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المستدامة
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، والترابط بين الطاقة والمياه والغذاء2030أهداف خطة التنمية المستدامة 

: 7الهدف 
توفير خدمات
ة الطاقة الحديث
ورةبتكلفة ميس

القضاء على 
الفقر 

(1الهدف )

القضاء على 
الجوع 

(2الهدف )

المياه النظيفة

الحد من تغير (6الهدف )
المناخ

(13الهدف )

االستهالك 
واإلنتاج 

المستدامين 
(12الهدف )

الطاقة المستدامة

وأمن الماء وأمن الغذاء



Page 5 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

امةأهمية الترابط بين الطاقة والمياه في دعم التنمية المستد

تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية

المساهمة في إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ، والحد من
االنبعاثات الضارة

مية المستدامةوفر في الكلفة االقتصادية والبيئية، وتحقيق أهداف التن

ة الوعي لدى الجهات المعنية بمجاالت التآزر بين قطاعي الطاق
والمياه
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استخدام المياه في قطاع الطاقة: عالقات التبادل بين الطاقة والمياه

استخدام المياه في عمليات النفط

منزلي، )المستهلك النهائي 
، تجاري، صناعي، مرافق عامة

(وسائل انتقال

النقل تكرير النفط

مصدر المياه ب (شاحنات، الخ)النقل 

شاحنات )نقل النفط الخام 
...(الصهاريج، أنابيب

مصدر المياه أ

النفطواستخراج ر فحال

استخدام المياه في عمليات الغاز الطبيعي

المياه المنتجة الملوثة

المياه الملوثة

المياه الملوثة
عملية البخر

المياه المنتجة الملوثة
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(تابع)استخدام المياه في قطاع الطاقة: عالقات التبادل بين الطاقة والمياه

قطاع الكهرباء

:  القوى الحراريةمحطات (1)

بالغاز الطبيعي أقل قدر من المياه إلنتاج وحدة الطاقة الكهربائية، تدار المحطة التي تستهلك •

لطاقة، وحدة اذات إلنتاج المحطات التي تعتمد على الفحم والنفط ما يقرب من ضعف كمية المياه تستهلك •

.س الغرضالمحطة النووية ما يقرب من ثالثة أضعاف كمية المياه المستهلكة في المحطة البخارية لنفتستهلك •

:الطاقة المتجددة إلنتاج الكهرباءتطبيقات ( 2)

(األنهار)المحطات الكهرومائية -

(:  فوتوفلطية/كهروضوئية)الرياح، النظم الشمسية المباشرة مزارع -

، لغرض التنظيفالحد األدنى من المياه تستهلك 

:  الشمسية الحراريةالمحطات -

بالغازدار الكمية في محطة توخمسة أضعاف ضعف كمية المياه التي تستخدم في محطة تدار بالفحم، تستهلك 

.  الطبيعي
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استخدام الطاقة في قطاع المياه: عالقات التبادل بين الطاقة والمياه

المياهونقلومعالجةإنتاجعمليات

قدرأقلطحيةالسالمياهوتتطلب.(معالجةمحالة،جوفية،سطحية،)المياهمواردمناالستفادةفيالكهربائيةالطاقةتستخدم

.الجاذبيةعلىالعتمادهاالطاقةمن

األرض،يعةطبالبئر،وكفاءةعمق)المحليةوالظروفالمياه،خواصعلىالجوفيةالمياهلضخالالزمةالطاقةكميةتتوقف

.(الخالمحيطة،الظروف

وتتفاوتلمياه،اوتوزيعونقلوالصناعي،الصحيالصرفمياهومعالجةالمياهتنقيةمحطاتفيالكهربائيةالطاقةتستخدم

.المستخدمةوالتكنولوجياالمعالجةلمستوىوفقا  العادمةالمياهوتصريفلمعالجةالالزمةالطاقةكميات

إنتاجيفالمساهمةفييستخدمالذيالميثانغازعلىوالحصولالصحي،الصرفمياهمعالجةمنالكهرباءإنتاجيمكن

.ذاتهاالصحيالصرفمعالجةمحطةإلدارةالالزمةالكهربائيةالطاقة

أنابيبشبكةعبرضخهايمكن(مد100حوالي)ساخنةمياهإنتاجفيوالحرارةللكهرباءالمشتركالتوليدمحطاتتستخدم

...المصانع،للمنازل،

Source: www.marefa.org/Trigeneration_Cycle.jpg

http://www.marefa.org/images/e/ec/Trigeneration_Cycle.jpg
http://www.marefa.org/images/e/ec/Trigeneration_Cycle.jpg
http://www.marefa.org/Trigeneration_Cycle.jpg:المصدر


Page 9 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

(ابعت)استخدام الطاقة في قطاع المياه: عالقات التبادل بين الطاقة والمياه

تسخين وضخ وتحلية المياه

 ات الطاقة تطبيقكأحد الحرارية النظم الشمسية الستخدام واسع انتشار لألغراض المنزلية والخدمية والصناعية، مع المياه تسخين

. في القطاع المنزلي في عدد من الدول العربيةاستهالك الطاقة ترشيد المتجددة التي تسهم في 

 ظم مزدوجة من ، ون(مشروعات تجارية)النظم الشمسية الفوتوفلطية الستخدام متناميضخ المياه باستخدام الطاقة التقليدية، مع اتجاه

(.استرشادية/مشروعات ريادية)، أو متجددة وتقليدية (رياح/شمس)الطاقة المتجددة 

 ،العكسي، األوسط، مع انتشار واسع لتكنولوجيا التناضحالشرق من قدرات التحلية في العالم بمنطقة %54حوالي تتركزتحلية المياه

(.البحرفي تحلية مياه قائمة الدول العشر األولي عالميا  دول عربية مدرجة في 6)واتجاه الستخدام الطاقة الشمسية في التحلية 

مكعّبم /ك و0,37:بحيرة أو نهر

مكعّبم/ك و0,48:المياه الجوفية

مكعّبم /ك و0,87و0,62ما بين :معالجة مياه الصرف الصحي

مكعّب م /ك و2,5و1,0ما بين :إعادة استخدام مياه الصرف الصحي

مكعّب م /ك و8,5-2,58بين : مياه البحر

(باالسكواقسم موارد المياه : المصدر)مكعّب من مختلف مصادر المياهم1لتوفير (ك و)كمية الطاقة المطلوبة
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(تابع)ياهالمتحلية استخدام الطاقة في : عالقات التبادل بين الطاقة والمياه

  أهم تكنولوجيات التحلية المنتشرة تجاريا:

مالحظات عامة التكنولوجيا

ي حال سائدة تجاريا  على نطاق واسع، تزيل األمالح بشكل فعال خاصة من مياه البحر، مجدية ف

.أقلاستخدامها في إنتاج كمية كبيرة، كلفة استثمارية
.تستهلك كمية كبيرة من الطاقة

 Reverse)التناضح العكسي 
Osmosis-RO)

8حوالي )منتشرة بشكل كبير، ويمكن استخدامها في حالة انتاج كميات كبيرة إلى حد ما 

، (يوم/جالون
.  كلفة أعلى

حل متعدد المراالوميضيالتقطير 
(Multi-Stage Flash 

distillation-MSF)

منتشرة تجاريا ، 
.كلفة أعلى

 Multi)التقطير متعدد التأثير
Effect Distillation-MED)

تستخدم في أسلوب فعال لتحلية مياه اآلبار المالحة،. منتشرة تجاريا  منذ ستينات القرن الماضي

.  حالة إنتاج كميات محدودة من المياه المحالة، كلفة استثمارية منخفضة
.تستهلك طاقة أقل من تقنية التناضح العكسي

Electrical)التحليل الكهربائي 
Dialysis)

تى درجة تعتمد على االستفادة من الطاقة الشمسية في تسخين المياه المالحة حناضجة فنيا، و

.التبخر، ثم تكثيفها على سطح بارد، وجمعها في مواسير
.اقتصادية بالنسبة إلى التجمعات الصغيرة المحدودة االستهالك

طاقة التقطير المباشر باستخدام ال
(Solar Distillation)الشمسية
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أولويات/ تحديات : المنطقة العربيةالطاقة والمياه والغذاء في 

واليح)الكهربائيةللطاقةمتزايداستهالكمتوسطو،األوليةالطاقةعلىمرتفعسنويطلبمعدل

.(الترتيبعلى9%،6%

96حواليبنسبةللطاقةرئيسيكمصدراألحفوريالوقودعلىاالعتماد%.

600إلىالسكانعدديصلأنالمتوقعمن)%2.2لحواليتصلعاليةسكانيةزيادةمتوسط

.(2050بحلولنسمةمليون

60%العربيةالمنطقةخارجمنالمياهمصادرمن.

بينمندنىاألهيعربيةدولة11،العالميالمستوىعلى)االمطارهطولمنمنخفضةمستويات

.(دولة180

الدولمنكثيرفيمائيفقرو،الكهربائيةالطاقةمنالفردنصيبفيحادتفاوت.

دولفي%100بينوأدناهاأعالهاتتراوحبنسبالحبوباستيرادعلىواالعتماد،غذائيةفجوة

.والعراقومصروسورياالمغربمثلدولفي%55–35وحوالي،الخليجمنطقة

 ن ، عواصف ترابية، موجات حرارة شديدة، متوقع غرق بعض مدتصحرجفاف، )آثار تغير المناخ

...(.عربية ساحلية
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نصيف الفرد من الكهرباء والمياه في الدول العربية
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مياهأسس نهج سياسات متوافقة لدعم الترابط بين الطاقة وال

اريةواإلدالفنيةوالمؤسساتيةالقدراتتطوير

المشاكل،وحل

ستوىمعلىوالطاقةالمياهبينلعالقةلجيدفهم

؛(...إعالميةاقتصادية،سياسية،)الوحداتكافة

الطلبوإدارةالقراردعمأدواتعلىالتدريب

وتحليلوجمعواإلمدادات،المواردعلى

مادالعت،المتداخلةلعالقاتاتحديد،البيانات

األرض؛علىالحقائقعلىتقومسياسات

؛ةبالخدماإلمدادمقابلعادليتسعيرنظام

عاتالقطامستوياتعلىوالتنسيقالتواصل

الجهازوبينجانب،منالصلةذاتالوطنية

آخر؛جانبمنالمحلياتوقطاعالحكومي

؛والدوليةاإلقليميةالمؤسساتمعالتواصل

الخاصلقطاعاتشجيع.

االستهالكبترشيدالعامالوعي.

اقةالطإلنتاجالمياهاستخدامكفاءةتحسين

النهائي؛واالستخدام

؛ياهالماستخداموإعادةمعالجةنظمفيالتوسع

لمياهاإدارةفيالطاقةاستخدامكفاءةتحسين

النهائي؛واالستخداموالتوزيع،والمعالجة

؛هوالمياالطاقةنظمومرونةموثوقيةتعزيز

المحليةللظروفمناسبةتكنولوجيات

؛ا  بيئيومتوافقة

المياه؛والطاقةشبكاتبينالمستمرالتنسيق

؛الصيانةبرامجتنفيذومتابعة

يفالصلة،ذاتوالتطويرالبحثأنشطةدعم

الوطنية؛األولوياتضوء

الصلة؛ذاتالصناعيةالقدراتدعم

رأسيا  أفقيا  
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أنشطة االسكوا في مجال دعم الترابط بين الطاقة والمياه  

ن تطوير قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا لدراسة أوجه الترابط بي"مشروع 

"المياه والطاقة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

.2017ديسمبر-2014ديسمبر:الزمنياإلطار

اعتمادأجلمنوالطاقة،المياهخدماتبتأمينالمعنيةوالمؤسساتالوزاراتفيللعاملينالوطنيةالقدراتدعم:الهدف

البلدانوتحفيزالتكامل،منإطارفيوالطاقةالمياهقضايامعوالتعاطي،والطاقةالمياهبينالترابطنهج

.2030المستدامةالتنميةخطةأهدافلتحقيقالنهجهذااعتمادعلىاإلسكوافياألعضاء

:ومتكاملينمتوازيينمسارين:العملمنهجية

ترابط/دمجكيفيةعلىوالمياهالطاقةوزاراتفيالمستوىرفيعيالمسؤولينتدريب:األولالمسار-

:بمجاالتتتصلنماذج7منخاللمن،واإلقليميةالوطنيةالمستوياتعلىواالستراتيجياتالسياسات

توفير،الكفاءةزيادة،والطاقةالمياهأمنبينالترابط،السياساتاتساق،والمعرفةالوعينشر

والكوارثالمناختغيّرقضايادمج،المتجددةللطاقةالترويج،التكنولوجيةوالخياراتالمعلومات

.القرارصنععمليةفيالطبيعية

3منتتكونتشغيليةأدواتوإعداد،والطاقةالمياهقطاعيفيالخدماتمقدميعلىالتركيز:الثانيالمسار-

:منبكلتتعلقنماذج

؛(والطاقةالمياهواستهالكإنتاجخاللالكفاءةلتحسين)المواردكفاءة*

؛(المنطقةفيالمتجددةالطاقةتكنولوجياتلتقييم)المتجددةالطاقة*

.(إقليمي االمناسبةالتكنولوجياتنقللتسهيل)التكنولوجيانقل*
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لمياه تطوير قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا لدراسة أوجه الترابط بين ا»مشروع 

(  تابع)«والطاقة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

مياه سياسات الترابط بين ال»: ورشة عمل إقليمية

2016أكتوبر 31-30، عّمان، «والطاقة

إطار مفاهيمي متكامل للترابط بين المياهإرساء: الهدف

ات األدواستخداموالمستدامة، والطاقة في سبيل التنمية 

حول الخطط والسياسات المتكاملة تعزيزوالسياسية، 

الت المعلومات حول مجاتبادلوالطاقة، وبين المياه الترابط 

.التعاون المشترك

www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/

publications

الترابطحول »: القدراتلبناء عمل إقليمية ورشة 

، «المواردكفاءة استخدام : بين المياه والطاقة

2017فبراير 21-20، المنامة

لذين القدرات الفنية للمسؤولين الحكوميين ارفع: الهدف

ن لتحسييشرفون على توفير خدمات المياه أو الطاقة، 

يم كفاءة استخدام موارد الطاقة والمياه، وذلك من خالل تقد

ام عروض مرئية حول النموذج التشغيلي لكفاءة استخد

. الموارد الذي اعدته اإلسكوا

www.unescwa.org/sites/www.unescw

a.org/files/publications



Page 16 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

ين تطوير قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا لدراسة أوجه الترابط ب"مشروع 

(تابع)«المستدامةالمياه والطاقة من أجل تحقيق أهداف التنمية 

الدعم الفني لعدد من الدول األعضاء في مجال الترابط بين الطاقة والمياه-

المشروع المقترح الدولة

ط بمنظومة تركيز محطة صغيرة لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية بكاسر للضغ-

جلب المياه بوالية القيروان،

، بتوسعة قردانبنإنتاج طاقة كهربائية لتشغيل محطة تحلية المياه الجوفية بمدينة -

القائمة،الكهرضوئيةالمحطة 

م و، بغدير 27لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه بقدرة كهرضوئيةتركيز محطة -

.القلة

تونس

ميقة في دراسة المعايير االقتصادية الستخدام نظام كهروضوئي هجين  لآلبار الع-

محافظة السويداء

الجمهورية 

السوريةالعربية

توفير مصدر إضافي ومكمل للطاقة لمشروع محطة المعالجة لشمال غزة - فلسطين

لكلب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التغير المناخي على حوض نهر ا-

سياق الترابط

لبنان

مليون 1.5تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية وتخزينها لري أراضي مشروع -

فدان

مصر
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أنشطة اإلسكوا في مجال دعم الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء

مواد فنية حول الترابط بين أمن المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية

:أصدرت اإلسكوا

ليا  تحليإطارا  فيهتعرضالذيوالتنميةالمياهتقريرمنالسادسالعدد

ذاءوالغوالطاقةالمياهأمنبينالترابطلتوضيحالحالةدراساتمنومجموعة

.العربيةالمنطقةفي

  ةالمنطقفيوالغذاءوالطاقةالمياهأمنفيالترابطعواملأهمحولكتيبا

رتبطةالموالعواملالترابط،لفهمالمطلوبالتحليلياإلطارتضمنالعربية،

تغّيرحدةمنالتخفيفبغرضالمستدامة،التنميةأهدافوبتحقيقبتأمينه،

.للجميعالمستدامةوالطاقةوالمياه،الغذاء،إلىالوصولوضمانالمناخ،
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الطريق إلى األمام

:علىيعتمد مفهوم للترابط أكثر تكامال ، دعوة الدول األعضاء إلى تبني

 ؛ةطويلة وومتوسطةقصيرةزمنيمستويات على والغذاء أهداف وسياسات للترابط بين المياه والطاقة وضع

 الجهات تحديد ، وبةالمناسواقتراح الحلول ،جيدا  القضايا فهم لالتحليل توفير البيانات الدقيقة واستخدام أساليب

المعنية والشركاء المحليين؛

 طة في ما يتعلق بالترابط، في إطار أهداف خالمحرزورصد التقدم لقياس لمناسبة وطنية مؤشرات اعتماد

ديل وتع،والتقييم،المراجعة الدوريةووتحديد العالقات بين المؤشرات المختلفة؛ ،2030التنمية المستدامة 

؛(إذا تطلب األمر ذلك)السياسات وبرامج التنفيذ 

 الطاقة ن تطوير قدرات بلدان اإلسكوا في موضوع الترابط بي"تعزيز المشاركة في أنشطة وفعاليات مشروع

مات وتبادل المعلوالتعاون ودعم التكامل اإلقليمي، ، وتسهيل «المستدامةأهداف التنمية والمياه لتحقيق 

؛المناخآثار تغيّر والخبرات، خاصة ما يتصل بتقييم 

 بط بين في مجال التراوالدولية اإلقليمية وجامعة الدول العربية والمنظمات بين اإلسكوا التنسيق والتعاون

ل وباألخص مبادرة جامعة الدوالمستجّدة، المياه والطاقة والغذاء، في ضوء المشاريع القائمة والتطورات 

.بالترابط بين الطاقة والمياه والغذاءالعربية المتعلقة 
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