
مقدمة
أفضت الندرة والتنافس على المياه والطاقة 

والغذاء إلى حلول تقنية تسهم في مجابهة 
بعض تحديات العالقة المترابطة بين المياه 

والطاقة والغذاء. ومن المتوقع أن تزداد هذه 
الحلول التقنية والمبتكرة في المستقبل من 

خالل مضامين وتبعات قمة المناخ المنعقدة 
في باريس خالل مؤتمر باريس الحادي 

والعشرين عام ٢٠١٥م، حيث تم االتفاق على 
تخصيص ١٠٠ مليار دوالر أمريكي في السنة 

بحلول عام ٢٠٢٠م وما بعده لدعم التنمية في 
البلدان النامية بتقنيات نظيفة لخفض آثار 

البيئية. بصمتها 

وبصفة عامة، يمكن ¯دخال تقنيات جديدة 
ومناسبة أن يحسن من كفاءة الموارد في 

قطاعات المياه والطاقة والغذاء ويسهم في 
أمنها وإستدامتها. إن إدخال الطاقات 

المتجددة وتحسين كفاءة انتاج واستخدام 
الطاقة، والزراعة المحكمة والحديثة، وتدوير 

المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي ما 
هي إال أمثلة قليلة للقوة الدافعة بين العناصر 

المترابطة الثالثة والتقنية. وحالي¶ يتم تنفيذ 
هذه الخيارات والحلول التقنية في العديد من 

الدول العربية، رغم أن التنفيذ يتفاوت من 
حيث درجاته،  ويساهم في رفع كفاءة استغالل 

هذه الموارد، ولكنه يحتاج إلى المزيد من 
التوسع للوفاء بتحقيق مخرجات كل من أهداف 
التنمية المستدامة ذات العالقة بالترابط وقمة 

المناخ بباريس عام ٢٠١٥م. إال أنه يجب أن يتم 
اختيار التقنيات ووضع السياسات المناسبة

تأليف موجز السياسات:
مها حالحشة، الجامعة ا�ردنية، طه وردة، معهد 

مصدر، عودة الجيوسي، جامعة الخليج العربي

مراجعة موجز السياسات:
حمو لعمراني، الوكالة ا�لمانية للتعاون 

الدولي/جامعة الدول العربية؛ جيرهارد رابولد، 
نسرين اللحام، الوكالة ا�لمانية للتعاون 

الدولي؛  عبدالهادي عبدالوهاب، جامعة 
الخليج العربي

محرر سلسلة موجز السياسات:
وليد خليل الزباري، جامعة الخليج العربي

صدرت سلسلة موجز السياسات لترابط المياه 
والطاقة والغذاء عن جامعة الدول العربية 

وبدعم فني ومالي من الوكالة ا�لمانية 
للتعاون الدولي. ا�راء الواردة في هذه 

الموجزات ال تمثل بالضرورة رأي جامعة الدول 
العربية أو الوكالة ا�لمانية للتعاون الدولي.
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ترابط  المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية
دراسات حالة في التقنية واالبتكار

التوصيات
لتعزيز دور االبتكار والتقنية في استدامة وأمن قطاعات الماء والطاقة 

والغذاء يوصى باتخاذ التدابير وا¯جراءات التالية:

تشجيع إجراء البحوث التطبيقية المشتركة مع التركيز على ترابط   •
المياه والطاقة والغذاء  من خالل تكوين فرق بحوث إقليمية   

وتحالفات بحثية لتعزيز االبتكار ونقل التقنية.  
رفع مستوى التبني وتعميم وتمويل المشاريع الحالية ذات العالقة   •

بهذا الترابط بما في ذلك نظام الطاقة المتكاملة لمياه البحر   
والزراعة ، والطاقة المتجددة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف   

الصحي، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية.  

دعم وتقديم حوافز للشراكات ا¯ستراتيجية والتعاون بين مراكز   •
البحوث والقطاع الخاص.  

بناء قدرات صانعي السياسات ومأسسة أنظمة إدارة المعرفة   •
ا¯قليمية لتفعيل التشارك  في أفضل الممارسات الخاصة بترابط   

المياه والطاقة والغذاء.  

Implemented by:With contributions from:

ملخص
تلعب التقنية واالبتكار دورÆ محوري¶ لمواجهة تحديات الترابط بين 

المياه والطاقة والغذاء. فإدخال االبتكار والطاقة المتجددة ومفهوم 
"االقتصاد الدائري" يسهم في تحسين الكفاءة وا¯نتاجية واالستدامة. 

وبشكل عام، يؤدي إدخال التقنيات الحديثة والمالئمة إلى تحسين 
كفاءة الموارد في قطاعات المياه والطاقة والغذاء، ويسهم في تعزيز 
أمنها واستدامتها بشكل جماعي. ولكن ينبغي عند إدخال إجراءات 

لرفع كفاءة أحد القطاعات أن يتم تقييم الكفاءة االقتصادية لتلك 
ا¯جراءات ضمن ا¯طار الترابطي للمياه والطاقة والغذاء، وإال فإنه قد 

يؤدي إلى نتائج عكسية وربما إلى تبعات غير مقصودة وقد يصل 
تأثيرها السلبي للقطاعات اËخرى إذا لم تكن مصممة بشكل مناسب. 

ومن ناحية أخرى، تؤدي الحلول التقنية والمبتكرة في إطار عالقة 
الترابط، حينما يتم إدماج اثنين أو ثالثة من مكونات عالقة الترابط 

كمدخالت لبعضها البعض، إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، 
وأيض¶ إلى توسيع قاعدة الموارد الطبيعية المتاحة، وبالتالي تسهم 

بشكل أكبر في استدامة وأمن القطاعات الثالثة. بيد أن الحلول 

التقنية والمبتكرة وفق هذا الترابط ما تزال تعتبر في مراحلها اËولى 
من التطور في المنطقة العربية. وتحتاج هذه المبادرات الرائدة إلى 

التمويل ورفع مستوى تبنيها واالرتقاء بها وتكرارها لتصل إلى نقاط 
التحول. وهنالك بعض اËمثلة الجيدة على تبني حلول ابتكارية ضمن 

ترابط العناصر الثالثة في كثير من الدول العربية، وتشمل: نظام 
الطاقة المتكاملة لمياه  البحر والزراعة في دولة ا¯مارات العربية 

المتحدة وقطر وعمان؛ مشروع صحارى لتوليد الطاقة بالرياح في 
المغرب؛ الطاقة المتجددة لمعالجة مياه الصرف الصحي واستخدام 
المياه المعالجة في الزراعة في اËردن؛ تحلية المياه المالحة بالطاقة 

الشمسية في المملكة العربية السعودية، مشروع انتاج الطاقة من 
المخلفات الزراعية في السودان، مشروع استخدام مرادم النفايات 
البلدية الصلبة النتاج الغاز ومشروع إنتاج الطاقة في نظام الزراعة 

المائية السمكية في لبنان. وتبين هذه المشاريع الرائدة ا¯مكانات 
والفوائد الهائلة في حال التسخير الكامل للتقنية واالبتكار داخل 

منظومة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.



المغرب بالرياح،  الطاقة  لتوليد  ٢: مشروع صحارى  حالة دراسية 
النجاح  عناصر  عن  متعمقة  فكرة  بالرياح  الطاقة  لتوليد  صحارى  مشروع  يقدم 

ا¯ستراتيجية،  الرؤية  العناصر  هذه  وتشمل  االقتصادي؛  للتحول  المطلوبة  الرئيسة 
والتشريعات.  للسياسات  التمكينية  والبيئة  والشراكات،  االقتصادية،  والجدوى 
إلى خط  الرياح  ٥ جيجاواط من طاقة  المشروع في ربط  الرؤية في هذا  وتتمثل 
تكلفة  وتبلغ  وأوروبا.  أفريقيا  لشمال  الكهرباء  لتوفير  الفولطية  عالي  مباشر 

للكيلوواط  اËمريكي  الدوالر  من  سنتات   ٣ حوالي  الرياح  بواسطة  المولدة  الكهرباء 
 ٢ إلى  تتم توسعتها  ٨٠٠ ميجاواط  استهداف  اËولى مع  للمرحلة  الساعة  الواحد في 

لهذا  التمويل ممكن¶  أصبح  ولقد  ٢٠٢٠م.  عام  بحلول  الرياح  قدرة  جيجاواط من 
التنمية  وبنك  الدولي  والبنك  المغربية  الحكومة  بين  الشراكة  خالل  من  المشروع 
استخدام   (١٣-٠٩ المتجددة  الطاقة  (قانون  الطاقة  قانون  إصالح  أتاح  وقد  اËفريقي. 

القدرة  توليد  لمالءمة  الصناعات  لبعض  فرص¶  وفتح  الصناعية  لÙغراض  الرياح  كهرباء 
إلى  الوصول  المقابل، فقد عزز هذا من  إلى جانب ذلك وفي  الطلب.  الكهربائية مع 

ويتجلى  المستدامة.  التنمية  تعزيز  وفي  عمل  فرص  خلق  في  وأسهم  الرياح  تقنيات 
والغذاء  والطاقة  المياه  بين  الترابط  لعالقة  المضافة  القيمة  استغالل  على  الدليل 

الرياح في  استخدام طاقة  والتي تشمل:  المغرب  المشاريع في  العديد من  في 
من  اËول  المشروع  تطبيق  ويتم  المياه.  ومعالجة  اËسمدة  ¯نتاج  الرائدة  المشاريع 

من   %٢٠ تؤّمن  التي   (OCP (مجموعة  للمغرب  المملوكة  الفوسفات  قبل شركة 
المياه  معالجة  مرفق  في  الثاني  المشروع  ويقع  العالمي.  المستوى  على  اËسمدة 

يتم  حيث    ONEP بالمغرب  المياه  مرافق  شركة  بتشغيله  وتقوم  بالمغرب  الرئيس 
الذي  الكلور   ¯نتاج  الهوائية  بالتوربينات   Electrolyzers كهربائية  محلالت  اقتران 

الذي  الهيدروجين  بتوليد  الكهربائية  المحلالت  تقوم  كما  للمياه.  كمعقم  يستخدم 
للطاقة. وكناقل  أولية  خام  كمادة  متعددة  وظائف  لديه 

عرض تخطيطي لمزرعة توضح النظام المتكامل
�نتاج الطاقة بواسطة مياه البحر والزراعة

http://www.greenaironline.com/news.php?viewStory=2033 المصدر:

االرتباط الشمال أفريقي- ا�وروبي في فارديوا بالمغرب

(Sahara Wind Project) المصدر:

تضخ مياه البحر إلى 
أحواض زراعة اËسماك 

والروبيان ¯نتاج 
الغذاء

١#
استزراع سمكي 

تحول المياه إلى 
غابات أشجار القرم 

التي تعيد امتصاص 
أي مغذيات بها قبل 
تصريفها إلى البحر، 

فيما تعمل نباتات 
القرم على تخزين 

الكربون

٤#
أشجار القرم 

لتخزين الكربون

تتدفق نفايات االسماك 
الغنية بالمغذيات 
لحقول النباتات 
الملحية وتعمل 
النباتات كمرشحات 
بيولوجية لتنقيتها

٢#
مخلفات ا�سماك 
كسماد

تحصد الكتلة 
الحيوية والزيوت من 
النباتات الملحية 
¯نتاج الوقود الحيوي 
الذي يستخدم 
كوقود للطائرات 
وغيرها من 
االستخدامات

٣#
نباتات صحراوية 
مقاومة للملوحة

بشكل سليم عبر عالقة الترابط لضمان أمن الماء والطاقة 
والغذائي بشكل شمولي. ويجب ان ال يغيب عن بال صناع 

السياسات حقيقة أن تدابير رفع كفاءة أحد القطاعات قد 
تؤدي في بعض اËحيان إلى تأثيرات سلبية على القطاعات 

اËخرى، كما هو الحال بالنسبة لدعم استخدام المياه في 
الري وتشجيع استخدام المضخات الشمسية اللذين أديا 

إلى ا¯فراط في استخراج المياه الجوفية.

من جهة أخرى فإن الحلول التقنية والمبتكرة في العالقة 
الرابطة بين المياه والطاقة والغذاء حين يتكامل عنصران 

أو ثالثة عناصر كمدخالت لبعضهما البعض، ال تعزز فقط 
كفاءة الموارد، بل توسع أيضا من قاعدة الموارد الطبيعية 

المتوفرة، وبالتالي تسهم بقدر أكبر في استدامة وأمن 
هذه الموارد الثالثة. وتحت وطأة تعقيد الظروف الحالية 

لتداخل عالقات المياه والطاقة والغذاء في المنطقة 
العربية، فإن هذه الحلول التقنية والمبتكرة قد تبرز 

للعلن كواحدة من أهم القوى الدافعة لتبني اسلوب 
النهج الترابطي بين المياه والطاقة والغذاء من قبل 
مختلف أصحاب المصلحة. وعلى كل حال، تعتبر هذه 

الحلول التقنية والمبتكرة في مراحلها اËولى في 
المنطقة العربية بسبب الحاجة الستثمارات رأسمالية عالية 

نسبيا، ولبحوث تنموية تعاونية مكرسة ومكثفة، وعدم 
نضوج العالقة بين القطاع الخاص والمؤسسات البحثية، 

وعدم تهيئة البيئة لالبتكار في العديد  من الدول 
العربية، با¯ضافة إلى العديد من العوامل اËخرى 

المطلوبة. ومع ذلك توجد بعض اËمثلة الجيدة على تبني 
هذه الحلول في الكثير من الدول العربية، التي سيتم 

استعراضها في االقسام التالية.

حالة دراسية ١: النظام المتكامل للطاقة بمياه 
البحر والزراعة، دولة ا�مارات العربية المتحدة 

.(ISEAS) وقطر
يعتبر االبتكار التقني هو المحقق لمغزى النهج الترابطي 

بين المياه والطاقة والغذاء في إدارة الموارد الطبيعية. 
وأحد اËدلة على ذلك قدمها معهد مصدر بدولة ا¯مارات 

العربية المتحدة عن طريق مشروع النظام المتكامل 
للطاقة بمياه البحر والزراعة. ويستخدم النظام مياه البحر 
الساحلية لتربية اËسماك والروبيان ومن ثم تستغل مياه 

الصرف الغنية بالمغذيات من أحواض تربية اËسماك 
لتسميد النباتات الملحية الغنية بالزيت والتي تستخدم 

¯نتاج الوقود الحيوي لقطاع الطيران. ولقد تسنى هذا 
االبتكار عن طريق شراكات بين مؤسسات تعمل في مجال 

البحث والتطوير والقطاع الخاص، حيث تم تنفيذ هذه 
المبادرة من خالل شراكة بين بحوث الطاقة الحيوية 

المستدامة التي أسسها معهد مصدر، وطيران ا¯تحاد، 
وشركة بوينج، وهونيويل، كما انضمت اليهم الحق¶ 

شركات سفران وجنرال إلكتريك. ويمثل هذا المشروع 
التجريبي تطبيق¶ حقيقي¶ للترابط بين المياه والطاقة 

والغذاء حيث يتم تسخير االبتكار التقني لوضع نموذج 
لالستدامة مستمد من المكونات الثالث. وهناك تصور 
لترقية هذا النموذج ليصل إلى مستويات انتاج عالية 
النطاق ٍ بحلول عام ٢٠١٨م. إلى جانب ذلك، يمكن دمج 

البيوت المحمية التي تستخدم مياه البحر مع عدد من 
التقنيات اËخرى (مثل زراعة اËسماك، والنباتات الملحية، 
وزراعة الطحالب ¯نتاج اËغذية والكتل الحيوية والهضم 

الالهوائي واالنحالل الحراري للمخلفات العضوية ¯نتاج غاز 
الميثان، واËسمدة، والفحم النباتي، وغيرها) وذلك 

لتحقيق اËمن الغذائي وخفض مستويات ثاني أكسيد 
الكربون عبر ا¯نتاج المستدام للمياه والطاقة. ويمثل 
مشروع غابة الصحراء Sahara Forest في قطر مثاالً 

ناجح¶ لتكامل جميع هذه التقنيات في مرفق واحد يؤمن 
المياه والطاقة والغذاء والملح بصفة مستقلة. ولقد أثمر 

هذا المشروع عن نتائج مرضية بإنتاج أكثر من ٧٥ 
كيلوجرام لكل متر مربع سنويا من المنتجات جيدة 

النوعية ومضاعفة الكتلة الحيوية في الصحراء بحوالي ١٠٠ 
إلى ١٠٠٠ مرة.



Journal of Energy Security, 2014. Cited in: 
http://moroccoonthemove.com/02/05/2014/energy-transition-sahara-wind-power-project-j
ournal-energy-security/#sthash.ES8Wmbg6.dpbs

بالرياح في بناء  في عام ٢٠٠٦م، بدأ مشروع صحاري لتوليد الطاقة 
المستدامة.  التنمية  وتعزيز  الطاقة  ندرة  لمعالجة  إقليمية  قدرات 
(الناتو)،  اËطلسي  شمال  حلف  منظمة  مع  العمل  خالل  ومن 
المؤسسات  بقيادة  مشترك  بحث  مشروع  الرياح  طاقة  أصبحت 
التكليف  تم  ٢٠١٢م  عام  وفي  وموريتانيا.  المغرب  في  اËكاديمية 
في  أفريقيا  في  الهواء  من  هيدروجين  تخزين  نظام  أول  بإنشاء 
جامعة اËخوين بعفران في المغرب. وبمساعدة تمويلية من البنك 
 EIB and) فريقيËوروبي وبنك التنمية اËالدولي وبنك االستثمار ا
ميجاواط،   ٣٨٠ إلى  بالمغرب  الرياح  طاقة  المشروع  رفع   ،(AFDB
مسهم¶ في دعم خطط ONEE لطاقة الرياح المغربية لـتصل إلى 

٢ جيجاواط بحلول عام ٢٠٢٠م".

حالة دراسية ٣: طاقة متجددة ل¡من الغذائي، مصر
تتضح ضرورة تبني نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء في حالة 
مصر، حيث يمكن تحقيق الكفاءة في مجاالت الغذاء والمياه والطاقة 

المياه لÙغراض  الكهرومائية والمتجددة لضخ  الطاقة  من خالل تسخير 
الزراعية. ومع إدراك أن حوالي ٢٠٪ من اËراضي المزروعة في مصر 

اËرز والسكر  للمياه مثل  لزراعة محاصيل كثيفة االستهالك  تستخدم 
وبأن متوسط كفاءة ري تتراوح بين ٤٠٪ إلى ٧٣٪، فإن ذلك يعني 

العالقة  للتوفير عند تطبيق نهج  إمكانيات جوهرية  أن هناك  ضمني¶ 
المياه والطاقة والغذاء. الرابطة بين 

وُيعتبر تعزيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة هو المفتاح إلى اËمن 
الغذائي في مصر. وتقوم إستراتيجية أمن الغذاء والمياه على أساس 

الزيادة في إنتاج القمح واستقرار زراعة اËرز عند ١٫٢ مليون فدان 
وإدخال تقنيات ري جديدة وإعادة تأهيل أنظمة الري في اËراضي 

المياه من تبني  اËرجح فإنه سوف يستفيد قطاع  المستصلحة. وعلى 
النهج الترابطي من خالل الربط مع قطاع الطاقة. وتمثل الطاقة 
العاملة، وتخطط  المتجددة  الطاقة  المائية حالي¶ حوالي ٨٣٪ من 

الحكومة إلى زيادة إجمالي الطاقة المتجددة العاملة من ٥٪ إلى ٢٠٪ 
٢٠٢٠م. كما تخطط الدولة إلى تنويع مصادرالطاقة المتجددة  في عام 

من خالل زيادة ا¯مدادات عبر طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ولقد تم 
المياه لالستخدامات  المتجددة في مصر لضخ  الطاقة  تجريب تطبيقات 

 WorldWater & KarmSolar و  الزراعية، فعلى سبيل المثال قامت شركتي 
٥٠ كيلوواط خارج الشبكة  Solar Technologies بتنفيذ منشأة بطاقة 

بواحة  الطيبات  الشمسية في مزرعة  بالطاقة  المياه  الحكومية لضخ 
 ٣٠ بقدرة  الغاطسة  للمضخة  الشمسية كهرباء  المزرعة  البحرية. وتولد 

١٢٠ متر مكعب في  كيلوواط والتي يصل متوسط تدفقها حوالي 
الطاقة الشمسية  بالكهرباء عن طريق  المزودة  البئر  الساعة. وتقوم 

١٢٠ فدان. وتكمن أهمية المشروع  بخدمة منطقة ري محوري لحوالي 
المصلحة ضمن  المباشر على أصحاب  أثره االجتماعي واالقتصادي  في 

الزراعي. القطاع 

وتعتبر المحطة مثاالً جيدÆ على الفعالية من حيث التكلفة حيث أنها 
تعمل بنسبة ١٨٪ من الميزانية التشغيلية، بالمقارنة مع اËرقام 

العالمية التي تتراوح بين ٢٥-٤٠٪. إلى جانب ذلك، فقد خّفض النظام 
من انبعاث ثاني أكسيد الكربون بحوالي ٣٠٠ ألف طن في السنة، 

وُيستخدم فائض محطة المعالجة (البالغ ١٠٠ مليون متر مكعب في 
السنة) لæنتاج الزراعي. وتعمل محطة السمرا في الوقت الراهن على 
توسعة السعة الحالية بمعدل ٣٧٪. ويشمل التوسع عمليات جديدة 

لنزع مياه الحمأة والتي سوف تؤدي في آخر اËمر إلى زيادة في استهالك 
الطاقة  بنسبة ١٠٪.

حالة دراسية ٥: مبادرة الملك عبد ا¥ لتحلية المياه 
المالحة بالطاقة الشمسية في المملكة العربية 

السعودية
توجد تكلفة للفرصة البديلة عند استخدام موارد الطاقة التقليدية 

لتحلية المياه المالحة، ويمكن لتبني عالقة الترابط بين المياه والطاقة 
والغذاء أن يوفر الطاقة الستخدامات أخرى. تمتلك المملكة العربية 

السعودية طاقة مياه محالة تعادل ١٨% من طاقة المياه  المحالة على 
مستوى العالم. وتقوم المملكة يومي¶ بضخ ما يعادل ٣٠٠ ألف برميل 

من النفط لتشغيل محطات تحلية المياه المالحة والتي توفر ٣٫٣ 
مليون متر مكعب من المياه من المحطات التي يتم تشغيلها من 

قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المملوكة للدولة. وهذه 
القيمة ال تشمل استهالك النفط من قبل محطات تحلية المياه المالحة 
الخاصة وال ضخ المياه الجوفية. والزيادة المتوقعة في استهالك النفط 

من قبل قطاع المياه بسبب معدل النمو السكاني المرتفع سوف 
تعني ببساطة خفض الصادرات النفطية وما يرتبط به من إيرادات 
منخفضة، وبمعنى آخر تكلفة الفرصة البديلة. ونتيجة لذلك، تضع 

المملكة العربية السعودية هدف¶ وطني¶ ¯نتاج نصف القدرة 
الكهربائية بالمملكة من الوقود المتجدد بحلول عام ٢٠٢٠م. وسيكون 

االنتقال إلى الطاقة المتجددة مدعوم¶ بحوافز اقتصادية ودعومات

حالة دراسية ٤: الطاقة المتجددة لمعالجة وإعادة 
استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة، ا�ردن

يتضح جلي¶ النهج  التكاملي ¯دارة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء 
في استغالل الطاقة المتجددة لمعالجة مياه الصرف الصحي في محطة 

خربة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي  باËردن. ويقوم  النموذج 
التجاري على أساس شراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل بناء 

وتشغيل البنى اËساسية العامة اعتمادÆ على عقد بناء-تشغيل-نقل 
لمدة ٢٢ سنة. وقد بلغ متوسط االستهالك السنوي للطاقة من نظام 

الحمأة المنًشطة في محطة خربة السمرا حوالي ٦١٫٥٨ جيجاواط/ساعة 
عام ٢٠١٤م. وحققت المحطة كفاية ذاتية من الطاقة تراوحت بين 

٧٨-٩٠٪ بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٤. وتحقق هذا التوفير للطاقة من  خالل 
استغالل موارد الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الهيدروليكية 

 Anaerobic والغاز الحيوي (البيوغاز) المنتج عبر التحلل الالهوائي
Digestion. ويولد البيوغاز قدرة حرارية وكهربائية تبلغ ٥٫٤ ميجاواط 

وتبلغ الطاقة الهيدروليكية ٣٫٤٥ ميجاواط.

http://karmsolar.com/wp-content/uploads/2013/10/KarmSolar-PV-magazine-article.pdf المصدر:

مشروع معالجة مياه  الصرف الصحي بالسمرا

http://www.thesourcemagazine.org/sweco-contributes-to-improving-the-
water-situtation-in-jordan/

المصدر:

استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه
الجوفية ل¡غراض الزراعية



حتى تتمكن من المنافسة في سوق طاقة مفتوح. وقد كانت هذه 
المبادرة أولى المبادرات في مجال الطاقة المتجددة في عام ١٩٧٧م 

 çأطلقت مبادرة الملك عبدا ،Æومن ثم تبعتها مبادرات أخرى. ومؤخر
الوطني في  الهدف  ويتمثل  الشمسية.  بالطاقة  المالحة  المياه  لتحلية 

المملكة خالل  التحلية في  الشمسية لكل محطات  الطاقة  تسخير 
٢٠١٠-٢٠١٩م. وُيتوقع من هذه المبادرة أن تخفض تكاليف إنتاج  الفترة 

المياه المحالة من ٢٫٥-٥٫٥ ريال سعودي للمتر المكعب إلى  ١-١٫٥ ريال 
سعودي للمتر المكعب (يعادل الدوالر اËمريكي حوالي أربعة رياالت 

سعودية). وكجزء أساسي من هذه المبادرة تعمل مدينة الملك عبد 
بناء وتطوير محطة تحلية مياه  والتقنية حالي¶ على  للعلوم  العزيز 

العالم ويتم تشغيلها بواسطة  االكبر على مستوى  مالحة هي 
السعودية. العربية  المملكة  في  الشمسية  الطاقة 

وسوف تنتج المحطة ٦٠ ألف متر مكعب في اليوم من مياه الشرب 
العربية  المملكة  الكائنة شمال شرق  الخفجي  لتزويد مدينة 

السعودية بما يضمن إمدادات مياه مستدامة طوال السنة. ويعتبر 
هذه المشروع رائدÆ على مستوى العالم حيث أنه يشتمل على محطة 

١٥ ميغاواط باستخدام خاليا  تحتوي على مجموعة شمسية قدرتها 
الملك  مدينة  بهندستها  قامت  التي  الشمسية  البوليكريستالين 

المحطة الشمسية قادرة  العزيز للعلوم والتقنية. وستكون هذه  عبد 
المياه  تحلية  لعملية  المطلوبة  الكهربائية  الطاقة  توفير  على 

التشغيلية بشكل   التكاليف  من  العكسي، وستخفض  بالتناضح 
كبير، ومن انبعاثات غازات االحتباس الحراري أيض¶. يوفر هذا المشروع 

البصمة  الوقود اËحفوري وتخفيض  الجديد فرصة ذهبية لترشيد 
للمياه. المستدامة  ا¯مدادات  الكربونية، مع ضمان 

حالة دراسية ٦: مصدر أخضر للغذاء والطاقة، شركة 
سكر كنانة، السودان

يمكن لصناعة السكر أن تكون من الصناعات صفرية المخلفات اذا 
االنتاجية، ويمثل ذلك نموذج¶ جيدÆ لترابط  أحكم ترابط عملياتها 

المياه والطاقة والغذاء. ومنذ انشائها فى العام ١٩٧٥ كنموذج ناجح 
لالستثمار العربى المشترك فى مجال اËمن الغذائى ومن خالل تبنيها 

شعار "مصدر أخضر للغذاء والطاقة"، سعت شركة سكر كنانة 
التطويرية. وتمثل ذلك في العديد  لتحقيق هذا الهدف عبر عملياتها 

من العمليات التي تقوم بها الشركة في أقسامها المختلفة، ومن 
البقاس، الذي يعتبد  التوليد المشترك الذى يستخدم  أهمها قسم 

أكبر مخلفات صناعة السكر من حيث الكميات، في إنتاج الطاقة خالل 

موسم االنتاج الذى يمتد لستة أشهر  كاملة بال انقطاع. ويعنى القسم 
بإنتاج البخار الذى يمثل المصدر الرئيس للطاقة وبواسطته يتم إنتاج 
الطاقة الكهربائية وعمليات تصنيع السكر فى كل مراحله المختلفة. 

با¯ضافة لذلك، يتم استخدام الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها 
ذاتيا في إمداد الصناعات المصاحبة اËخرى ومضخات الرى والمدينة 

السكنية للشركة. عالوة على ذلك، قامت الشركة فى العام ٢٠٠٤ 
بإنشاء مصنع لÙعالف المركزة مستفيدة من متبقي مخلف البقاس 

المتوفر بعد إنتاج الكهرباء وجزء من الموالس، وهو ثاني أكبر مخلفات 
صناعة السكر. ويتنوع إنتاج الشركة من اËعالف، حيث تنتج أعالف 

للمجترات واËغنام والدواجن  وتستخدم جزء من هذا ا¯نتاج فى تغذية 
مزرعة الشركة االنتاجية التى تقوم بتسمين المواشى وإنتاج االلبان. 
مستفيدًة من الموالس أيض¶، وقد قامت الشركة  بإنشاء أول مصنع 
فى المنطقة العربية ¯نتاج الكحول ا¯ثيلي بطاقة سنوية قدرها ٦٥ 
مليون لتر، يتم تصدير ٩٠% منها لدول ا¯تحاد اËوروبى وبعض دول 

الخليج العربى، ويسوق المتبقى فى السوق المحلى لقطاع الصناعات 
الدوائية ومستحضرات التجميل، كما يستخدم جزء من االنتاج كوقود 
للسيارات بعد إضافته للبنزين بنسبة ١٠% فى محطات خدمة تجريبية 

قبل تعميمه كوقود مخلوط فى السودان.  

المراجع

Water technology net: http://www.water-technology.net/projects/al-khafji-solar-saline
-water-reverse-osmosis-solar-swro-desalination-plant/

المصدر:

محطة الخفجي لتحلية مياه البحر المالحة بالتناضح
العكسي باستخدام الطاقة الشمسية 

محطة التناضح
العكسي الجديدة

Al Saud, T. M., (2010). King Abdullah Initiative for Solar Water Desalination. Presented in 
 Saudi International Water Technology Conference, November 21 - 22, 2011. 
 http://kacstwatertech.org/eng/presentatoins/Day1/Session_1_1/Turki.pdf
Abdel-Meguid, A. and Hussein, M. (2015). The water, energy and food security nexus. 
 Opportunities for sustainable development and effective environmental
 governance. Case study prepared for the Regional Knowledge Network on
 Water (R-Know) and is funded by European Union. 
Benhamou, K. and Hafsi, M. (2012). Sahara wind clean hydrogen water purification system. 
 Marrakesh.
Benhamou, K. (2014). Scaling-up the wind industry: building integrated wind energy driven 
 economies. 13th wind Energy conference and Renewable Energy exhibition
 (WWEC). Shanghai, China, 7-9 April.
El-Din, N.M.M. (2013). Proposed climate change adaptation strategy for Ministry of Water 
 Resources and Irrigation in Egypt. Cairo, Egypt: UNESCO.
 http://www.eeaa.gov.eg/English/reports/CCRMP/
 7.%20CC%20Water%20Strategy/CC%2inal%20Submitted%208-March%
 202013%20AdptStrtgy.pdf
Shaheen, H. (2014). Feasibility study for self-sustained As-samra wastewater treatment plant 
 using renewable energy systems. Master’s thesis. The University of Jordan.
The Gulf Business News & Analysis, 2013. Renewable Energy: Solar-powered desal facility 
 open by year-end. http://www.thegulfonline.com/Articles.aspx?ArtID=5772

شركة سكر كنانة

محطة التناضح العكسي

مصدر الطاقة الشمسية 

المحطة الحرارية الحالية

الخاتمـــة
توفر دراسات الحالة التي تم تقديمها دليًال على قابلية رفع مستوى 

لعالقة  الرائدة  التجريبية  المشاريع  تكرار هذه  وإمكانية  التنفيذ 
العربية. وهذه  المنطقة  المياه والطاقة والغذاء في  الترابط بين 

اËمثلة يجب أن تسهم في إفادة وإصالح السياسة العامة من حيث 
والمعرفة  الترابطية،  العالقة  االستثمار في  االقتصادية، وحجم  الحوافز 

الجديدة من أجل االستدامة. إلى جانب ذلك، تقدم دراسات الحالة  
العامة. بالسياسات  العلمي  البحث  الدليل على أهمية ربط  هذه 


