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األمن والبیئة
القضایا البیئیة التي تؤثر على الصراع

اكل ستسبب و�ذا فشلنا، فإن هذه المش. علینا أن نمنع المز�د من التدهور البیئي"•

).1994الرئیس األمر�كي، بیل �لینتون، " (اإلرهاب والتوتر والحرب

سبب تغیر لقد بدأ الصراع في دارفور �أزمة بیئیة، نشأت جزئًیا على األقل �"•

).2007األمین العام لألمم المتحدة، �ان �ي مون، ". (المناخ

.�يإن تغیر المناخ المتوقع �شكل تهدیًدا خطیًرا لألمن القومي األمیر •
ق المستقرة ومن المتوقع أن یز�د تغیر المناخ من حدة التوترات حتى في المناط•

.من العالم



األمن والبیئة

الصراع الذي یؤثر على البیئة



األمن والبیئة

ستسببالمشاكلهذهفإنفشلناو�ذا.البیئيالتدهورمنالمز�دنمنعأنعلینا"
.)1994�لینتون،بیلاألمر�كي،الرئیس("والحربوالتوتراإلرهاب

"اسةالسیولیسالمیاه،�سببتكون سوفاألوسطالشرق فيالمقبلةالحرب"
�طرسالمتحدةلألممالعاماألمینالحًقااصبحالذيالمصري،الخارجیةوز�ر(

.)غالي

تغیرب�سباألقلعلىجزئًیانشأتبیئیة،�أزماتدارفورفيالصراعبدألقد"
.)2007مون،�ي�انالمتحدةلألممالعاماألمین(."المناخ

راعالقضایا البیئیة التي تؤثر على الص



التنمیةو والصناعةللزراعةولكنللشرب،فقطلیسمورد،أهمالمیاهتكون ر�ما•
.التجار�ة

حقیقلتأساسيأمرالجیدةالنوعیةذاتالعذ�ةالمیاهعلىالحصولفإنولذلك،•
.االقتصاديوالتقدمالسیاسياالستقرار

یؤديینمابالطلب،ز�ادةفيالمعیشةمستو�اتوارتفاعالسكانتزایدو�تسبب•
.ةالمتاحاإلمداداتانخفاضإلىنفسهالوقتفياإلدارةوسوءالمناختغیر

للمشكلةوصفةهذه•

الجغرافیا السیاسیة للمیاه



Global Water Scarcity

مستوى اإلجھاد المائي
منخفض

منخفض 
إلى متوسط

متوسط إلى
ةمرتفع للغایمرتفعمرتفع 

ال بیانات

ذي نیویورك تایمز 
ربع البشریة تواجھ أزمات 
المیاه التي تلوح في األفق

2019أغسطس / آب6وو�يسینغو�تا�قلم سومیني 

2020



Global Water Scarcity

مستوى اإلجھاد المائي
منخفض

منخفض 
إلى متوسط

متوسط إلى
ةمرتفع للغایمرتفعمرتفع 

ال بیانات

ذي نیویورك تایمز 
ربع البشریة تواجھ أزمات 
المیاه التي تلوح في األفق

2019أغسطس / آب6وو�يسینغو�تا�قلم سومیني 

2040
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اتجاهات ندرة المیاه العالمیة



الجغرافیا السیاسیة للمیاه
احتجاجات الشوارع الممیتة على نقص المیاه في إیران

2021یولیو / تموز26

كستان القتال الدامي على الحدود بین قیرغیزستان وطاجی
شخًصا31یسفر عن مقتل ما ال یقل عن 

أبریل / نیسان30



.الموارد المائیة التي تتجاوز الحدود الدولیة حساسة �شكل خاص

الجغرافیا السیاسیة للمیاه

 أحواض لألنهار الدولیة310ما ال �قل عن
 خزانات میاه جوفیة(طبقة میاه جوفیة دولیة 230أكثر من(
 من سكان العالم في حوض نهر دولي 52�عیش أكثر من ٪
80من المیاه العذ�ة في العالم موجودة في أحواض دولیة ٪
 من سكان العالم في بلدان ذات أحواض مشتر�ة90�عیش أكثر من ٪

قاعدة بیانات النزاع حول المیاه العذ�ة العابرة للحدود
http://www.transboundarywaters.orst.edu
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األنهار العابرة للحدود

TFDD: المصدر
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طبقات المیاه الجوفیة العابرة للحدود
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المیاه العابرة للحدود
:خصائص المیاه العابرة للحدود

oعابرة للحدود، وغالًبا ما تكون حدود�ة
o مورد تجمع مشترك
o إثارة مسائل السیادة
oة والبیئیة االستخدامات البلد�ة والزراعیة والصناعی: االستخدامات المتعددة

ستخدامات والمالحة وتولید الطاقة وصید األسماك والترفیه وغیرها من اال
o مصممة خلق حاالت من االعتماد المتبادل، غالًبا ما تكون غیر متماثلة و

جغرافًیا
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المیاه العابرة للحدود

.الكثیر من التصر�حات حول احتمالیة الصراع على شح المیاه
هوأخرى مرةالحربإلىمصرسیقودالذيالوحیدالشيء"إنالساداتأنورقال•

."الماء

وقتفيالمتحدةلألممالعامواألمینمصرخارجیةوز�ر(غالي�طرسقال•
."السیاسةولیسالماءعلىستكون المقبلةمصرحرب"إن)الحق

لحادياالقرن حروب"إن)الدوليالبنكرئیسنائب(سیراغلدینإسماعیلوقال•
."النفطولیسالمیاهحولستكون المقبلوالعشر�ن
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المیاه العابرة للحدود

، من بین �ان �ي مون واألمینان العامان لألمم المتحدة �وفي عنان لقد عزا 
.ص المیاهآخر�ن، جزًءا على األقل من النزاع في منطقة دارفور في السودان إلى نق

�ط تر2015)؛ �یلي وآخرون 2014على سبیل المثال، جلیك، (عدة دراسات 
.�الجفاف وتغیر المناخسور�ا االضطرا�ات السیاسیة في 
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المیاه العابرة للحدود
لكن �جب عدم المبالغة في التشاؤم 

.الصراعإلىتؤديالالحاالتمعظم•
.مجد�ةغیرعادةفهياالقتصاد�ةالناحیةمن•
.أهمیةأكثرأونفسه�القدرمهمةهيالدولبیناألخرى العالقات•
األقلعلىأوللجانبینمر�حةاتفاقاتإلىاألحیانمن�ثیرفيتصلأن�مكن•

.صفر�ةحصیلةلیست
صحافیینوالالسیاسیین(الفاعلةالجهاتمنللكثیرحوافزهناكتكون ماغالًبا•

.الصراعخطرلتضخیم)والمحللین
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المیاه العابرة للحدود

التوقعات التحلیلیة للمیاه العابرة للحدود
:النظرة الواقعیة

)فرلعبة محصلتها ص(الصراعات على األرجح غیر �افیة للجمع الموارد المحدودة

:الوظائفیة/ النظرة المثالیة
�عضعلى�عضهاالدولاعتمادالبلدانلجمیع�افیةغیرالمحدودةالموارد
 للجمیعالنفع(األرجحعلىالتعاون(

):هندسیة/ اقتصاد�ة(النظرة التفاؤلیة 
�عضعلى�عضهاالدولاعتمادالبلدانلجمیع�افیةغیرالمحدودةالموارد
العرضو�دارةالطلبإدارة(جدیدةومصادرالكفاءةإلىالحاجة(ندرةانخفاض

االعتمادوتقلیلالموارد
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المیاه العابرة للحدود
طرمؤشرات عن األحواض المعرضة للخ: الصراع والتعاون بشأن الموارد الدولیة للمیاه العذبة

اأكثر تضاربً  أكثر تعاونًا
Yoffee: المصدرإجمالي عدد األحداث حسب مقیاس سلم بار. 1الشكل  et al 1998
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المیاه العابرة للحدود

األحواض الدولیة وعدد المعاھدات المتعلقة بھا
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القانون الدولي �شأن المیاه العابرة للحدود

میاهاللتقاسممعاییرلتصمیممحاولةأول.)الدوليالقانون را�طة()1967(هلسنكيقواعد•
.الدوليالصعیدعلى

.)1986(الدولیةالجوفیةالمیاه�شأنسیئولقواعد•

.السا�قةالقواعدمن�لوتكاملتحدیث)2004(برلینقواعد•

.1997لعامالمالحیةغیرالدولیةالمائیةالمجاري استخدامقانون اتفاقیة-المتحدةاألمم•
.2014امعفيالتنفیذحیزدخلت.المیاهتقاسممعاییرلتنسیقالمتحدةاألمممنمحاولة

�ماالقضا�امنمجموعةتتناولمنها450منأكثر–األطرافوالمتعددةالثنائیةاالتفاقات•
وحقوق البیئیة،اوالقضا�المائیة،والطاقةالفیضانات،و�دارةالتلوث،ومنعالتخصیص،ذلكفي

.وغیرهاالصید،

الدولیةتاالتفاقامنالكثیروهناك.عمومیةأكثرأخرى اتفاقاتسیاقفيالمیاهاتفاقات•
الترتیباتطاقنو�وسعالقضا�ابینالر�طیتیحوهذا.للمیاهخصصتالتيالنطاقالواسعة
.الممكنة
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معاییر قانون توز�ع الحصص المائیة
حقوق �المشاطئةالمصبدولأوالمنبعدولمنأيتتمتعالالدولي،للقانون وفًقا

.المشتر�ةالمیاهفيحصر�ة

مر�ظ”�مبدأملزمةاألطرافجمیعإنبل .“ئكعئخكئكئ

:الحصصتوز�عفيلإلنصافالمعاییرمنالكثیر
التار�خياالستخدام•
)األخرى المیاهإلىوالوصولالحوض،وحصةالتدفق،حصة(الجغرافیا•
)المشتر�ةالمواردعلى�عتمدون الذینالسكان(الد�موغرافیا•
)لالقتصادأهمیة(االقتصاد•
*البیئیةاآلثار•

مكنه�طرف�لأناألساسفي�عنيماوهومعیار،لكلنسبیةأوزانتوجدالولكن
.أهمیةأكثرأنها�شعرالتيالقضا�اعلىالتأكید

القوةاتسیاسأوالبلدانبینعلیهاالمتفاوضاالتفاقاتتمیلالعملیة،الناحیةومن
.للحدودالعابرةالمیاهعالقاتفرضإلىالبحتة
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ملخص الجغرافیا السیاسیة للمیاه
.  مهمجیوستراتیجيالمیاه مورد أساسي وهي مورد •

حیان،األأغلبفيأو،للصراعمباشًرامصدًراالوصولعدم�كون أنو�مكن•
.القائمةاالستقرارعدمحالةتفاقممنیز�دما،"للتهدیدمضاعًفا"

.السیاسیةالناحیةمنخاص�شكلحساسةللحدودالعابرةالمیاه•

اإلدارةىعل�بیرتأثیرلهلیسولكنالمبادئ،للمیاهالدوليالقانون �حدد•
.للمیاهالدولیة

تفاقاتواال المفاوضاتخاللمنمباشرةتسو�تهایتعینالحاالت،معظموفي•
.الدولبین
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المیاه في الشرق األوسط
:یتم تقاسم معظم موارد المیاه العذ�ة في إسرائیل واألردن، �ما في ذلك

)  إسرائیل واألردن ولبنان والضفة الغر�یة وسور�ا(حوض نهر األردن •
)إسرائیل والضفة الغر�یة(طبقة المیاه الجوفیة الجبلیة •
) إسرائیل وقطاع غزة(طبقة المیاه الجوفیة الساحلیة •
)إسرائیل واألردن(طبقة المیاه الجوفیة في وادي عر�ة •
)وسور�ااألردن مع العراق، والمملكة العر�یة السعود�ة(طبقات المیاه الجوفیة األخرى •

.بلدینتقع معظم موارد المیاه العذ�ة في إسرائیل واألردن في جزء صغیر من أراضي ال
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المیاه في الشرق األوسط
مناخ البحر األبیض المتوسط

. یتر�ز هطول األمطار في غضون �ضعة أشهر•
صیف حار وجاف•
معدالت تبخر عالیة •
تباین �بیر من سنة إلى أخرى •
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المیاه في الشرق األوسط
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المیاه في الشرق األوسط
المیاهومستجمعاتخریطة أحواض الصرف 

إلىمطافالنھایةفيالمنطقةفيالسطحیةالمیاهتتدفق
رالبحأواألحمرالبحرأوالمتوسطاألبیضالبحر
المیاهقتتدفالصحراویة،المیاهمستجمعاتوفي.المیت

عظمموتتبخرالفیضانات،أثناءنادرةمناسباتفي
میتالزوالسریعةالجداول.األرضتخترقأوالمیاه

لالجداومعظمأننرىأنیمكننا.مقطعبخطتمییزھا
.الزوالسریعةالمنطقةفي

تدفق باتجاه نھر األردن

تدفق نحو البحر المیت

ربةالتدفق نحو البحر المیت عبر وادي ع

تدفق نحو البحر األحمر

تدفق نحو البحر األبیض المتوسط 

لم ینضب / غیر جاف
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المیاه في الشرق األوسط

خریطة طبقات المیاه الجوفیة في المنطقة

طبقة المیاه الجوفیة األزرق
طبقة المیاه الجوفیة في البحر المیت
طبقة المیاه الجوفیة في بحیرة طبریا

)غربیةالشرقیة وال(طبقة المیاه الجوفیة الجبلیة 
طبقة المیاه الجوفیة الساحلیة
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فولكنماركمؤشر 

إجهاد مائي–سنوً�ا / لكل شخص/ 3م1700<
ندرة میاه–سنوً�ا / لكل شخص/ 3م1000<
ةندرة میاه مزمن-سنوً�ا / لكل شخص/ 3م500<

مقاییس ندرة المیاه
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ندرة المیاه في منطقة الشرق األوسط
ه نصیب الفرد من إمدادات المیا

العذ�ة المتجددة الطبیعیة
)لكل فرد/ سنوً�ا3م(

إمدادات المیاه 
العذ�ة المتجددة 

ملیون (الطبیعیة 
)اسنو�ً /متر مكعب

عدد السكان 
اعتبارا من عام (

2020 (
)�المالیین(

1700
1000
500

فولكنمارك
المائياإلجهاد

ندرة المیاه 
المزمنةندرة المیاه 

170-130
290-250

1500-1200
2600-2300

9 ) المیاه العذ�ة(إسرائیل 
)حيتحلیة المیاه ومیاه الصرف الص(

155-105
95-75

1000 - 800 -7المواطنون 
10.5السكان  6.5

األردن

90-72
35-30

180
60

2.5 - 2
2 - 1.7

*فلسطین
الغر�یةالضفة

غزة
650 4500 6.9 لبنان
850~ 17,000 20~ سور�ا
7,000 55,000 7.8 العالم
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المیاه اإلسرائیلیة األردنیة
منخفضمستوى علىرسمیةغیراتصاالتهناك�انتالسالم،اتفاقإبرامقبل•

.طفیفبتنسیقللقیامالبلدینبین
میاهالقضا�المعالجةالمشتر�ةالمیاهلجنةإنشاءتمالسالم،معاهدة�موجب•
موتقو الشتاء،فيالیرموكنهرمنمكعبمترملیون 20بتدفقاألردنتسمح•

.الصیفأشهرفيمكعبمترملیون 50بتزو�دإسرائیل
لمدةر�ةعووادياألردنواديفياألراضيمنمنطقتین�استئجارإسرائیلتقوم•

.التجدیدإمكانیةمععاًما،25
.التكلفةسعر�إضافیةمیاًهالألردنأ�ًضاإسرائیلتبیعالعر�ي،الر�یعومنذ•
.میاهالتحلیةذلكفي�ماللمیاه،جدیدةمصادربتطو�رالمشتركااللتزام•
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مستقبل المیاه في الشرق األوسط
.٪ من موارد المیاه المتجددة100تستخدم إسرائیل واألردن وفلسطین �الفعل أكثر من 

:المقصود بتغیر المناخ ما یلي•
من هطول أمطار أقل، المز�د من الجفاف، إمكانیة التنبؤ أقل، المز�د من التبخر، المز�د

المز�د من الجر�ان السطحي، تغذ�ة أقل للمیاه الجوفیة العواصف 

:ز�ادة عدد السكان تعني•
المز�د من الجر�ان السطحي، تغذ�ة أقل للمیاه المز�د من الطلب، المز�د من التنمیة 

الجوفیة 

الصرف ستحتاج  الدول الثالث إلى االستثمار في حفظ المیاه، و�عادة استخدام میاه
.میاهالصحي، وتطو�ر مصادر جدیدة للمیاه، و�شكل رئیسي عن طر�ق تحلیة ال
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الطاقة في المنطقة
.محدودةمحلیةطاقةمصادرواألردنإسرائیلتمتلك•
قبلمنالمتوسطاألبیضالبحرفيالطبیعيللغازاألخیرةاالكتشافاتوحتى•

منوري األحفالوقودوارداتعلى�املشبه�شكل�عتمدانالبلدان�انإسرائیل،
.الطاقةأجل

ذلكفي�ما٪،70حواليو�سرائیلالطاقة،وقودمن٪90منأكثراألردن�ستورد•
.تقر�ًباوالفحمالبنز�نجمیع

العر�ي،یعالر�أثناءمراتعدةالبلدینإلىمصرمنالغازتور�دأنابیبتفجیرتم•
إلىعيالطبیالغازبیععلىإسرائیلوافقتالحین،ذلكومنذ.]الغازتور�د[وتوقف
.)ومصر(األردن
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الطاقة في المنطقة
ل على وفلسطین، التي تحص(ومن المتوقع أن تزداد الطاقة في �ال البلدین 

.�شكل �بیر في المستقبل القر�ب) معظم طاقتها من إسرائیل

16,177 
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2015 2030
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الطاقة في المنطقة
.التزم البلدان بتطو�ر الطاقة المتجددة �شكل �بیر•
.األجنبیةتالعمالو�وفراألجنبيالوقودعلىاالعتمادمنو�قللللبیئة،مفیدوهذا•
ولكنسیة،الشمالطاقةهيالمتجددةالطاقةإمكاناتأكبرالطبیعیة،الِهبات�سبب•

.وغیرهاواألمواجالر�احأ�ًضا
معةالمنافسعلىقادرةاآلنوهياالنخفاض،فيآخذةالشمسیةالطاقةتكالیف•

.األحفوري �الوقودتعملالتيالجدیدةالطاقةمحطات
.قائمةالمتقطعالتور�دقضا�اتزالال•
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الطاقة في المنطقة



موارد المیاه والطاقة مترا�طة للغا�ة

الطاقة 
الطلب، التورید 

والموجودات
الغذاء

الطلب، التورید 
والموجودات

الماء 
الطلب، التورید 

والموجودات

الناس والمناظر 
ئیةالطبیعیة واألنظمة البی

:نقطة الدخول
أمن الطاقة، 
الحكم واالستثمار

بما في ذلك عزل (إنتاج الطاقة 
لى یحتاج إلى الماء، ویؤثر ع) الكربون

جودة الماء وتوفره

تورید الماء النظیف 
یحتاج إلى الطاقة 

لى إنتاج ومعالجة ونقل الطعام تحتاج إ
الطاقة

:نقطة الدخول
األمن المائي، 
اإلدارة واالستثمار

:نقطة الدخول
األمن الغذائي، 

رالسیاسة واالستثما

ھذا إنتاج الطعام یحتاج إلى الماء النظیف و
یؤثر على جودة الماء وتوفره

البنیة التحتیة المائیة
واالستعمال یؤثران على 

األرصدة السمكیة وإمدادات
الغذاء واستعمال األرض

استخراج الوقود األحفوري، والمحاصیل
ن المستخدمة إلنتاج الطاقة وعزل الكربو

جمیعھا تؤثر على إمدادات الغذاء

العالقة بین المیاه والطاقة

37
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العالقة بین المیاه والطاقة

.موارد المیاه والطاقة مترابطة للغایة•

كل من أكثر القطاعات استھالًكا للطاقة في) الضخ، التحلیة، المعالجة(قطاع المیاه •
.دولة

.ھناك حاجة للماء من أجل تبرید مرافق الطاقة وتنظیفھا•



الحلول المحتملة

)األحمر والمیت(قناة البحر�ن 
ألردنالتزو�دالعقبةفيالبحرمیاهتحلیة•

.العذ�ة�المیاه
المیتالبحرإلىالمالحةالمیاهإرسال•

.البحرسطحمستو�اتفياالستقرارلتحقیق
الكفاءةلز�ادةاإلقلیمیةالمیاهمبادلة•

.االقتصاد�ة



الحلول المحتملة



الحلول المحتملة
)األحمر والمیت(قناة البحر�ن 

السلبیات اإل�جابیات

)ملیارات الدوالرات(مكلفة  دنالمیاه العذ�ة التي تشكل حاجة ماسة لألر 
كانالعقبة �عیدة عن الس–غیر فعال  السیطرة األردنیة على الموارد المائیة

لعقبة قد یلحق ضرًرا بیئًیا �خلیج ا
ووادي عر�ة والبحر المیت

التمو�ل الدولي

مشروع تعاوني مشترك
وقوعها على طول خط الصدع 

الزلزالي
استقرار مستو�ات البحر المیت

و�مكن للطاقة الناتجة عن االختالف في 
مستو�ات سطح البحر أن تعوض �عض 

.استهالك الطاقة في المشار�ع



الحلول المحتملة

مبادالت الطاقة المائیة

http://ecopeaceme.org/wp-content/uploads/2018/03/WEN_Full_Study_Final_Web.pdf

http://ecopeaceme.org/wp-content/uploads/2018/03/WEN_Full_Study_Final_Web.pdf


الحلول المحتملة

:المنطقياألساس-المائیةالطاقةمبادالت
.�السكانمكتظتانسواءحدعلىوفلسطینإسرائیل•

نادرةالبلدین�الفيواسعنطاقعلىالمتجددةللطاقةالمتاحةاألراضي•
.�ثیرةتنظیمیةعقباتاألغراضلهذهاألراضيتنمیةوتواجهنسبًیا،

.المتجددةللطاقةمناسبةوفیرةمفتوحةأراضٍ األردنلدى•

و�مكنهماحرالبإلى�سهولةالوصول�إمكانیةتتمتعانوفلسطینإسرائیل•
البحرعلىرالبحإلىاألردنوصول�قتصرحینفي�سهولة،المیاهتحلیة

.السكانیةمراكزهعن�عیدوهواألحمر،
یهفیزودإقلیميمشروعمنتستفیدأنالبلدانلجمیع�مكنولذلك،•

طینفلسأو/وإسرائیلتزودأو/والمتجددة،�الطاقةالبلدانجمیعاألردن
.تحلیتهاتتمالتيالبحر�میاهاألردن



الحلول المحتملة
:المنطقياألساس-المائیةالطاقةمبادالت



الحلول المحتملة
مبادالت الطاقة المائیة

السلبیات اإل�جابیات
ةاالعتماد على األردن للحصول على  الطاق ُمورِّد المیاه إسرائیل

الطاقة المتجددة من دون استعمال األراضي
شبكة الكهر�اء/ تكامل الشبكة

میاهاالعتماد على إسرائیل للحصول على ال أرخصإمدادات المیاه  األردن

مر�ز إقلیمي إلمدادات الطاقة
�منح األردن نفوًذا تجاه إسرائیل

الطاقة المتجددة دون استعمال األراضي فلسطین
تقلیل االعتماد على إسرائیل

ز�ادة التكامل مع األردن والعالم العر�ي



الحلول المحتملة
مبادالت الطاقة المائیة

السلبیات اإل�جابیات
ز�ادة االعتماد على المیاه والطاقة التعاون اإلقلیمي المشترك عام

/  الحاجة إلى حل مسألة تخزین الطاقة
االنقطاع

االستخدام الفعال لألراضي والموارد

المعارضة السیاسیة تكامل الشبكة الكهر�ائیة اإلقلیمیة

خطر التخر�ب التمو�ل الدولي المحتمل
نیة الحاجة إلى استثمارات �بیرة في الب

التحتیة
سلیم بیئًیا

قد ال �فید البحر المیت �مكن أن �كون �قیادة القطاع الخاص



الحلول المحتملة

إلى أین وصلت األمور الیوم
لو�سرائیلألردنرسمیةسیاسةتزالال)والمیتاألحمر(البحر�نقناة•

مراحلفياإلقلیمیةالمقا�ضاتمعالعقبةفيالمیاهتحلیة–األولىالمرحلة•
.التخطیط

للموضوعحماًساأقلإسرائیل•

.األردنمنالمتجددةالطاقةاستیرادإمكانیةدراسةإلىرسمًیاإسرائیلدعت•



الخالصة
يوالسیاساالقتصادياألمنلضمانمهمتانسواءحدعلىوالطاقةالمیاه•

.واإلقلیميالوطني

.مترا�طةوالطاقةالمیاهإمدادات•

المواردعلى�بیًرااعتماًداوتعتمدالمیاهفيمزمنةندرةمنالمنطقةتعاني•
.الطاقةإمداداتفيالخارجیة

حلیةتطر�قعنالمیاهعلىالمتزایدالطلبتلبیةتتمأنالمؤ�دشبهمن•
متزایدشكل�توفیرهیتمسوفالمستقبلفيالطاقةعلىالطلبأن�ماالمیاه،

.متجددةمصادرخاللمن

وهناك.البیئیةواآلثارالندرةمنتقللأن�مكنللتعاون محتملةفرصهناك•
.خالقةحلولإلىحاجة



شكًرا لكم
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