الوحدة رقم (:)1

مقدمة عن ترابط المياه -الطاقة-
ر
ر
الغذاء يف المناطق الحضية

دليل الترابط في المناطق
الحضرية

ر
الحضي وإدارة الموارد الطبيعية؟
 .1لماذا نحن بحاجة لنهج متكامل للتخطيط
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الغذاء والمياه والطاقة والمخلفات واألرا ر
ه موارد ذات أهمية بالغة
ض
ي ي
•
•
•

•
•
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ارتفاع الطلب عىل الغذاء والماء والطاقة.
ر
ر
الحضية.
يأت من المدن ومناطقها
الطلب
ف
ي
معظم هذا االرتفاع ي
من ر
ه األكب أهمية
تعتب الطاقة والماء والغذاء
بي كل الموارد الطبيعية،
ر
ي
ً
ً
ً
للحفاظ عىل جهود التنمية – لكنها أيضا األكب تعرضا لزيادة الطلب مستقبال
ر
المناخ.
واألكب حساسية لتأثبات التغب
ي
ً
ر
وه مورد أصبح شحيحا بشكل
اض مطلوبة لنتاج المياه والطاقة والغذاء ي
األر ري
ر
مبايد يف المنطقة.
ر
أصبحت المخلفات الصلبة مشكلة متفاقمة يف منطقة آسيا.

2030
+35%
+40%

+50%

الخالصة
•
•
•

•

ر
كبي ما ر ر
الحضي.
بي إدارة الموارد والتخطيط
يوجد ترابط ر
ً
ر
ر
غي المتكامل والقائم عىل استهداف قطاع واحد فقط لم يعد مجديا وسيفشل يف
التخطيط
الحضي ر
ر
ر
والعشين.
توفي الموارد يف القرن الحادي
مواجهة تحديات ر
ر
الحضي وادارة الموارد للعمل عىل كش
نحتاج المناهج المتكاملة الصحيحة وذات الرؤية الشمولية للتطوير
بي القطاعات وأصحاب المصلحة ،ممايجعلنا قادرين عىل االستفادة من التآزرات ما ر ر
الحواجز ما ر ر
بي
القطاعات.
الزمن عامل ذو أهمية بالغة.

Source:https://www.flickr.com/photos/j
ajankie/5508966413/
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Solar Cell to Waste Recycle, Indonesia. ©Ikhlasul Amal 2011

ر
 .2نهج ر
ر
الحضية
اليابط يف المناطق
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حقائق عن المناطق الحضرية
Delhi. ©Shisir Basant 2012

الوضع السائد على األرض
ر
ر
قطاع منفصل.
بشكل
ينفذان
ية
الحض
واالدارة
ي
الحض
• ما زال التخطيط
ي
ر
الت يمكن أن تنتج من
• ال تستغل البلديات التآزرات ) (synergiesالناتجة عن التفاعالت بي القطاعات والمنافع ي
الدارة المتكاملة للموارد ومن االقتصاد الدائري ).(circular economy
• النهج القائم عىل المشاري ع )(project-based

Beijing. ©Jens Schott Knudsen 2013
Beijing. ©Jens Schott Knudsen 2013
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أهداف نهج ترابط الموارد في المناطق الحضرية
•  ....يبحث عن تصميم حلول مستدامة للتطوير ال ر
حضي
•  ....يسلط الضوء عىل االرتباطات ر ر
الغذائ وأمن
المائ واألمن
بي تحقيق األمن
ي
ي
الطاقة
•  ....هو نهج قائم عىل فهم التآزرات )(synergies

ً
•  ....هو تحول أساس من النهج القطاع إىل الحلول الت ت ر
تبت منظورا مبابطا ومتكامال
ي
ي
ي
لتداخل القطاعات
• .....يتحدى هذا النهج الهياكل والسياسات القطاعية واالجراءات القائمة عىل
المستويات العالمية واالقليمية والوطنية وعىل مستوى المقاطعات والمحليات.
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الموارد الرئيسية في ترابط الموارد في المناطق الحضرية

• يعتمد أمن العرض للمياه والطاقة والغذاء عىل
األنظمة الحيوية ) (ecosystemsوعىل
بعضها البعض.
• موارد األرض والمياه والطاقة (الغالف
ه جزء من هذا النظام الحيوي
الجوي) ي
ويجب أن تستخدم ويتم حمايتها بشكل
متوازن.
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العالقات ما بين المياه والطاقة

+

المياه والطاقة موردان ر
ميابطان
ر
جهتي:
ترتبط المياه والطاقة من
ر
 .1تستخدم المياه يف انتاج كل أنواع الطاقة تقريبا (الفحم وطاقة الحرارة األرضية
 geothermalوالطاقة المائية والنفط والغاز والطاقة النووية).
ر
ر
ه عامل التكلفة
األكي أهمية يف تزويد المياه وخدمات المياه العادمة
 .2الطاقة ي
( wastewaterاستخراج وتوصيل المياه ومعالجتها وتوزيعها ،واستخدام المياه وجمع
ومعالجة المياه العادمة).
حواىل  %30من التكاليف التشغيلية لمرافق المياه والمياه
يمكن أن تصل تكلفة الطاقة اىل
ي
العادمة.
ً
ر
حواىل  %15من المياه المستهلكة عالميا يتم استخدامها النتاج الطاقة.
،
المتوسط
ف
ي
ي
9

العالقات مابين المياه والطاقة

+

حلول
رفع الكفاءة

______________
استبدال محطات توليد الطاقة
القديمة غير الكفؤة

تقليل االعتماد
على المياه

دمج تخطيط
المياه والطاقة

CLIMATE
______________ CLIMATE
______________ _____________
______________
CHANGE
CHANGE
تكامل البنية التحتية للمياه
استخدام أنظمة تبريد
المحافظة على المياه اعادة تدوير واعادة

والطاقة

استخدام مياه العمليات

بديلة في محطات الطاقة

والطاقة

INGREASED
علىWATER
TEMPERATURES
التعرف

االستخدامات
المتعددة لسدود
الطاقة الكهرومائية

الحرارية

______________
رفع كفاءة محطات توليد

_____________
زيادة القيمة االقتصادية

الطاقة

______________
_____________ _____________
DEGREASED
DEGREASED
تقوية الحوكمة المشتركة
تحري خيار المياه
تنفيذ تكنولوجيا الطاقة
WATER AVAILABILITY

للمياه

المالحة

المصدر :مجموعة البنك الدولي
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WATER AVAILABILITY

المتجددة

للمياه والطاقة

______________
ود
األخذ باالعتبارالقي
REGULATORY
المرتبطة بالمياه عند
UNCERTAINITY
التخطيط للطاقة

 .3االقتصاد الدائري
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فهم خصائص االقتصاد الدائري
✓ يتعلق االقتصاد الدائري بالتغير المنظم )،(systematic change
وليس فقط بمشاريع منفردة.
✓ الهدف هو استئصال المخلفات بشكل منظم في كل دورات الحياة
واستخدام المنتجات ومكوناتها.
✓ هو اقتصاد صناعي يشجع على زيادة انتاجية الموارد وتقليل المخلفات
وتفادي االنبعاثات.
✓ فصل النمو االقتصادي والحضري عن استخدام الموارد (كمثال :المياه
العادمة النتاج الطاقة المتجددة ،الكتلة الحيوية ) (biomassكسماد
عضوي ،إدارة المخلفات الصفرية وإعادة التدوير).
المصدر:
https://www.coara.co.uk/definitive-guide-circular-economybusinesses/
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