الخطيـرة للتنميـة املسـتدامة فـي األردن والتـي سـببتها الضغـوط املختلفـة 

مـن محدوديـة مـوارد وإدارات غيـر الفعالـة.

الطاقـة 	  لتكاليـف  السـريع  التزايـد  فـي مواجهـة  املاليـة  التركيـز علـى تحسـين االسـتدامة   

التزويـد.  وتكاليـف 

إعـادة رسـم األولويـات فـي مجـال تعبئـة واسـتغالل املـوارد املائيـة مـع دعـم االسـتثمار فـي 	 

املـوارد املائيـة غيـر التقليديـة كتحليـة ميـاه البحـر واسـتغالل امليـاه املسـتعملة.

فـي إطـار 	  تطويـر اإلنتـاج الوطنـي مـع اعتمـاد الجـدوى االقتصاديـة وامليـزات التفاضليـة 

بعيـن  األخـذ  مـع  ديمومتهـا  علـى  واملحافظـة  الطبيعيـة  املـوارد  تنميـة  إلـى  تهـدف  مقاربـة 

االعتبـار ملبـادئ التنميـة املسـتديمة بأبعادهـا الثـالث االقتصاديـة واالجتماعيـة والبيئيـة 

نمطـي  انتـاج  مـن  الوطنـي  االقتصـاد  لتحويـل  املناخيـة  التغيـرات  ظاهـرة  تنامـي  ظـل  فـي 

مسـتهلك الـى اقتصـاد منظـم قـوي منتـج.

بناء اسـتراتيجية مشـتركة لتحقيـق األمـن الغذائـي القومـي تهـدف إلـى الحـد مـن االعتمـاد 	 

تحقيـق  مبـدأ  علـى  املوحـدة  االسـتراتيجية  هـذه  تعمـل  أن  ضـرورة  مـع  االسـتيراد  علـى 

الغـذاء واملـاء والطاقـة  السـيادة علـى 

وزيادة مخصصـات 	  الغـذاء  وإنتـاج  الزراعـي  القطـاع  فـي  املشـتركة  زيادة االسـتثمارات 
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والطاقـة. وامليـاه  الغذائـي  األمـن  مجـال  فـي  العلمـي  البحـث 

بناء مخزون غذائي استراتيجي مشترك ملواجهة املخاطر.	 

عقـد اتفاقـات اسـتراتيجية عادلـة مـع دول مصـادر امليـاه لضمـان توفيـر ميـاه الشـرب 	 

والزراعـة.

 أساسيا في وضع األولويات وفي التخطيط 	 
ً
أهمية أن يكون املجتمع املدني العربي شريكا

والتنفيذ واملحاسبة. 

اعتمـاد اسـتراتيجية تنمويـة موحـدة تعتمـد منهـج التنميـة املسـتدامة لتقليـل الفـوارق 	 

بيـن الـدول العربيـة ودعـم الـدول التـي بحاجـة لالسـتثمار فـي أراضيهـا وفـق مبـدأ العدالـة 

الغذاء ومنـع  علـى  والسـيادة  الغذائـي  األمـن  لتحقيـق  الدوليـة  والقوانيـن  والشـراكة 

التـي ال تتوافـق مـع هـذه املنهجيـة. االسـتثمارات 

على مستوى السياسات.  7.3

فـي 	  االسـتمرار  خـالل  مـن  أو  للفقـراء،  احتياجـات  لتلبيـة  القطـاع  دعـم  توجيـه  إعـادة 

الفقـراء. منهـا  يسـتفيد  التـي  الفرديـة  املبـادرات  علـى  العمـل 

املـوارد املائيـة 	  فـي تنميـة  تحسـين املمارسـات اإلداريـة وتحسـين الكفـاءة وكذلـك النظـر 

واسـتثمار رأس املـال. وقـد أثبـت إشـراك القطـاع الخـاص فعاليتـه عندمـا يتعلـق األمـر 

الدقيـق  بالتحقيـق  ينبغـي االضطـالع  املمارسـات اإلداريـة. وعـالوة علـى ذلـك،  بتحسـين 

اإلدارة،  تقنيـات  تحسـين  مقابـل  التحتيـة،  البنيـة  ملشـاريع  الفائـدة  مقابـل  للتكلفـة 

فاقـد  تخفيـض  باسـتطاعته  والـذي  التكلفـة  حيـث  مـن  فعاليـة  األكثـر  النهـج  لتحديـد 

امليـاه.

تفعيـل دور جامعـة الـدول العربيـة فـي تعزيـز أشـكال التكامـل العربـي وتحقيـق السـيادة 	 

، وإشـراك املجتمـع 
ً
للنهـوض بدورهـا كامـال املدنـي  لتمكيـن منظمـات املجتمـع  الغذائيـة 

املدنـي فـي املؤسسـات التابعـة لهـا كاملنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة مـن خـالل ترشـيد
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أخـرى  جهـة  ومـن  الوطنيـة  بامليـاه  جهـة  مـن  املتعلقـة  باملشـاكل  الوعـي  وزيـادة  االسـتعمال 

بامليـاه الدوليـة املشـتركة، ان هـدف "ثقافـة امليـاه" يجـب أن يتمحـور حـول مسـار "التنميـة 

اإلنسـان. كرامـة  علـى  الحفـاظ  بغيـة  املسـتدامة" 

وإرسـاء 	  للمجتمـع  السـلوكية  األنمـاط  تغييـر  اجـل  مـن  والتعليـم  والتثقيـف  التوعيـة 

مفهوم "ثقافة املياه" الذي يهدف إلى تعزيز املعلومات وتبادلها، واتخاذ خطوات جبارة 

فيمـا يتعلـق بـإدارة متكاملـة ملصـادر امليـاه بغيـة تحقيـق التنميـة املسـتدامة فـي مصـادر 

امليـاه فـي منطقـة الشـرق األوسـط

وأمـن 	  امليـاه  أمـن  بيـن  الترابـط  عالقـة  بدراسـة  واالهتمـام  العامـة،  السياسـات  تنسـيق 

الغـداء. وامـن  الطاقـة 

زيادة املعرفة في الخيارات التكنولوجية.	 

دمج قضايا تغير املناخ والكوارث الطبيعية في عملية صنع القرار.	 
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