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مقدمة
السيد فابيو رفرجري  -الوزير اإلقليمي لسياسات البنية التحتية والبيئة واإلسكان.
إن مشــروع ســويمد التابــع للتوجيــه اإلقليمــي الــذي أديــره هــو مدخــل مهــم للتخطيــط االقتصــادي اإلقليمــي الجديــد ،وذلــك ألنــه يتيــح لنــا مقارنــة الحقائــق (الوقائــع) األوروبيــة وغيــر األوروبيــة التــي تواجــه نفــس التحديــات
اليوميــة التــي واجههــا إقليــم الزيــو .وتتطلــب اإلدارة المتكاملــة لمصــادر الميــاه مســتوى معينــا مــن الفعاليــة واالســتدامة والتــي يجــب أن تنعكــس علــى جــودة خدمــات الميــاه .وأن يكــون مســتوى ديمومــة اســتخدامات الميــاه
ملبيـاً لمتطلبــات تخفيــف اآلثــار البيئيــة الناجمــة عــن تداخــات تزويــد وتوزيــع واســتخدام مصــدر الميــاه .وهنــا فقــد ســاهم مشــروع (ســويمد) بصــورة كبيــرة فــي تحديــد الحلــول العمليــة الممكنــة فــي مناطــق إقليمنــا وذلــك
مــن أجــل تطويــر إدارة الميــاه الحضريــة (المدنيــة).
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مقدمة
مشروع اقليم الزيو
لقد كانت اإلدارة اإلقليمية ل ”الزيو” تؤمن منذ البداية بهذا المشروع أي منذ أن تم تقديم المقترح عند أول دعوة مشاريع نموذجية أطلقها برنامج المجتمع لسياسة جيران االتحاد األوروبي .الذي يسمى .ENPI CBC Med
ومنــذ أيلــول  2009حدثــت الكثيــر مــن النشــاطات واألحــداث .فــي ذلــك الوقــت لــم تكــن أوروبــا قــد دخلــت فــي مرحلــة الركــود بعــد والتــي تحاصــر بشــعوب القــارة وتعصــر بهــا حاليــا .ولــم تكــن دول شــمالي إفريقيــا قــد بــدأت
تعانــي مــن المشــاكل االقتصاديــة واالجتماعيــة والتــي ضربــت شــعوبهم الحقــا ممــا أدى بهــم إلــى التناقضــات والتوتـرات التــي أوصلتهــم إلــى مــا يســمى بالربيــع العربــي .باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن منطقــة فلســطين الجغرافيــة
والشــرق األوســط بشــكل عــام كانــت تبــدو هادئــة نســبيا مقارنــة بالوضــع السياســي الــذي ســوف يســودها فيمــا بعــد وحتــى يومنــا هــذا.
ففــي عــام  2009قدمنــا مقتــرح مشــروع علــى الصعيــد الفنــي بالدرجــة األولــى متضمنــا إلــى حــد مــا فكــرة عــن اإلدارة المســتدامة لمصــادر الميــاه بحيــث يتــم تجريبــه وتطبيقــه فــي المناطــق المســتهدفة .لكننــا مالبثنــا أن أدركنــا
أنــه ليــس مــن الســهل أن نســتمر فــي العمــل بهــذا الشــكل فيمــا يتغيــر العالــم مــن حولنــا .لذلــك فقــد قمنــا باإلضافــة إلــى مســح عميــق الحتياجــات الميــاه (للشــرب والصــرف الصحــي) التــي أجريناهــا فــي مناطــق شــركائنا علــى
الصعيــد المنزلــي (المحلــي) والتقديــم للكتيب.
فأننــا حرصنــا علــى ضــرورة تحفيــز مشــاركة أصحــاب المصلحــة مــن خــال عمليــة المســاهمة (المشــاركة) مــن خــال عقــد (طاولــة الميــاه المســتديرة) وقمنــا بإطــاق حمــات معلومــات محليــة ووطنيــة لتوعيــة المســتفيدين
حــول االســتخدامات واإلدارة المســتدامة للميــاه .وقــد كانــت هــذه األدوات والنشــاطات مرســومة لتنفيــذ المشــروع منــذ طرحــه .وأردنــا أن نركــز أكثــر أثنــاء تنفيــذه علــى النهــج التشــاركي آخذيــن بعيــن االعتبــار الصعوبــات
المتزايــدة التــي تواجــه المشــروع أثنــاء تطبيــق النشــاطات المخطــط لهــا ،والتــي ربمــا تعيــق أو تضــر بالعمليــة الديمقراطيــة للــدول واألقاليــم المعنيــة .فعلــى ســبيل المثــال قمنــا بدراســة مشــاركة أصحــاب المصلحــة فــي
نشــاطات المشــروع ليــس فقــط كأداة إدارة ضروريــة لوضــع المقترحــات الفنيــة أو التخطيــط االقتصــادي ولكــن كأداة عمليــة للتطــور الفــردي والجماعــي باتجــاه الديمقراطيــة.
فإننــا نعتقــد أننــا بهــذه الدراســة قــد اســتجبنا إلــى جوهــر الهــدف مــن سياســة التعــاون مــع دول جــوار االتحــاد األوروبــي لدعــم التنميــة المســتدامة علــى جانبــي الحــدود (الشــرق والجنــوب) للمســاعدة فــي تحســين مســتويات
المعيشــة عبــر هــذه الحــدود ،وكذلــك االســتجابة للتحديــات والفــرص الناشــئة مــن تقــارب هــذه األقاليــم عبــر االتحــاد األوروبــي والحــدود البحريــة.
وقــد تــم تكريــس الكثيــر مــن الوقــت والجهــد فــي البدايــة لتحديــد أصحــاب المصلحــة للمشــروع فــي كل دولــة مشــاركة وفــق القوانيــن الوطنيــة والشــروط األوروبيــة للتخطيــط التشــاركي ،وذلــك مــن أجــل جعلهــم يتحملــون
المســئولية فــي عمليــة صنــع القـرار المتعلقــة بــاإلدارة المســتدامة للميــاه .ولقــد تكللــت النتيجــة بالنجــاح فــي كل دولــة حيــث شــارك المئــات مــن ممثلــي الســلطات المحليــة والجامعــات والهيئــات المهنيــة ومنظمــات األعمــال
واتحــاد الجمعيــات المدنيــة والــوكاالت التنمويــة فــي جلســات (طاولــة الميــاه) التــي نظمــت فــي إيطاليــا ومالطــة وتونــس وفلســطين .وقــد كان لهــذه النشــاطات تأثيــر بالــغ األهميــة فــي تحديــد (سياســات الميــاه) الراميــة إلــى
ضمــان إدارة مســتدامة للميــاه فــي الــدول واألقاليــم المشــمولة بالمشــروع والتــي قــررت اإلدارات فــي كل منهــا أن تتبناهــا وتطبقهــا فــي برامجهــا االقتصاديــة.
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ولقــد تبيــن أن هــذه النشــاطات المكثفــة كانــت فــي غايــة األهميــة فــي حملــة بــث الوعــي المميــزة لعقــد العديــد مــن ورش العمــل المحليــة فــي كل دولــة ،باإلضافــة إلــى دراســات جــدوى اقتصاديــة يتــم إجراؤهــا فــي المناطــق
المســتهدفة بالمشــروع .وقــد أصبحــت ورش العمــل هــذه بالغــة األهميــة فــي الحصــول علــى التغذيــة الراجعــة المفيــدة التــي مصدرهــا مــن الســكان المســتفيدين مــن األدوات المخصصــة والمعرفــة مــن قبــل الدراســة لحــل
معظــم المشــاكل التــي يصادفونهــا فــي مجــال إدارة الميــاه وبصــورة أكثــر تركيـزا علــى تقنيــات توفيــر اســتهالك الميــاه وإعــادة اســتخدام الميــاه الرماديــة والميــاه العادمــة.
وبالنســبة للــدول غيــر األوروبيــة ونظ ـرا لخصوصيــة أوضاعهــا السياســية واالجتماعية-االقتصاديــة والتــي كانــت تتطــور أثنــاء فتــرة المشــروع فإننــا نريــد أن نركــز علــى (تحليــل االحتياجــات) للســكان المســتهدفين مــن
حيــث األدوات الفنيــة التــي أشــارت إليهــا دراســات الجــدوى التــي تــم إجراؤهــا فــي تونــس وفلســطين ،تحــت أشـراف جامعــة رومــا (ســابينزا) دائــرة أبحــاث السياســات واالتصــاالت واألبحــاث االجتماعيــة .وقــد تــم إجـراء
مســحين مــن الناحيتيــن االجتماعيــة االقتصاديــة علــى أكثــر مــن مائــة مــن المنــازل فــي مناطــق المشــروع المســتهدفة فــي فلســطين وتونــس وذلــك للتأكــد مــن مقــدرة الســكان المحلييــن علــى التكيــف مــع األدوات التــي
اقترحها المشروع.
والهــدف مــن هــذه المســوحات هــو انســجام الخيــارات الفنيــة والسياســية فــي اإلدارة المســتدامة للميــاه مــع المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن القــاع والتــي مــن الممكــن لهــا أن تشــرعن االســتدامة االجتماعية-االقتصاديــة لهــذه
القـرارات .إن إيجــاد حلــول مبتكــرة تناســب كل دراســة لرمــوز الحــل المتمثلــة فــي  11منطقــة مســتهدفة تــم مســحها ضمــن دراســات الجــدوى قــد أدت إلــى تصــور العديــد مــن الســيناريوهات لــإدارة المســتدامة للميــاه مــع
أصحــاب المصلحــة المحلييــن.
وقــد أدى تقييــم هــذه المقترحــات إلــى تحديــد أفضــل البدائــل التــي نوقشــت مــع أصحــاب المصلحــة والموصوفــة فــي أوراق السياســة النهائيــة الموضوعــة مــن قبــل كل شــريك فــي المشــروع .وتشــمل البدائــل قائمــة مــن
أدوات توفيرالميــاه وأدوات اإلدارة المســتدامة للميــاه التــي تــم اختيارهــا مــن بيــن أفضــل التقنيــات الموجــودة والمتاحــة فــي األســواق .ولقــد تــم النجــاح فــي تطويــر جــزء مــن هــذه األدوات فــي بعــض دول شــركائنا كجــزء مــن
جهــود النشــر الهادفــة إلــى تحفيــز أربــاب المنــازل علــى ضــرورة التوفيــر فــي اســتهالك مصــادر الميــاه علــى المســتوى المحلــي وعلــى المؤسســات المحليــة فــي اإلدارة المســتدامة للميــاه علــى المســتوى الحضــري (المدنــي).
وفــي هــذه الحالــة تــم مــن خاللهــا توزيــع  35000قطعــة أو جهــاز أو أداة لتوفيــر الميــاه فــي مالطــة وتونــس وفلســطين بتكلفــة إجماليــة بلغــت  38000يــورو ،وشــملت شـراء أنظمــة توضيحيــة صغيــرة لمعالجــة الميــاه الرماديــة
والميــاه العادمــة فــي الــدول خــارج اإلتحــاد األوروبــي.
ولقــد تمكنــا مــن التوصــل إلــى  4نتائــج كنــا ننشــد الوصــول إليهــا فــي مشــروعنا أال وهــي :مشــاركة أصحــاب المصلحــة فــي النشــاطات المتعلقــة بالمشــروع ،وكذلــك انخراطهــم الفعــال فــي عمليــة صنــع القـرار ،وإيجــاد حلــول
مالئمــة لــإدارة المســتدامة للميــاه فــي دول وأقاليــم الشــركاء ،وأعــداد أوراق لسياســة مناســبة تتيــح إدخــال الحلــول المقترحــة ضمــن وضــع البرامــج االقتصاديــة فــي المؤسســات المشــتركة وإطــاق حملــة توعيــة وصلــت إلــى
آالف النــاس وإلــى مئــات الســلطات المحليــة فــي دول الشـراكة.
وبهــذا فإننــا قدمنــا مــن خــال مشــروع (ســويمد) مســاهمتنا فــي سياســة الــدول المجــاورة لالتحــاد األوروبــي وخاصــة فــي الرؤيــة المتعلقــة ببنــاء (حلقــة مــن األصدقــاء) والذيــن يتمتــع االتحــاد األوروبــي بعالقــات تعاونيــة
ســليمة متينــة معهــم مــن خــال التعــاون الوثيــق.
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دراسات الجدوى حول الحلول المعدة خصيصا إلدارة المياه المستدامة

■ ■ 1.1الحلول الفنية لإلدارة المستدامة للمياه:
بقيــت السياســات المائيــة لعقــود مــن الزمــان تعتمــد علــى مبــدأ (جانــب العــرض) مركــزة علــى كيفيــة إيجــاد مصــادر الميــاه وتوصيلهــا الــى المســتهلكين .لكــن حلــول اإلدارة المســتدامة للميــاه غيــرت هــذه النظريــة بصــورة
جذريــة بالرغــم مــن أن إدخــال نهــج (ســويمد) فــي السياســات(الخطط) العاديــة للميــاه مــازال غائبــا .إن دراســات الجــدوى التــي قــام بهــا مشــروع ســويمد فــي  WP4كانــت تهــدف إلــى توضيــح مــا الــذي يعنيــه مشــروع نهــج
(حلــول إدارة الميــاه المســتدامة  )SWMفــي حالــة التجمعــات المختلفــة وكيــف يمكــن تطبيــق هــذا النهــج فــي التجمعــات القائمــة الموجــودة فــي جميــع الــدول المشــاركة .وقــد ســاهمت الســلطات المحليــة فــي كل دراســة
جــدوى وذلــك مــن اجــل رفــع الوعــي لديهــم حــول الجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة -األقتصاديــة المتعلقــة بالمشــروع .وكذلــك لتوعيتهــم بافضــل الوســائل الموجــودة التــي يمكــن اســتخدامها فــي مواجهــة مشــاكل إدارة الميــاه.
إن الحلــول الفنيــة ل  SWMالتــي تــم اقتراحهــا فــي دراســات الجــدوى قــد تــم اختيارهــا حســب األدبيــات العلميــة الموجــودة المتعلقــة بالبحــث الفاعــل للتقنيــات المبتكــرة المتوفــرة فــي الوقــت الحاضــر .وقــد اســتخدم
صنــدوق العــدة الــذي ابتكرتــه ( Seecon (www. sswm. infoكقائمــة البدايــة لتســخير مشــاريع توضيحيــة رائــدة تــم القيــام بهــا خــال فتــرة تنفيــذ المشــروع .وقــد تــم التعــرف علــى حلــول وتقنيــات جديــدة اثنــاء
دراســات الجــدوى لمواجهــة المشــاكل التــي يمكــن مصادفتهــا.
وفيما يلي قائمة مقترحة بأكثر الحلول الفنية استخداما في اغلب الحاالت الدراسية:

األدوات الموفرة في استهالك المياه:

هنــاك عــدد كبيــر مــن الوصــات واالدوات المتوفــرة فــي االســواق والتــي يمكنهــا ان تخفــض مــن كميــة اســتهالك الميــاه .ومــن اكثــر المنتجــات فاعليــة مهويات(منفســات) الحنفيــات ورؤوس الــدش الخفيفــة التدفــق .ومــن بيــن
الحنفيــات المختلفــة االنــواع هنــاك حنفيــات المقبــض والحنفيــات المثبــت فيهــا مؤقــت والتــي تغلــق تلقائيــا . .الــخ.
وهنــاك ايضــا اجهــزة يمكــن تكييفهــا لتالئــم مختلــف انظمــة الحنفيــات مثــل التدفــق المخفــض ومهوي(منفــس) الحنفيــة .والعديــد مــن انــواع الحنفيــات
الجديــدة تحتــوي علــى هــذه االجهــزة ومثبتــة فيهــا .كمــا ان هــذه االجهــزة عــادة تكــون متطابقــة مــع بعضهــا البعــض .فيمكنــك ان تجــد خالطــا للحنفيــات
موجــود فيــه (مثبــت عليــه) منفس(مهــوي).
كمــا يمكــن مالءمــة مصــرف المرحــاض بحيــث يســتهلك كميــة اقــل كثيـرا مــن الميــاه مــن الصــرف الكامــل للمرحــاض .والمراحيــض الموفــرة فــي صــرف
الميــاه تســتخدم ادوات خاصــة مــن الخزانــات والســيفونات مــن اجــل التخلــص مــن الفضــات باســتخدام كميــات اقــل مــن الميــاه .وفــي احيــان كثيــرة
فهــي تشــتمل ايضــا علــى نظــام فلشــنغ مــزدوج بحيــث يكــون الفلــش األول مصممــا للبــول فقــط ويســتهلك مياهــا اقــل مــن الثانــي المخصــص للغائــط.

حصاد(تجميــع) ميــاه األمطــار :ان تجميــع ميــاه األمطــار مــن اســطح المنــازل هــي اكثــر الطــرق شــيوعا فــي حصــاد ميــاه األمطــار لالســتهالك المنزلــي .ويمكــن
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محددات التدفق
منفسات الحنفيات
محدد ضغط المياه
دوشات توفير المياه
خالطات الحنفيات
الحنفيات االوتوماتيكية
الحنفيات االلكترونية

نسبة التوفير لنقطة االستهالك
%40-30
%70-30
%40-10
%50
%40-30
%40-30
%50-40

القيــام بذلــك بســهولة وبتكلفــة قليلــة ويمكــن تطبيقهــا علــى نطــاق ضيــق ودون الحاجــة الــى توفــر خبــرة أو معرفــة محــددة .وفــي االنظمــة االكثــر تطــورا أو اســتخدامها علــى مــدى واســع (علــى ســبيل المثــال مناطــق األســكانات).
يتــم تجميــع الميــاه علــى الســطح وتصريفهــا مــن خــال األنابيــب الــى خـزان التجميــع حيــث يتــم اســتخدامه فــي حقــن الميــاه الجوفيــة او يتــم تزويــده الــى نقــاط االســتهالك .ويمكــن لحصــاد ميــاه االمطــار ان يكــون مكمــا لمصــادر
الميــاه عندمــا تكــون شــحيحة او نــادرة او عندمــا تكــون متدنيــة الجــودة كمــا فــي الميــاه الجوفيــة المالحــة او الميــاه الســطحية الملوثــة فــي المواســم الممطــرة .غيــر ان التلــوث الــذي مصــدره الهــواء وكذلــك روث الطيــور والحشـرات
والتـراب والمــواد العضويــة قــد تؤثــر علــى نوعيــة ميــاه األمطــار المجمعــة .لذلــك يجــب اجـراء صيانــة دوريــة (تنظيــف وتصليحــات وغيرهــا) وكذلــك مــن المهــم اجـراء معالجــة عــن طريــق الفلتــرة قبــل اســتهالك هــذه الميــاه.

اعادة استخدام المياه الرمادية:

وهــي الميــاه التــي يتــم اســتخدامها فــي المنــزل باســتثناء الميــاه الســوداء الناتجــة عــن الغائــط القــادم مــن المراحيــض وتســمى الميــاه الرماديــة .ان الميــاه الصــادرة عــن الحمــام والمجلــى وغســالة المالبــس وغســالة األوانــي
تشــكل  %80-70مــن انتــاج الميــاه العادمــة القادمــة مــن المنــازل والمرافــق الســياحية وهــي نظيفــة نســبيا وأســهل للمعالجــة .وبمــا ان ميــاه الشــرب يتــم اســتهالكها علــى الــدوام وكذلــك فــان الميــاه الرماديــة متوفــرة وبنوعيــات
وكميــات ثابتــة .وهــذه ميــزة ايجابيــة مهمــة العــادة اســتخدام الميــاه الرماديــة فــي المراحيــض والــري المنزلــي والخارجــي للنباتــات والغـراض التنظيــف المختلفــة .ومــن اهــم فوائــد اعــادة اســتخدام الميــاه الرماديــة هــي تقليــل
الحاجــة الــى التــزود بالميــاه العذبــة والــى معالجــة ميــاه المجــاري .وخاصــة فــي المناطــق ذات معــدالت االمطــار المنخفضــة والمناطــق التــي تعانــي مــن النقــص فــي كميــات الميــاه المــزودة للمســتهلك .كمــا ان اعــادة االســتخدام
فــي ري الحدائــق لــه ايضــا ميــزة تخفيــض الطلــب علــى التــزود بالميــاه عاليــة الجــودة .بحيــث يتــم تجميــع الميــاه الرماديــة
عــن طريــق مجــاري (مواســير) منفصلــة ويتــم معالجتهــا اوليــا عــن طريــق إزالــة الدهــون ،ثــم يتــم نقلهــا عــن طريــق المواســير
الــى نظــام معالجــة ليتــم ايصالهــا الــى حــدود (مواصفــات) اعــادة االســتخدام ،ومــن ثــم تخزينهــا فــي الخـزان الــذي تخــرج منــه
الميــاه المفــروزة التــي يمكــن ادخالهــا ثانيــة فــي مواســير البيــوت .ان بــرك المعالجــة بالفلتــرة والمحطــات الصغيــرة المســبقة
الصنــع (اغلبهــا يعمــل علــى مبــدأ تقنيــة ال  SBRولكــن فــي بعــض األحيــان علــى ال MBRالمبســط (المفاعــل الغشــائي
الحيــوي) وال ( MBBRالمفاعــل البيولوجــي ذو الطبقــة المتحركــة).

انظمة التصريف المدنية المستدامة (:)SUDS

تعتبــر انظمــة التصريــف المدنيــة المســتدامة ( )SUDSاســلوبا جديــدا فــي إدارة الميــاه فــي المناطــق المدنيــة .والهــدف مــن
 SUDSهــو صيانــة او نســخ دورة تطويــر الميــاه .فعندمــا يحــدث التطويــر المدنــي يتــم تغييــر دورة الميــاه الطبيعيــة بدرجــة
انــه يتــم تعاظــم ميــاه العواصــف الجاريــة القادمــة مــن الممتلــكات الفرديــة والشــوارع ويتــم زيــادة التدفــق فــي العــادة ويتــم
جريــان الملوثــات المحتملــة التــي مصدرهــا النشــاطات المنزليــة والتجاريــة ،وكذلــك مــن اســتخدام (الســيارات) المركبــات
لتصــب فــي الجــداول ومجــاري الميــاه .وفــي العــادة يتــم نقــل ميــاه العواصــف -الــذي منشــؤها المناطــق المدنيــة -بفعاليــة الــى
انظمــة قنــوات تصريــف معــدة وذلــك للتخفيــف مــن مخاطــر تشــكل البــرك وتشــكل الفيضانــات الناجمــة عــن ميــاه العواصــف.
كمــا يهــدف ال ( )SUDSالــى الحــد مــن اآلثــار الضــارة الناجمــة عــن التطويــر الحضــري علــى مجمــل دورة الميــاه الحضريــة.
1.1محاولة ان يتم بعناية تنسيق نظام مياه الجريان القادمة من مياه العاصفة من حيث الكمية والنوعية.

الشكل رقم  :1منطقة االحتفاظ الحيوي ،أخدود الترشيح ،وأنظمة قنوات الترشيح الضحلة
المزروعة لتنظيم جريان مياه الفيضانات.
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2.2كمية المياه التي يتم نقلها بين مناطق تجميع المياه السطحية في كل من استيراد المياه المزودة وتصدير المياه العادمة.
3.3االستخدام األمثل لمياه األمطار التي تسقط على المناطق الحضرية.

السطوح الخضراء:

تســمى الســطوح بالســطوح الخضـراء اذا كانــت مغطــاة كليــا او جزئيــا بالنباتــات الخضـراء والتربــة .وقــد تبيــن ان الســطح االخضــر النموذجــي يحتفــظ ب  %60-50مــن معــدل األمطــار الســنوية ويقلــل مــن التدفقــات العظمــى
عنــد هطــول األمطــار الغزيــرة بحوالــى  .%50وتنــدرج الســطوح المزروعــة ضمــن فئتيــن :المركــزة والموســعة .الســقوف المركــزة (المكثفــة) او مــا يســمى بحدائــق الســقوف ،هــي ســقوف اثقــل وتدعــم نباتــات ذات احجــام
اكبــر ويمكــن ان يتــم تصميمهــا لكــي تســتخدم مــن قبــل العامــة .ام الســقوف المزروعــة الموســعة فهــي اخــف وزنــا وغيــر قابلــة للســكن وتســتخدم نباتــات اصغــر حجمــا .ويمكــن تركيــب الســقوف المزروعــة علــى اغلــب انــواع
البنايــات التجاريــة والمتعــددة األســر والصناعيــة باألضافــة الــى البيــوت.

برك المعالجة الضحلة بالفلترة الطبيعية:

اصبحــت بــرك المعالجــة فــي ايامنــا هــذه اكثــر التقنيــات انتشــارا على مســتوى العالــم لغرض
المعالجــة الالمركزيــة (الطبيعيــة) للميــاه العادمــة .ويعتمــد عملــه علــى مبــدأ العمليــات
البيولوجيــة والطبيعيــة (الفيزيائيــة) والكيميائيــة التــي تحــدث فــي البركــة (المناطــق
المغمورة)حتــى لــو كانــت ال( CWsوخاصــة االنــواع تحــت الســطحية) عبــارة عــن انظمــة
مهندســة تمــت دراســتها ومراقبتهــا منــذ نهايــة الســبعينات مــن القــرن الماضــي .ومــن اكثــر
انواعهــا انتشــارا هــو الفالتــر المغمــورة (ذات الجريــان االفقــي والعمــودي) حيــث يتــم فلتــرة
الميــاه العادمــة مــن خــال وســط (مكــون مــن الحصــى أو الرمــل او كليهمــا) .مــزروع فيــه
نباتــات ماكروفيتيــة عــادة تكــون مــن نــوع (.)Phragmites Australis or Typha latifoli
وتتطلــب هــذه األنظمــة مســاحة اقــل مــن انظمــة الميــاه الحــرة (األكثــر شــبها بالبــرك
الشكل رقم  :2برك المعالجة بالفلترة الطبيعية ذات الجريان األفقي.
الطبيعيــة) وهــي تســمح باجــراء معالجــة ثانويــة وثالثيــة للميــاه العادمــة (علــى ســبيل
المثــال الميــاه الرماديــة والميــاه الســوداء) .وبمــا ان الميــاه ال يتــم انكشــافها اثنــاء عمليــة
المعالجــة فــان المخاطــر المتعلقــة بتعــرض األنســان الــى الكائنــات المســببة لألم ـراض تكــون ضئيلــة جــدا .امــا اذا كان التصميــم بحاجــة الــى معرفــة الخب ـراء فــان التنفيــذ يكــون فــي غايــة الســهولة .ألنــه يتطلــب فقــط
معرفــة اساســية بمبــادئ الهيدروليــكا االوليــة واألشــغال المدنيــة العامــة( .نقــل التربــة ،وضــع مقاومــات لتســرب الميــاه ،التوصيــات الهيدروليكيــة ،واألنشــاءات الكونكريتيــة الصغيــرة) .وفــي حالــة النباتــات الصغيــرة الحجــم
فانــه مــن الممكــن احيانــا القيــام باالنشــاء ذاتيــا .كمــا ان بنــاء ال CWsغيــر مكلــف نســبيا حيــث ان ســعر االراضــي غيــر مرتفــع ويمكــن صيانتهــا مــن قبــل المجتمــع المحلــي وال تتطلــب قطــع غيــار عاليــة التقنيــة وال طاقــة
كهربائيــة وال ايــة مــواد كيميائيــة.
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الحدائق العامودية:

الحدائــق العاموديــة هــي زراعــة موضوعــة فــوق بعضهــا البعــض مخصصــة لالســتخدام داخــل المنــزل وكذلــك خارجــه .ان الحدائــق العاموديــة او الحائــط النباتــي او الحائــط البيولوجــي (الحيــوي) عبــارة عــن مجموعــة مــن
النباتــات ذات البنيــة الخفيفــة والتــي تتمتــع بالدعــم الذاتــي جيــث يتــم تزويدهــا بالميــاه والضــوء والغــذاء الســائل الضــروري مــن خــال نظــام اوتوماتيكــي .والنظــام مبنــي علــى مبــادئ الهيدروليــكا التــي تقــول بــان النباتــات
تمتــد جذورهــا فــي المــادة المســامية المغمــورة بالســماد بــدال مــن ان تكــون مغمــورة بالتربــة .وفــي حــاالت معينــة فانــه يتــم تبنيهــا مــن اجــل تحســين قــدرة الفلتــرة ويمكــن اســتخدام حديقــة عموديــة ايضــا لمعالجــة الميــاه
الرماديــة ممــا يتيــح اعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة.

الرقابة المتكاملة على وضع المياه الجوفية:

تعتبــر الرقابــة الدائمــة علــى توفــر الميــاه (التدفــق بالنســبة للميــاه الســطحية ،ومنســوب الميــاه بالنســبة للميــاه الجوفيــة) فــي غايــة األهميــة للوصــول الــى إدارة صحيحــة ومعقولــة لمصــادر الميــاه .لقــد طــور
 Edillio SRL O SMEالــذي مركــزه فــي رومــا بالمشــاركة مــع جامعــة رومــا فــي الســابينزا – نظامــا حديثــا يعمــل علــى الحاســوب (يســمى البئــر الذكــي -ســمارت ويل)وهــو يمكــن تطبيقــه علــى اآلبــار القائمــة .أن نظــام ســمارت
ويــل المــزود بمجســات (حساســات) معينــة يقــدم لنــا تدفقــا مســتمرا مــن المعلومــات حــول كميــة الميــاه الجوفيــة( :التدفــق ،ومنســوب الميــاه) .وعــن نوعيــة الميــاه الجوفيــة (التوصيليــة ،ودرجــة القلويــة  .)PHان تزويــد بئــر
قائــم بنظــام ســمارت ويليوفــر لنــا ووضــع خطــط اســتراتيجية تحذيريــة مبكــرة واعــداد خطــط لمنــع حــدوث نقــص فــي الميــاه او لحــدوث ايــة مخاطــر صحيــة بســبب التلــوث.

الحلول المقترحة للتقليل من فاقد المياه :تقنية رائدة ألصالح التسربات في انابيب المياه:

أن مشــروع  LEAKCUREالــذي يســاهم االتحــاد األوروبــي فــي تمويلــه خــال مبــادرة مــن (المبتكـرات أالقتصاديــة)  CIP Eco-Innovationويهــدف إلــى تبنــي الســوق للطريقــة التــي التســتخدم خنــادق فــي اصــاح التســربات
الصغيــرة فــي انابيــب الميــاه باســتخدام تقنيــة الالخنــادق ومــن دون التشــخيص المســبق لهــا .وتديرهــا شــركة قامــت بتطويــر مــا يســمى  Curapipeوهــو عبــارة عــن طريقــة مبتكــرة اوتوماتيكيــة الخندقيــة يتــم فيهــا اصــاح
التســربات( )TALRوهــو يقــوم باصــاح الثقــوب والشــقوق المســربة للميــاه فــي انابيــب الميــاه المدنيــة والتــي تبقــى فــي العــادة دون ان يتــم اكتشــافها مــن خــال تقنيــات الكشــف التقليديــة.

■ ■ 1.2منهجية دراسات الجدوى:
لقــد اتبعــت جميــع دراســات الجــدوى التــى اجريــت فــي هــذا المشــروع نفــس المنهجيــة :فقــد تــم وضــع العديــد مــن بدائــل الحلــول الممكنــة لمواجهــة المشــاكل القائمــة المتعلقــة بالميــاه والميــاه العادمــة ،وتــم
تقييمهــا وفــق نســق مــن المعاييــر لتحديــد اي منهــا هــو افضــل .والطريقــة المســتخدمة هــي نفســها المســتخدمة فــي التحليــل الموســع للتكلفــة مقابــل الفائــدة او تقييــم التاثيــر البيئــي آخذيــن بعيــن األعتبــار ليــس
فقــط التأثيـرات المباشــرة ولكــن ايضــا اهــم التأثيـرات غيــر المباشــرة .حيــث يمكــن للتأثيـرات أو االثــار أن تكــون ماديــة أوغيــر ماديــة .كمــا يمكــن ان تكــون منمذجــة او مقــدرة مــن خــال حكــم خبيــر .ولــم تشــتمل
التقييمــات األقتصاديــة علــى تكاليــف التشــغيل والصيانــة علــى طــول عمــر األنجــازات المتوخــاة .وكانــت معاييــر التقييــم المســتخدمة هــي نفســها التــي تــم اســتخدامها فــي جميــع الحــاالت الدراســية وهــي مدرجــة فــي
الجــدول التالــي:
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يسبب اية مخاطر متمثلة في:

تخفيض التعرض الى مسببات األمراض:

استخدام المصادر الطبيعية

لها تأثيرات منخفضة النبعاث الغازات على البيئة

احتماليات جيدة للمواد المغذية
استعادة (استرجاع)المصادر
يتيح عملية بناء سهلة
يتطلب مستوى منخفض من المهارات في البناء
له متانة عالية وعمر طويل (يعمر طويال)
يتيح طرق تشغيلية بسيطة وسهلة
يتطلب صيانة قليلة ومهارات بسيطة
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قضايا (مسائل) الصحة
زيادة البعوض(وبقية الحشرات)
المرض
للمستخدمين
للعاملين في المياه
للذين يقومون بأعادة استخدام (استرجاع) مصادر المياه
للسكان الذين يعيشون بعيدين عن المصدر (بالقرب من المصب)
التاثر على البيئة او على الطبيعة
تتطلب مساحات قليلة من االراضي
تتطلب كميات قليلة من الطاقة
تستخدم في العادة مواد بناء محلية
تتطلب كميات قليلة من المياه في البناء
المياه السطحية
المياه الجوفية
التربة\األراضي
الجو(الهواء)
الضوضاء واالهتزازات
الجماليات
الروائح
الطاقة
المادة العضوية
المياه
ري الحدائق
المسائل الفنية
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ال يعتمد على تزود مستمر من مصدر المياه او الطاقة
يمكن تكييفه ليالئم التغييرات المستقبلية غير المتوقعة (قدرته على التكيف)
نوعية جيدة للمياه العادمة (بالنسبة للبيئة المستقبلة)
كمية ونوعية الحمأة الناتجة
المسائل األقتصادية والمالية
يقدم فوائد لالقتصاد المحلي (فرص عمل،التوظيف المحلي الخ)
يقدم الفوائد والدخل عن طريق اعادة االستخدام
تحسين نوعية الحياة
تتطلب مستوى قليل من الوعي والمعلومات لضمان نجاح التقنية
يحتاج الى القليل من الصيانة والتشغيل وقليال من مشاركة مستخدمي المياه
مستوى عالي من رضا السكان المحليين عن تطبيق التقنية
يتطلب قليال من الصالاحات في التخطيط (السياسة) على المستوى المحلي واألقليمي والوطني
تأخذ بعين االعتبارقضايا المرأة واألطفال والمسنين
تكاليف األستثمار (بالدوالر األمريكي)
تكاليف الصيانة (بالدوالر األمريكي)

األقتصاد والثقافة والنوع األجتماعي

التكاليف
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+
++
++
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+

+
+

-

++
+
++

+
+
+
+
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دوالر امريكي
دوالر امريكي في السنة

دوالر امريكي
دوال ر امريكي في السنة

0
0

 ++تم تحقيق المعايير بصورة تامة في هذا البديل
 +تم تحقيق المعايير في هذا البديل
 0المعايير طبيعية بالنسبة لهذا البديل
 لم تتحقق المعيير بصورة جيدة بهذا البديل --لم تتحقق المعايير بتاتا بهذا البديل

فــي الفق ـرات التاليــة ســوف يتــم عــرض مختصــر لكافــة النتائــج التــي خرجــت بهــا كافــة دراســات الجــدوى كل دولــة .ويمكــن الحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات المتعلقــة بالتحليــل وعــن البدائــل التــي وضعــت وعــن
التقييمــات التــي تمــت بالذهــاب الــى الموقــع األلكترونــي لمشــروع ســويمد.
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■ ■ 1.3غوزو(مالطا):
تعتبــر غــوزو ثانــي اكبــر جزيــرة فــي ارخبيــل الجــزر المالطيــة .وهــي تغطــي  67كيلومتـرا مربعــا وتعــداد ســكانها  31,052نســمة يعيــش منهــم  6,400فــي العاصمــة فيكتورياوالتــي تعــرف ايضــا باســم رابــات .والجزيــرة ذات شــكل
بيضــوي وهــي تقــع علــى بعــد حوالــي ســتة كيلومتـرات الــى الشــمال الشــرقي آلقــرب نقطــة مــن الجزيــرة الرئيســية (مالطا)ويبلــغ طولهــا  14كــم وعرضهــا  25 .7كــم.
ويتــم تقديــم خدمــات الميــاه للجزيــرة عــن طريــق شــركة خدمــات الميــاه والتــي هــي المصلحــة العامــة الرئيســية فــي الجــزر المالطيــة .وكافــة المناطــق المدنيــة والريفيــة والســياحية مربوطــة بشــبكة توزيــع الميــاه البلديــة
والتــي تــزود بالميــاه ذات الجــودة العاليــة المطابقــة للمقاييــس التــي تتطلبهــا معاييــر ميــاه الشــرب فــي االتحــاد األوروبــي .كمــا أن هــذه المناطــق نفســها هــي مربوطــة مــع الشــبكة المركزيــة لتجميــع ميــاه المجــاري حيــث
يتــم نقــل ميــاه الصــرف الصحــي بكاملهــا الــى نقطــة تجميــع فــي راس الهبــز الواقعــة الســاحل الجنوبــي الشــرقي للجزيــرة.
والمصــدر الرئيســي للميــاه المســتخدمة لالســتخدامات البلديــة قــي الجزيــرة هــو نظــام الخـزان الواقــع علــى مســتوى ســطح البحــر والــذي يقــع تحــت الجزيــرة برمتهــا باســتثناء منطقــة صغيــرة حــول مينــاء مغــار .وتمثــل المناطــق
المرتفعــة للجزيــرة مجموعــة مــن انظمــة الميــاه الجوفيــة المرتفعــة الصغيــرة المســتدامة بســبب وجــود تكوينــات جيولوجيــة غيــر نفــاذة مكونــة مــن المــارل .وبالرغــم أن هــذه الخزانــات الجوفيــة قدرتهــا االنتاجيــة منخفضــة وال
يتــم اســتغاللها مــن قبــل شــركة خدمــات الميــاه اال انــه يتــم األســتفادة منهــا مــن القطــاع المحلــي مــن خــال عــدد كبيــر نســبيا مــن اآلبــار
عدد السكان (عام )2011
المنازل المسكونة
الموقع
التــي تــم حفرهــا يدويــا والتــي تســمى محليــا باســم (ســبيري) .وبســبب االختــاف فــي جودتهــا وقلــة قدرتهــا االنتاجيــة مــن الميــاه فــان
882
321
فونتانا
هــذه اآلبــار تســتخدم بصــورة اساســية ألغـراض ثانويــة مثــل ري الحدائــق والبســاتين او لغـراض الغســيل المختلفــة.

■ ■ 1.3.1وصف للمواقع:
لــم تركــز الدراســة التــي اجرتهــا غــوزو علــى مناطــق مســتهدفة بعينهــا بــل علــى البنيــة البيئيــة العامــة للجزيــرة .وقــد تــم تحديــد ثــاث
فئــات رئيســية وهــي:
.أالمناطــق المدنيــة (الحضريــة) :وتشــمل اساســا القــرى الرئيســية للجزيــرة (فونتانــا ،غاجنســيلم ،كرســم ،نــادور ،زاغــرة،
زوكيجــا ،زيبــغ) والعاصمــة األقليميــة فكتوريــا .وهــذه الفئــة تعتبــر التــي تشــمل اساســا المناطــق المكتظــة بالســكان
وكذلــك المراكــز االحضريــة المتوســطة الــى الكبيــرة الحجــم.
.بالمناطــق الريفيــة :التــي تشــمل بشــكل رئيســي القــرى الصغــرى وبقيــة التجمعــات الصغيــرة مثــل (غــرب ،شاســري ،ســان
لورنــز) وهــذه الفئــة تشــمل بشــكل اساســي البيئــات ذات الكثافــة القليلــة.
.تالمناطــق الســياحية :وهــي تقتصــر علــى موقعيــن همــا (زلندي،مارســالفورم) .وتشــمل هــذه الفئــة عــددا ال بأس به المســاكن
التــي تســتخدم كمســاكن صيفيــة ولهــذا الســبب فانهــا تشــهد تذبذبــات كبيــرة فــي الطلب الموســمي علــى الميــاه البلدية.
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غاجنسيلم
غارب
غارسي
كرسم
مونكسار
نادور
قاال
فيكتوريا
سان لورنز
سانات
زاغرا
زوكيجا
زيبغ

890
427
160
582
371
1438
654
2139
212
605
1393
1098
670

الجدول رقم  :1عدد قاطني المنازل حسب الموقع

2645
1196
431
1718
1068
3973
1811
6252
610
1837
3968
3143
1841

ان المناطــق الحضريــة التــي هــي قيــد الــدرس هــي مكونــة مــن القــرى التاريخيــة المحاطــة ببيئــة احــدث ومكونــة مــن تجمعــات ذات كثافــة ســكانية اعلــى نســبيا .وهــذه المناطــق موصولــة بالكامــل مــع
شــبكة توزيــع الميــاه الرئيســية وشــبكة تجميــع ميــاه الصــرف الصحــي التابعــة لشــركة خدمــات الميــاه .كمــا ان بنيتهــا الكثيفــة ســكانيا قــد حالــت دون تطويــر او وضــع مرافــق إدارة ميــاه جديــدة وخاصــة فيمــا
يتعلقبحصــاد ميــاه األمطــار ومرافــق اعــادة تدويــر الميــاه الرماديــة باســتخدام بــرك معالجــة الميــاه الرماديــة بالفلتــرة الطبيعيــة وكذلــك دون تحقيــق ايــة اجـراءات ليتــم وضعهــا وادخالهــا فــي البيئيــة الحضريــة.
تمثــل مناطــق القــرى الريفيــة وخاصــة قــرى غــارب و غاســري وســان لورنــز مثــاال نموذجيــا لمراكــز قــرى قديمــة ،والتــي بهــا كثافــة ســكانية منخفضــة جــدا وتطــور مدنــي قليــل .ومعظــم بيــوت هــذه التجمعــات بهــا حدائــق
متوســطة الــى كبيــرة الحجــم وهــي تحتــوي علــى مرافــق ســطحية او تحــت ســطحية لتجميــع ميــاه األمطــار الجاريــة .وتمثــل هــذه المواقــع مجــاالت اوســع لتطبيــق اجـراءات مختلفــة إلدارة الطلــب علــى الميــاه.
يعتبــر التجمعــان الســياحيان فــي مارســالفورم وفــي زلنــدي  -قريتيــن لصيــد األســماك تقعــان بالقــرب مــن البحــر .وتقــع مارســالفورم فــي شــمال غــوزو بينمــا تقــع زلنــدي علــى الســاحل الشــرقي للجزيــرة .ومــن المنظــور اإلداري
فهمــا ال تعتبـران موقعيــن بحــد ذاتهمــا ولكنهمــا يشــكالن جــزءا مــن المجالــس المحليــة ل زيبــغ و مونكســار علــى التوالــي.
وهــذان الموقعــان يشــمالن عــددا كبيـرا مــن منــازل العطــل والمؤسســات الســياحية ولذلــك فــان ســكان كل مــن مارســالفورم و زلنــدي يتبايــن كثيـرا مــا بيــن فصلــي الشــتاء والصيــف .يصــل عــدد الســكان الــى ذروتــه فــي فصــل
الصيــف وخاصــة خــال شــهر آب عندمــا تكــون الســياحة المالطيــة المحليــة فــى اعلــى مســتوياتها.
ومــن منظــور اإلدارة المائيــة فــان هــذه المناطــق تشــكل تحيــا مضافــا الــى تبنــي اج ـراءات اســتخدام اجهــزة توفيــر اســتهالك الميــاه مــن قبــل ســكان ليســوا ســكانا
مقيميــن (مقيميــن بصــورة مؤقتــة) .واإلجـراءات التــي تســتهدف ســكان القريــة المقيميــن ال يتوقــع منهــا ان يكــون لهــا تأثيــر قــوي علــى توفيــر اســتهالك الميــاه ويعــود
هــذا الــى العــدد الكبيــر مــن الســياح المحلييــن واألجانــب والذيــن يتجــاوز عددهــم بكثيــر عــدد الســكان المحلييــن .ان اســتهالك الميــاه مــن قبــل مؤسســات العطــات
هــي اكبــر بشــكل عــام مــن اســتهالك الســكان المحلييــن وذلــك ألن النــاس ال يركــزون علــى اإلجـراءات الصديقــة للبيئــة عندمــا يكونــون فــي قضــاء عطلتهــم او اجازتهــم.
ولهــذا فــان هــذا الوضــع يســتوجب اجـراءات لينــة تســتهدف المســتهلكين الرئيســيين للميــاه فــي هــذه التجمعــات الســياحية وخاصــة الفنــادق والمؤسســات الســياحية.

■ ■ 1.3.2حلول اإلدارة المستدامة للمياه ( )SWMالمقترحة:
تركــز الحلــول الفنيــة المقترحــة فــي «جــوزو» فــي األســاس علــى األدوات التــي مــن الممكــن اســتخدامها لتحقيــق االســتخدام األمثــل للميــاه التــي يتــم تزويــد
المســتهلك بهــا مــن خــال شــبكة الميــاه البلديــة.
ان وضع خيارت لبدائل مقترحة سبقته أيضا دراسة لخصائص االستخدامات السائدة للمياه من قبل المنازل المالطية وهذا ما هو موضح في الشكل التالي:
مــن المالحــظ هنــا ان اكثــر كميــة اســتهالك للميــاه المنزلــي هــي اســتخدامات المرحــاض والتنظيــف الشــخصي والتــي تفــوق بكثيــر جميــع االســتهالكيات
المنزليــة األخــرى وتشــكل حوالــي  %55مــن مجمــل الميــاه المســتهلكة.
والخيارات والوسائل المقترحة وضعت اساسا لدراسة هذه الخصائص المميزة الستخدامات المياه.

الشكل رقم :3خصائص استخدامات المياه في المنازل المالطية
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ان اول مجموعــة مــن الخيــارات التــي يتــم دراســتها مــن اجــل تخفيــض تدفــق الميــاه مــن نقــاط خروجهــا فــي المنــزل كالحنفيــات والدوشــات وبخاصــة مــن اجــل تحقيــق هــذا الغــرض مــن المشــروع ،فانــه يتــم دراســة اســتخدام
رأس دوش فعــال الســتهالك الميــاه (شــكل رقــم  )6وكذلــك اســتخدام مهويــات (منفســات) الحنفيــات (شــكل رقــم.)7
وتعتبر هذه االدوات اجراءات بسيطة يمكن تطبيقها لكافة الوضعيات السائدة في الجزيرة وذلك النه اذا ما تم تركيبها فان من شانها ان تخفض جريان او تدفق المياه وعليه يتم تخفيض استهالك المياه.

الشكل رقم  :4رأس دوش فعال في توفير استهالك المياه.

الشكل رقم  :5حنفية – منفسات اومهويات.

ان اجهــزة ازاحــة الميــاه تعالــج اســتخدام الميــاه فــي فلشــات المرحــاض .وان إدخــال خـزان ميــاه المرحــاض ذو حجــم  1لتــر او  2لتــر ســوف يضمــن اســتهالكا لحجــم اقــل مــن الميــاه فــي كل فلشــنغ .وهــذه ايضــا يمكــن اعتبارهــا
إجـراءات ســهلة والتــي مــع ذلــك تتطلــب المشــاركة الفاعلــة مــن المســتهلك النهائــي لضمــان ان يتــم تركيبهــا بصــورة فاعلــة فــي الفلشــنغ.
وتقــدر كميــات الميــاه المســتهلكة فــي مجــال غســل األوانــي وغســيل المالبــس بأنهــا تشــكل  12و  %15علــى التوالــي مــن مجمــوع كميــات الميــاه المســتخدمة فــي المنــازل .وهنــاك وســيلة فاعلــة فــي التعامــل مــع هــذه الفئــة
مــن االســتهالك للميــاه وذلــك مــن خــال تحفيــز اســتبدال األدوات الكهربائيــة الموجــودة مثــل جاليــات الصحــون وغســاالت المالبــس الكهربائيــة بــأدوات جديــدة أكثــر فاعليــة فــي اســتهالك الميــاه.
وقــد تــم دراســة االجـراءات المتخــذة لتغييــر هــذا الســلوك ،وهــذا النــوع مــن اإلجـراءات يتطلــب مســتوى عــال مــن مشــاركة المســتخدم النهائــي فــي عمليــة التغييــر ،ومــن اجــل أن تكــون هــذه االجـراءات فعالــة فانــه ينبغــي
أن تتوفــر مدخــات مســتمرة قادمــة مــن المســتخدم أثنــاء اســتخدامه الفعلــي لنقطــة اســتخدام الميــاه .ومــن اجــل هــذه الدراســة فقــد تــم النظــر فــي جهازيــن الهــدف منهمــا االســتخدام فــي الحمــام:
االول :زر الفتح -واإلغالق لشاور الحمام.
الثاني :مؤقت شاور الحمام.
ويتيح زر فتح وإغالق الشاور للمستخدم لوقف التدفق بمجرد كبسة زر .ويمكن لها إيقاف تدفق المياه عندما يكون الشخص المستحم واضعا الرغوة على جسمه وبعدها يمكن أن يتابع تدفق المياه واالستحمام فوريا.
أمــا مؤقــت الشــاور فهــو يســتخدم لمســاعدة الشــخص المســتحم علــى قيــاس الزمــن الــذي يســتغرقه فــي عمليــة االســتحمام .حيــث يصــدر المنبــه صوتــا بعــد مــرور الوقــت الــذي تــم تعييــر المنبــه عليــه وذلــك لتنبــه الشــخص
انــه قــد تجــاوز الوقــت المحــدد لمــدة االســتحمام .ويتيــح المنبــه للمســتخدم أن يحــدد توقيتــا شــخصيا لفتــرة االســتحمام .وبمــا أن اســتهالك الميــاه يتناســب طرديــا مــع الوقــت المســتغرق فــي الحمــام (تحــت الشــاور) .فــان
تخفيــض مــدة الشــاور يــؤدي إلــى تخفيــض اســتهالك الميــاه.
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أن تجميــع ميــاه األمطــار مــن أســطح المنــازل فــي خزانــات تحــت األرض يعتبــر ممارســة مســتخدمة تاريخيــا فــي الجــزر المالطيــة والــذي كان يتطلبــه القانــون فــي منتصــف القــرن التاســع
عشــر .ولكــن لســوء الحــظ خــال القــرن العشــرين وعندمــا تــم بنــاء معظــم التجمعــات الســكنية ،كان هــذا القانــون نــادرا مــا يتــم تطبيقــه .لذلــك فــان محمــل التطــورات الحديثــة تفتقــر
إلــى مثــل هــذه الممارســة المتمثلــة فــي مرافــق تجميــع ميــاه األمطــار .وبســبب البنيــة الحضريــة ذات الكثافــة الســكانية العاليــة فــان اســتعادة بنــاء مثــل هــذه المرافــق ليــس امـرا عمليــا.
ويتيــح تجميــع ميــاه االمطــار مــن علــى أســطح المنــازل مصــدرا بديــا مهمــا لمصــادر الميــاه حيــث يمكــن إعــادة اســتخدام ميــاه الميــاه المجمعــة فــي المراحيــض وري الحدائــق .ويقــدر بــأن
اســتخدام خـزان ميــاه أمطــار مجمعــة ســعته  25متــر مكعبــا يمكنــه أن يخفــض اســتهالك المنــزل للميــاه بحوالــي .%40
وهنــاك مبــادرات حاليــة فــي هــذا الخصــوص تهــدف إلــى تحفيــز اســتخدام الخزانــات القائمــة عــن طريــق التمويــل الجزئــي لعمليــة إصالحهــا وتأســيس نظــام توزيــع مــن الدرجــة الثانيــة
وذلــك إلتاحــة المجــال للوصــول إلــى االســتخدام الفاعــل لميــاه األمطــار المجمعــة .إن تطبيــق مثــل هــذه اإلج ـراءات مــن شــأنها أن تكــون مناســبة للقــرى القديمــة حيــث مــن المتوقــع أن
تكــون الكثافــة الســكانية فيهــا عاليــة نســبيا .إن أنظمــة معالجــة الميــاه الرماديــة المنزليــة توفــر إمكانيــة توفيــر عاليــة فــي اســتخدام الميــاه وذلــك إلمكانيــة إعــادة تدويــر الميــاه الصــادرة
عــن نشــاطات التنظيــف المتنوعــة الســتخدامها فــي المرحــاض وألغـراض ري الحدائــق .وقــد تــم إجـراء تحليــل لألنظمــة الموجــودة ضمــن هــذه الدراســة وذلــك بغيــة تقييــم إمكانيــة تطبيــق
هــذه الحلــول لخصائــص المنــازل الموجــودة فــي منطقــة الدراســة المســتهدفة .وقــد كان تركيــز هــذه الدراســة علــى تزويــد مثــل هــذه المنــازل الموجــودة حاليــا .ولــم يتــم التوصــل إلــى أي
نظــام قابــل للتطبيــق ولهــذا الســبب لــم يتــم التوصيــة بتطبيــق أي مــن هــذه األنظمــة فــي إطــار دراســة الجــدوى هــذه.

■ ■ 1.3.3أهم نتائج الدراسة:

الشكل رقم :6
حقيبة خزان المرحاض

لقد تم تطوير ثالثة حلول لتوفير استهالك المياه مخصصة للتجمعات المدنية والريفية والسياحية .وقد تم تقييم تأثير كل منها على توفير المياه لكل منزل.

المناطق المدنية:

لقــد كان للكثافــة الســكانية العاليــة للمناطــق المدنيــة الســبب فــي اختيــار هــذه اإلجـراءات اللينــة
التــي ركــزت علــى تزويــد نقــاط مخــارج الميــاه الحاليــة بــأدوات توفيــر الســتهالك الميــاه .وذلــك مــن
اجــل ضمــان ســهولة تنقيــة وتطبيــق مثــل هــذه اإلجـراءات .وهنــا فــان عــدم وجــود مرافــق تجميــع
ميــاه أمطــار فــي البنايــات الســكنية القائمــة يحتــم القيــام بإج ـراءات تركــز علــى القيــام بالحصــاد
المائــي للميــاه الجاريــة وذلــك الن تطويــر مثــل هــذه المرافــق لتجميــع ميــاه األمطــار ضمــن إطــار
المناطــق المدنيــة قــد اعتبــرت ليســت ذات جــدوى.

اإلجراء

التأثير على االستهالك

 %15من المياه المستخدمة في الحنفيات
أجهزة التوفير في استهالك المياه
والحمامات
والمزيحات الحجمية
 %20من المياه التي تستخدمها هذه
استبدال أجهزة استخدام المياه
األجهزة
إجمالي تأثير اإلجراءات المقترحة على التوفير في استهالك المياه

استهالك المياه
الحالي

التأثير المحتمل للتوفير
لكل شخص في اليوم

 74.7لتر

 11.2لتر

 36.3لتر

 7.25لتر
 18.25لتر

الجدول رقم  :2تأثير االجراءات المتخذة في المناطق المدنية على التوفير في استهالك المياه
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وتشمل مجموعة اإلجراءات التي اعتمدت للمناطق المدنية:
.أ تركيــب أجهــزة توفيــر اســتهالك الميــاه ومخفضــات حجــم المــاء المتدفــق .إن تأثيــر هــذه األجهــزة علــى توفيــر اســتهالك الميــاه قــد بلــغ  %15لجميــع الميــاه التــي تســتخدم فيهــا الحنفيــات والحمامــات
والمراحيــض.
.بتركيــب األدوات الكهربائيــة الموفــرة الســتهالك
الميــاه فــي المنــازل مــن خــال محفــزات
تخفيــض الضرائــب أو الضرائــب المســترجعة.
إن تأثيــر هــذه الخطــوة علــى توفيــر اســتهالك
الميــاه يقــدر ب  %20مــن مجمــل كميــات
الميــاه التــي تســتخدمها هــذه األدوات
الكهربائيــة.

اإلجراء
أجهزة التوفير في استهالك المياه والمزيحات الحجمية
استبدال أجهزة استخدام المياه
استخدام مياه المطار الجارية المجمعة لالستخدامات
الثانوية المنزلية
مجموع التوفيرات الناجمة عن اإلجراءات المقترحة

نسبة التوفير في االستهالك
 %15من المياه المستخدمة في الحنفيات والحمامات
 %20من المياه التي تستخدمها هذه األجهزة
 %50من مجموع المياه المستخدمة في المراحيض
وأغراض التنظيف المنزلي المختلفة وري الحدائق.

االستهالك الحالي للمياه
 42.8لترا
 36.3لتر
 49.4لتر

كمية المياه الوفرة باللتر
لكل شخص في اليوم
 6.4لتر
 7.25لتر
 24.71لتر
 38.4لتر

الجدول رقم  :3اثر التوفيرات في المناطق الريفية في استهالك المياه الناجمة عن تطبيق اإلجراءات المقترحة

.تحملــة عــن توفيــر اســتهالك الميــاه مــن خــال
توزيــع أجهــزة لرفــع الوعــي والمعلومــات عــن
كيفيــة تخفيــض كميــة الميــاه المســتهلكة .انــه مــن الصعــب تحقيــق التأثيــر المرجــو مــن هــذه اإلج ـراءات وذلــك بســبب أن ذلــك يعتمــد علــى مــدى تقبــل المســتخدم وعلــى مــدى التغييــر فــي ســلوكياته.
.ثإن تأثيــر هــذه اإلج ـراءات علــى توفيــر اســتهالك الميــاه هــي فــي الجــدول  2إن التأثيــر المحتمــل لهــذه اإلج ـراءات علــى التوفيــر فــي اســتهالك الميــاه هــو حوالــي  %13.6مــن جميــع كميــات الميــاه التــي
يســتهلكها المنــزل.

المناطق الريفية:

يمكــن اعتبــار المناطــق الريفيــة أنهــا تقــدم ســيناريو محســن لتطبيــق إجـراءات التوفيــر فــي اســتهالك الميــاه ويرجــع ذلــك بالدرجــة األساســية إلــى إمكانيــة تطبيــق نظــم تجميــع ميــاه األمطــار .إن حزمــة اإلجـراءات التــي وضعــت
تعكــس اإلجـراءات التــي وضعــت للمناطــق المدنيــة مضــاف إليهــا خطــة المحفـزات علــى اســتخدام ميــاه األمطــار المجمعــة فــي الخزانــات القائمــة .إن تأثيرهــا علــى توفيــر اســتهالك الميــاه يقــدر ب  %50مــن جميــع كميــات
الميــاه المســتخدمة فــي المرحــاض وفــي أغـراض التنظيــف المنزليــة المتنوعــة وفــي الحدائــق.
وتقدر نسب التوفير في االستهالك لهذه اإلجراءات كما يلي في الجدول رقم .3
ومن الممكن أن يصل اثر التوفير المتوقع لهذه اإلجراءات إلى  %28.4من مجموع كميات المياه المستهلكة في المنازل الواقعة في المناطق الريفية.
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المناطق السياحية:

إن الخصائــص المميــزة للمناطــق الســياحية التــي فيهــا نســبة عاليــة مــن المنــازل المخصصــة لقضــاء العطلــة الصيفيــة تتيــح القيــام بإجـراءات إداريــة مائيــة بســيطة وغيــر مباشــرة .ويعــود هــذا إلــى عــدم وجــود ســكان مقيميــن،
ممــا يــؤدي انخفــاض الوعــي وعليــه معــدل منخفــض لتبنــي اإلج ـراءات المباشــرة .ويمكــن أن تصــل نســبة التوفيــر فــي اســتهالك الميــاه المحتملــة إلــى نســبة  %3 .8مــن مجمــوع كميــات الميــاه المســتهلكة فــي المنــازل
الموجــودة فــي مناطــق التجمعــات الســياحية.
وختامــا فــان الحلــول التــي تــم تحليلهــا فــي دراســة الجــدوى التــي أجريــت فــي جزيــرة غــوزو قــد ركــزت بصــورة أساســية علــى توفيــر أدوات تركــب علــى نقــاط مخــارج الميــاه المنزليــة الموجــودة وذلــك مــن اجــل تحقيــق
اســتهالك ميــاه أكثــر فاعليــة فــي المنــزل .وأمــا اإلجـراءات المقترحــة بخصــوص ،قــد تــم تحليــل البدائــل التــي هــي مكونــة أساســا مــن حلــول بســيطة غيــر مباشــرة مــن الممكــن تبنيهــا فــي تجمعــات ســكنية محــددة فــي الجزيــرة.
إن تطبيــق الحلــول المقترحــة تحتــاج إلــى مشــاركة كبيــرة مــن الســكان المقيميــن .وان القيــام بأيــة إجـراءات مســتقبلية ربمــا تحتــاج فــي تطبيقهــا إلــى القيــام بحمــات توعيــة لضمــان أن يكــون ســكان المنطقــة المســتهدفة
علــى درجــة مــن الوعــي بالحاجــة إلــى تحقيــق االســتدامة المائيــة.
أمــا بالنســبة لإلجـراءات المقترحــة فــي هــذه للدراســة بخصــوص
التجمعــات الريفيــة والســياحية فقــد تمــت مناقشــاتها مــع
 74.7لتر
 %15من المياه المستخدمة في الحنفيات والحمامات
أجهزة التوفير في استهالك المياه والمزيحات الحجمية
أصحــاب المصلحــة خــال أول طاولــة مائيــة التــي عقــدت فــي
مجموع التوفيرات الناجمة عن اإلجراءات المقترحة
غــوزو .وفــي هــذه اللقــاءات وافــق أصحــاب المصلحــة علــى
أهميــة الوســائل المباشــرة وغيــر المباشــرة المقترحــة ضمــن
الجدول رقم  :4اثر اإلجراءات المطبقة في المناطق السياحية على نسبة التوفير في استهالك المياه
المبــادرات المقترحــة الثــاث األولــى .وقــد شــدد أصحــاب
المصالــح علــى ضــرورة االســتخدام األكبــر للمرافــق القائمــة المســتخدمة فــي تجميــع ميــاه األمطــار فــي القطــاع المنزلــي .كمــا تــم التشــديد علــى ضــرورة زيــادة فــرض بنــاء خزانــات ميــاه جديــدة وإدخــال هــذا اإلجـراء بالتدريــج
فــي كافــة المناطــق الريفيــة مــن خــال اســتبدالها بصــورة طبيعيــة.
اإلجراء

نسبة التوفير في االستهالك

االستهالك الحالي للمياه

كمية المياه الوفرة باللتر
لكل شخص في اليوم
 11.2لتر
 11.2لتر

■ ■ 1.4تونس:
خــال عمليــة وضــع هــذه الدراســة فقــد تــم تحليــل الخصائــص المميــزة للتجمعــات المدنيــة والريفيــة فــي تونــس وذلــك مــن اجــل التمكــن مــن تحديــد أفضــل اإلجـراءات التــي يمكــن إتباعهــا فــي للحصــول علــى اإلدارة المثلــى
للطلــب علــى الميــاه وإعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة فــي الدولــة .وجــاء هــذا أيضــا بنــاء تطويــر خطــط وطنيــة واقليميــة تهــدف إلــى تحســين توفيــر االحتياجــات مــن معالجــة الميــاه وتحســين ممارســات إعــادة اســتخدام
الميــاه المعالجــة وهــذا بــدوره يســهم للوصــول الــى اســتخدام مســتدام لمصــادر الميــاه.
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أن تحديــد هــذه المميـزات قــد تــم مــن خــال التعــاون مــا بيــن خدمــات الميــاه الوطنيــة وبيــن  SONEDEوبيــن  .ONASوقــد تــم اجـراء هــذا التحليــل فــي ثالثــة مواقــع ممثلــة يمكــن اســتخدامها بســهولة كنمــوذج فــي تكـرار
مناهــج مشــابهة فــي العديــد مــن األوضــاع المقارنــة فــي الدولــة.

■ ■ 1.4.1وصف للمواقع:
تم اختيار ثالثة مواقع كحاالت دراسية في تونس:
موقــع شــورفش  :24وهــي منطقــة تجمــع ريفــي تقــع فــي وادي مدجيــردة المنخفــض فــي شــمال غــرب تونــس .وعــدد الســكان الحالييــن هــو  180نســمة ومــن المتوقــع ان يصــل عددهــم الــى  262نســمة بحلــول عــام .2020
ويبلــغ عــدد المنــازل  39منــزال .وفــي الوقــت الحاضــر تتوفــر فــي التجمعــات انظمــة توزيــع ميــاه داخــل البيــوت ولكــن ال يوجــد فيهــا انظمــة صــرف صحــي وال أنظمــة معالجــة للميــاه العادمــة (مصــارف فرديــة).
امــا بلــدة زاويــة المجيــز فــي زم فتقــع علــى قمــة تلــة حيــث الزراعــة هــي النشــاط الغالــب وهــي تقــع علــى «الــرأس الطيــب» التونســي .وتنتمــي «زاويــة مجيــز» إلــى  EL Haouaria delegationفــي محافظــة نبيــال .وهــي
بلــدة صغيــرة ذات تعــداد ســكاني يبلــغ  4000نســمة ويوجــد بهــا انظمــة توزيــع ميــاه داخــل المنــازل وفيهــا نظــام جزئــي للمجــاري (للصــرف الصحــي) .ولكــن ال توجــد فيهــا محطــة معالجــة.
مركــز بــاردو :تــم تشــييده عــام
 1995وذلــك مــن اجــل خلــق
مركــز مدنــي يشــمل النشــاطات
واألعمــال التجاريــة والخدمــات
والمطاعــم واماكــن األقامــة
ومواقــف الســيارات .وهــو يقــع
فــي مدينــة بــاردو والتــي هــي
جــزء مــن محافظــة تونــس
والتــي تحتــوي علــى  %43مــن
مجمــوع عــدد ســكان مدينــة
تونــس العظمــى و  %10مــن عــدد
الســكان الكلــي التونســي .ومركــز
بــاردو هــو عبــارة عــن مجمــع
مكــون مــن عشــرة مبانــي منظمــة
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الشكل رقم  :8منظر جوي لمركز باردو

شكل رقم  :7مواقع ثالثة دراسات في تونس.

علــى شــكل دائــرة فــي مركــز مدينــة بــاردو .ويحتــوى الطابــق االرضــي علــى العديــد مــن المتاجــر والشــركات التجاريــة وكذلــك علــى مركــز بــاردو .وتتكــون كل بنايــة مــن ســتة طوابــق وطابــق متوســط MEZZANINE
آخــر أحيانــا معتمــدا علــى البنايــة( .الشــكل رقــم  8و  .)9ويقطــن فــي بــاردو مواطنــون ( 80شــقة ســكنية) ولكنهــا أيضــا تســتخدم مــن قبــل العديــد مــن الحرفييــن كاألطبــاء وشــركات التاميــن والمحاميــن . . .الــخ .حيــث
يبلــغ عددهــا اإلجمالــي  70مكتبــا .ولكــون بــاردو مدينــة تونســية حضريــة فهــي يتــم تزويدهــا بشــكل كامــل بالميــاه مــن قبــل  .sonedeوتمتلــك بــاردو شــبكة ميــاه منفصلــة .ويتــم معالجــة الميــاه العادمــة فــي محطــة
معالجــة الميــاه العادمــة .حيــث يتــم معالجــة ميــاه لصــرف الصحــي لمحافظــة تونــس (فــي حالــة وجــود فائــض عندهــا تتــم معالجــة هــذا الفائــض فــي محطــة شــطرانا لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي .ويتــم تصريــف
ميــاه األمطــار بصــورة طبيعيــة فــي البيئــة المحيطــة (قنــاة خازنــدار او ســبخة ســيجومي).

■ ■ 1.4.2الحلول المقترحة في اإلدارة المستدامة للمياه:
وبتحليــل البيانــات التــي جمعــت خــال فتــرة المســح فــي الحــاالت الدراســية الثــاث والتــي قــام بهــا مركــز بحــوث وتكنولوجيــات الميــاه فقــد بــدا واضحــا أن المناطــق المعزولــة تواجــه العديــد مــن المشــاكل المتعلقــة بالبنيــة
التحتيــة ألنظمــة الميــاه وميــاه الصــرف الصحــي وخاصــة التركيــز علــى كثــرة الحــاالت المتمثلــة بالمعالجــة غيــر الكافيــة والتــي مــا زالــت ســائدة فــي البــاد .وفــي كافــة المناطــق يجــب التخطيــط وتشــجيع تحفيــز ونشــر وســائل
وأدوات التوفيــر فــي اســتهالك الميــاه مثــل مشــتتات الميــاه والــزر المــزدوج المســتخدم فــي المراحيــض وكذلــك تجميــع ميــاه األمطــار.
وباألخذ بعين االعتبار الحاالت الدراسية الثالث فقد تم اقتراح الحلول التالية:
•بالنسبة للمنطقة السكنية في باردو :تتركز الحلول المقترحة في تجميع مياه األمطار ونظام فصل المياه الرمادية وذلك من اجل تحسين إعادة استخدام المياه على المستوى المنزلي.
•وفيمــا يخــص بلــدات التجمعــات المدنيــة فــان المشــكلة الرئيســية التــي ينبغــي معالجتهــا تتمثــل فــي محدوديــة الشــبكة ونظــام المعالجــة مــن خــال بنــاء بــرك المعالجــة الطبيعيــة بالفلتــرة وذلــك مــن أجــل
تبنــي مزيــد مــن الحلــول المســتدامة للميــاه فــي مجــال الزراعــة والتــي هــي النشــاط الرئيســي فــي هــذه القريــة.
•أمــا بالنســبة للتجمــع الريفــي فــي شــرفش الــذي ال يوجــد فيــه شــبكة مجــاري والــذي يواجــه مشــكلة غيــاب الربــط مــع محطــة معالجــة الميــاه العادمــة وذلــك بســبب وجــود الخــط الســريع الــذي يفصلهــا عنــه.
ولهــذا فقــد تــم اقتـراح حملــة توفيــر فــي اســتهالك الميــاه وذلــك لعــدم تبنــي حلــول مســتدامة إلعــادة اســتخدام الميــاه فــي المجــاالت المنزليــة مثــل اســتخدام أدوات توفيــر اســتهالك الميــاه ،وتخزيــن ميــاه
األمطــار ،المعالجــة الطبيعيــة للميــاه العادمــة باســتخدام بــرك الفلتــرة الطبيعيــة.
وفيما يلي نظرة سريعة للحلول المستدامة المقترحة فيما يتعلق باإلدارة المستدامة للمياه في حاالت الدراسة في تونس والمتمثلة في الجدول التالي:
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الحلول الفنية لإلدارة المائية المستدامة

انتشارها في اإلقليم

إمكانية التطبيق في اإلقليم

مالحظات أو تعليقات

الحالة رقم  :1مركز باردو
أجهزة توفير استهالك المياه

++

++

الحدائق العامودية باستخدام المياه الرمادية
معالجة المياه الرمادية عن طريق (المفاعل التعاقبي ذي الدفعات) أو عن طريق (المفاعل البيولوجي
الغشائي)
خنادق النضح (التنقية) ،الحدائق المطرية SUDS

+

-

++

-

+

-

السقوف(األسطح) الخضراء

++

-

الحالة رقم  :2شرفش
أجهزة التوفير في استخدام المياه

++

-

CWللمياه العادمة

++

+

تجميع مياه األمطار

++

-

حقن المياه العادمة المعالجة في باطن األرض

-

-

إعادة استخدام المياه المعالجة في الري

+

-

خنادق النضح (التنقية) ،الحدائق المطرية SUDS

++

-

الحالة رقم  :3زم
أدوات توفير استخدام المياه

++

-

المنهج المركزي (الربط مع محطة معالجة المياه العادمة القائمة بطول 19.5كيلومتر)

++

-

محطات المعالجة عن طريق برك الفلترة الطبيعية.

++

-

 ++يمكن تطبيقها بدون أية قيود وهي منتشرة بصورة واسعة.
 +يمكن تطبيقها مع وجود بعض القيود وعي مستعملة في بعض الحاالت.
 -غير قابلة للتطبيق وهي غير مستخدمة.
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تستخدم المياه الجوفية من قبل السكان
المحليين :لذلك يجب تجنب أية مخاطر
للتسبب بتلويثها.

إن أجهزة توفير استهالك المياه-وهي مجموعة الحلول األبسط واألكثر انتشارا إلدارة المياه المستدامة -قد كانت مأخوذة بعين االعتبار في كافة الحاالت المدروسة.
ففــي منطقــة مركــز “ بــاردو” المدنيــة تركــزت الحلــول المقترحــة علــى تخفيــض كميــة االســتهالك مــن الميــاه وذلــك عــن طريــق إعــادة اســتخدام الميــاه الرماديــة (وهــو أكثــر الحلــول نجاعــة فــي المناطــق الجافــة) وعــن طريــق
إدارة ميــاه الفيضانــات (العواصــف) باســتخدام الســقوف الخضـراء وال .SUDS
وفــي “شــرفش”– باإلضافــة إلــى االســتخدام الفاعــل للميــاه( -تجميــع ميــاه األمطــار) وإدارة ميــاه الفيضانــات ( )SUDSهنــاك حاجــة ملحــة إلــى وضــع مقترحــات حلــول لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي (بــرك معالجــة الميــاه
العادمــة بالفلتــرة الطبيعيــة).
وفــي “زم” تتمثــل المشــكلة الرئيســية فــي معالجــة الميــاه العادمــة ،وقــد حللــت الدراســة إمكانيــة توصيــل التجمعــات الســكانية مــع محطــة معالجــة الميــاه العادمــة القائمــة أو إلــى التوصــل إلــى نظــام “المركــزي” للمعالجــة،
و تــم أيضــا وضــع تصــورات ( )SUDSإلدارة ميــاه الفيضانــات.

■ ■ :1.4.3أهم نتائج الدراسة:
المناطق الحضرية (المدنية):

تــم وضــع أربــع تصــورات بديلــة فــي الحالــة الدراســية التــي تخــص “مركــز بــاردو” باإلضافــة إلــى بديــل صفــري (عــدم القيــام بــأي شــيء) .وقــد حصلــت كافــة البدائــل علــى نتائــج أفضــل بالمقارنــة مــع البديــل الصفــري والــذي
هــو متعــادل أو محايــد تقريبــا .وفــي الحقيقــة فــان الواقــع الحالــي فــي بــاردو ال يســبب مشــاكل صحيــة وال إلــى تأثيـرات بيئيــة معينــة وذلــك ألن هنــاك مجــرى لتجميــع ميــاه الصــرف الصحــي وان هنــاك مســتوى مقبــوال بصــورة
عامــة لوضــع الصــرف الصحــي.

أن تبنــي  SUDSأو الســقوف الخض ـراء قــد يكــون لهــا تأثيــر ايجابــي علــى تخفيــض كميــة الميــاه المجمعــة فــي بواليــع التصريــف وعلــى تحديــد كميــات ميــاه الفيضانــات فــي الشــوارع .لكنــه يتعيــن تطبيــق مثــل هــذه
اإلســتراتيجيات علــى مســتوى أكبــر وذلــك مــن أجــل التوصــل إلــى نتائــج مهمــة .كمــا أن علينــا دراســة “التأثي ـرات الثانويــة “ الناجمــة عــن مثــل هــذه التقنيــات:
•إن األثر التعليمي (التثقيفي) لمثل هذه اإلجراءات من اجل تعزيز تبني مثل هذه االستراتيجيات مع العلم أن “مركز باردو” يقع في وسط مدينة تونس الهامة.
• تحسين مناظر المناطق شبه المهجورة على جوانب الشارع أو بناء األسوار والسقوف .وفي الحاالت األخيرة هذه يجب أيضا دراسة أثرها االيجابي على أداء هذه البنايات من حيث كمية استهالك الطاقة.
هنــاك تأثيــر ايجابــي لألجهــزة المســتخدمة فــي توفيــر اســتهالك الميــاه واســتعادة الميــاه الرماديــة علــى الســكان المقيميــن والتــي يمكــن أن تعتمــد علــى مزيــد مــن كميــات الميــاه المتوفــرة لالســتخدامات المختلفــة وفــي الوقــت
نفســه يمكنهــا أن تخفــض كميــة اســتهالك الميــاه (ونتيجــة لذلــك تخفيــض كميــة الميــاه العادمــة التــي يتــم ضخهــا فــي نظــام الصــرف الحــي).
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وحســب التحليــل التــي تــم إجراؤهــا فــان أفضــل البدائــل مــن حيــث األداء هــو
ذلــك الــذي يتــم مــن خاللــه اســتخدام ال MBRلمعالجــة الميــاه الرماديــة لكــي
يتــم إعــادة اســتخدامها فــي المراحيــض فقــط .وهــذا يعتبــر أيضــا البديــل األقــل
تكلفــة ألن كميــة الميــاه المعالجــة المعــاد اســتخدامها هي اقــل مقارنــة بالبدائل
األخــرى .وفــي هــذا تصــور اســتعادة كميــات كبيــرة مــن الميــاه الرماديــة .ولكــن
توفــر كميــات اكبــر مــن الميــاه المعالجــة الســتخدامها ثانيــة فــي ري المناطــق
الخضـراء العامــة ال يهــم المواطــن المقيــم الــذي همــه الوحيــد إعــادة اســتخدام
الميــاه المعالجــة “داخــل بيتــه” للمراحيــض .وهــذا يســمح بتخفيــض كبيــر فــي
اســتهالك الميــاه وبالتالــي توفيــر فــي األمــوال.
وبالمقابــل فــان توفــر كميــات ميــاه أكبــر ربمــا يــؤدي إلــى توفيــر إمكانيــات
لتحســين جــودة أو نوعيــة المناطــق المحليــة الخضــراء .ويبــدو أن الحاجــة
إلــى المناطــق الخض ـراء قــد ظهــرت مــن التحليــات التــي تقــول بــان البديــل
الثانــي هــو الــذي يشــمل -باإلضافــة إلــى الســقوف الخضـراء وأنظمــة التصريــف
المدنيــة المســتدامة  SUDSالخضــراء – بنــاء جــدار اخضــر لمعالجــة الميــاه
الرماديــة .وبالرغــم مــن ذلــك فــإن هــذا يجــب أن يعتبــر تقنيــة تجريبيــة وأن
تكلفــة البنــاء وعــدم التيقــن مــن تشــغيلها هــي مرتفعــة .كمــا يجــب أيضــا
دراســة ايجابيــات الجــدران الخضــراء مــن حيــث تخفيــض تكلفــة اســتهالك
الطاقــة وإمكانيــات تجميــل المناظــر .كمــا أن إمكانيــات التوعيــة ربمــا تكــون
قويــة .كمــا انهــا تجربــة رائــدة علــى جــزء مــن الميــاه الرماديــة المنتجــة وقــد
يكــون لهــا اثــر ايجابــي عليهــا وتتيــح المجــال لدراســة مثــل هــذه الفعاليــة
ومــدى الوثوقيــة التشــغيلية والتكيفيــة للواقــع التونســي( .وقــد ثبــت أن األســقف
كافيــة للســماح ببنــاء أســطح خض ـراء مكثفــة وأن بنــاء بركــة معالجــة طبيعيــة
خضـراء علــى الســطح لفلتــرة الميــاه الرماديــة قــد يكــون صعبــا وعالــي التكلفــة
علــى البنايــات القائمــة).

الشكل رقم  :9المناطق الخضراء شبه المهجورة “ الموقع المحتمل ألنظمة التصريف المدنية المستدامة  SUDSفي”مركز باردو”.

الشكل رقم  :10رسم توضيحي للحديقة العمودية المتصورة في دراسة حالة باردو.
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شرفش:

تتضمــن جميــع البدائــل المتصــورة إجـراءات لتخفيــض اســتهالك
الميــاه وتجميــع ميــاه األمطــار وإعــادة اســتخدام الميــاه
المعالجــة ،وبناءأنظمــة التصريــف المدنيــة المســتدامة إلدارة
ميــاه الفيضانــات .وتــم تطويــر العديــد مــن الخيــارات فيمــا
يتعلــق بمعالجــة الميــاه العادمــة ،ومقارنــة الحلــول المركزيــة
(تحســين وتحديــث بــرك معالجــة الميــاه الرماديــة الموجــودة
عــن طريــق الفلتــرة الطبيعيــة) مــع قليــل مــن البدائــل
الالمركزيــة.
وقــد وصلــت البدائــل جميعهــا الــى درجــات عاليــة مــا عــدا
البديــل الصفــري حيــث بقــي جــزء مــن القريــة دون أيــة
معالجــة .إن أفضــل بديليــن همــا اللــذان تضمنــا المزيــد مــن الحلــول الالمركزيــة واللــذان اتاحــا اعلــى قــدر مــن اعــادة اســتخدام للميــاه واقصــر طــول ممكــن للمجــاري .أن أفضــل الخيــارات العاملــة هــي تلــك التــي تقلــل الــى
حــد كبيــر الحاجــة الــى ضــخ الميــاه العادمــة وذلــك مــن خــال وضــع محطــات المعالجــة  CWفــي اماكــن يمكــن ان يتــم تجميــع الميــاه العادمــة بالجاذبيــة األرضيــة (االنحــدار) ،ان موقــع اثنتيــن مــن ال  CWالمقترحــة يتيــح
ايضــا عمليــة اعــادة االســتخدام محليــا .وهــذا غيــر ممكــن فــي منطقــة ال  CWالموجــودة حاليــا .أن أفضــل الحلــول جميعــا هــو الــذي يقتــرح تجميــع جــزء صغيــر مــن الميــاه العادمــة علــى نظــام المعالجــة القديــم .ويظهــر
هــذا الحــل افضــل مبادلــة بيــن المعاييــر البيئيــة واالقتصاديــة وتبــدو أنهــا عمليــة ومقبولــة أكثــر إذا مــا اعتبرنــا أن النظــام القديــم يحتــاج الــى تدخــات واعــادة تأهيــل.
الشكل رقم  :11خرائط تمثل بديلين تم تطويرهما في الحالة الدراسية ل “شرفش” لمحطات معالجة المياه العادمة
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«زم»:

تم وضع ثالثة بدائل مع خيارات مختلفة لمعالجة المياه العادمة وكما هو موضح في الصورة التالية.
وفــي هــذه الحالــة كان ترتيــب البديــل رقــم  2كأفضــل بديــل حتــى لــو وصــل البديــل رقــم  3الــى نتائــج مشــابهة مــن
ناحيــة معظــم المؤشـرات ويبــدو انــه افضــل أداء مــن ناحيــة القضايــا الصحيــة والتأثيـرات البيئيــة واألمــور الفنيــة ،بينمــا
هــو اقــل قليــا مــن ناحيــة القضايــا االجتماعيــة والثقافيــة وكذلــك فــي التقديـرات االقتصاديــة .واذا وجــد اصحــاب المصالــح
تغطيــة لتكاليــف البديــل رقــم  3عندهــا يجــب اختيــار هــذا كأفضــل بديــل وتكــون حظــوظ البديــل رقــم  2هــي الثانيــة
مــن حيــث الترتيــب.
ومــن وجهــة نظــر فنيــة فــان هذيــن البديليــن متشــابهان الــى حــد كبيــر :فكالهمــا يســتخدمان إجـراءات مخفضة الســتهالك
الميــاه وتخفيــض كميــة الميــاه العادمــة التــي ينبغــي معالجتهــا ،كمــا أن طريقــة المعالجــة فــي كل منهمــا هــي نفســها.
والفــرق الوحيــد هــو المنهــج األكثــر «المركزيــة» وذلــك بفصــل المعالجــة إلــى موقعيــن مختلفيــن البديــل  -رقــم  )3بــدال
مــن موقــع واحــد (البديــل رقــم .)2
ومــن اجــل إجــراء تقييــم للبديــل اآلخــر فهــو يمكــن مقارنتــه بالبديــل رقــم  .1ومــن المهــم ان ننظــر الــى تكاليــف
االســتثمار والصيانــة بالنســبة لشــبكة المجــاري والوصــات والتــي تؤثــر كثيـرا وســلبيا علــى الترتيــب النهائــي المســتند الــى
عمليــة  MCAوكمــا هــو واضــح بمقارنــة الخصائــص االقتصاديــة للبدائــل رقــم  1ورقــم  2ورقــم .3

وبالنســبة لهــذا المقتــرح ايضــا فــان المقارنــة يجــب ان تأخــذ بعيــن االعتبــار تكاليــف االســتثمار والصيانــة والتكاليــف
التشــغيلية العاليــة المتعلقــة بالتقنيــة التــي تقترحهــا هــذه الدراســة (نظــام حمــأة منشــطة منخفضــة الحمــل) .ان
هــذا البديــل «الالمركــزي» يجــب ان تتــم مقارنتــه مــع بديــل آخــر ،أن يتــم مركزيتهــا بالكامــل أو مزجهــا مــع البديــل
رقــم  2حيــث نجــد أن تجمــع (بوكريــم) فيــه معالجــة محليــة المركزيــة باســتخدام انظمــة المعالجــة الالمركزيــة
(.)CWs

الشكل رقم  :12البدائل  3 ،2 ،1في حالة “زم” الدراسية.
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■ ■« .1.5الزيو»  -ايطاليا:
يعتبر اقليم الزيو الذي يقع في وسط ايطاليا غنيا بالمياه بفضل المياه ذات الجودة العالية القادمة من جبال أيروزو المجاورة( .وهي المنطقة الواقعة على حدود الزيو الشرقية).
والجــزء الشــمالي الشــرقي مــن االقليــم ذو طبيعــة بركانيــة وغنــي بالميــاه الجوفيــة والبحيـرات .بينمــا فــي الجنــوب تغــذي جبــال «لبينــي» خزانــا جوفيــا ذا ميــاه عاليــة الجــودة ممــا يحيــي الينابيــع فــي ســهول « أجــرو بونتينــو»
الغرينيــة .ويتــم توزيــع حوالــي  600مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه ســنويا لالســتخدامات المدنيــة فــي الزيــو واغلبهــا قــي محافظــة رومــا.

 1.5.1وصف للمواقع
تم تحديد منطقتين رئيستين وكالهما واقعتان في إقليم «التينا» :بلدية «نورما» والقرية الساحلية «بورغو سابيتيلو» في بلدية التينا (انظر الى الخريطة التالية).
ان «نورمــا» عبــارة عــن قريــة صغيــرة عــدد ســكانها حوالــي  4200وتقــع فــوق تلــة منحــدرة عنــد خاصــرة جبــال لبينــي وهــي جبليــة فيمــا عــدا
القليــل مــن األراضــي المنبســطة الواقعــة جنوبــي التلــة والتــي موطــن للمركــز المدنــي .وإذا نظرنــا إلــى مجمــوع ســكان يقــدر ب  4200والــى
معــدل تدفــق مقــداره  18لتــر فــي الثانيــة أي مــا يعــادل  370لتــر مــن الميــاه لــكل شــخص فــي اليــوم والــذي يعتبــر معــدال عاليــا جــدا لقريــة
صغيــرة كهــذه ال يوجــد فيهــا اال القليــل مــن االســتخدامات غيــر المنزليــة للميــاه.
ومــن بيــن القضايــا التــي يجــب النظــر فيهــا مــن خــال هــذه الدراســة هــي قضيــة توزيــع اكثــر عقالنيــة (ترشــيدا) للميــاه مــع اعــادة اســتخدام
للميــاه .وبســبب النقــص فــي توفــر المعلومــات عــن كميــة الميــاه المســتهلكة مــن قبــل كل منــزل فانــه ليــس مــن الواضــح فيمــا اذا كانــت هــذه
الحصــة الكبيــرة مــن الميــاه للفــرد هــي تعــزى إلــى تســربات فــي شــبكة الميــاه ام الــى اســتهالك مفــرط للميــاه .وحســب بعــض المقابــات التــي
اجريــت مــع ممثليــن عــن بلديــة التينــا فــان كال النقطتيــن يجــب العمــل علــى تحســينهما .كمــا ان بلــدة نورمــا وبســبب تشــكلها المورفولوجــي
تتأثــر ايضــا بفيضانــات الطــرق اثنــاء هطــول األمطــار الغزيــرة .وهــذه قضيــة اخــرى ســيتم دراســتها فــي إدارة الميــاه الجاريــة فــي المناطــق المدنيــة
ضمــن هــذه الدراســة.
أن بورغــو ســابوتينو هــو حــي مــن احيــاء بلديــة التينــا ويقــع علــى طــول الســاحل فــي الجنــوب الغربــي للمركــز الحضــري التينــا .وقــد كان فــي
األصــل واحــدة مــن العديــد مــن القــرى الريفيــة الصغيــرة التــي تــم بناؤهــا مباشــرة لالســتصالح أغــرو بونتينــو التــي قامــت بــه الحكومــة االيطاليــة
الشكل رقم  :13موقع الدراستين في اقليم الزيو.
عــام  .1929والمشــكلة الكبــرى فــي إدارة ميــاه بورغــو ســابوتينو تتمثــل فــي معالجــة الميــاه العادمــة :فــي الوقــت الحالــي هنــاك حوالــي 5000
شــخص غيــر مربوطيــن بشــبكة الصــرف الصحــي الموجــودة .وتخطــط «اكواالنتينــا» وهــي هيئــة إدارة الميــاه فــي محافظــة التينــا -لتوســيع شــبكة الصــرف الصحــي الحاليــة وذلــك لكــي تتمكــن مــن خدمــة جميــع الســكان .ولكــن
بســبب توزيعهــم فــي منطــق مشــتتة فــان توســيع المجــاري ليــس ســهال وليــس رخيصــا .لذلــك كان التوجــه فــي درســات الجــدوى التــي قدمهــا ســويمد نحــو ايجــاد حلــول بديلــة للمعالجــة الالمركزيــة للميــاه العادمــة وذلــك مــن
اجــل التاكــد ممــا اذا كان هــذا يمثــل الطريــق األكثــر اســتدامة.
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■ ■ :1.5.2حلول ( )SWMالمقترحة:
وفــق التحليــات التــي اجريــت علــى البيانــات التــي جمعــت وعلــى االحتياجــات التــي ظهــرت خــال االجتماعــات مــع اإلدارات المحليــة واصحــاب المصالــح فقــد بــدا ان بعــض المســائل كان االهتمــام بهــا علــى المســتوى الكلــي
لمحافظــة التينــا:
1.1تخفيض معدل الفاقد من المياه في شبكة التوزيع ورفع فعالية نظام ضخ المياه.
2.2تخفيض كمية المياه المستهلكة من قبل المستهلك النهائي(مناطق الدراسة هي نورما وايضا مراكز صغرى اخرى).
3.3زيادة عدد انظمة التصريف المدني المستدام.
4.4نظام مياه عادمة المركزي من خالل برك المعالجة الطبيعية بالترشيح.
ورغم ان حلول إدارة المياه المستدامة موجودة اصال فان تلك التي تم اقتراحها لدراسة الزيو كانت:
•اجراءات لتخفيض استهالك المياه.
•تجميع مياه األمطار وأنظمة التصريف المدنية المستدامة .SUDS
•بناء برك المعالجة الطبيعية.
ولمواجهة المشكلة رقم  1فقد تم تحديد بعض التقنيات الحديثة من قبل فريق اقليم الزيو.

الحلول المقترحة للتقليص من الفاقد:
تقنيات مبتكرة ألصالح االنابيب المسربة للمياه:
يعتبــر  LEAKCUREمشــروعا ممــوال مــن األتحــاد األوروبــي ضمــن اطــار مبــادرة  - CPIمبــادرات المبتكـرات االقتصاديــة للمنافســة واالبتــكار .ويهــدف الــى جعــل الســوق يتبنــى طريقــة الــا -خنــادق فــي اصــاح تســربات الميــاه
فــي األنابيــب الصغيــرة عــن طريــق تقنيــة الــا خنــادق (دون الحاجــة الــى الحفــر والوصــول الــى مــكان التســرب) .وتديــر هــذا شــركة قامــت بتطويــر تقنيــة مبتكــرة تســمى  CURAPIPEطريقــة اوتوماتيكيــة مبتكــرة الصــاح
التســرب المائــي دون الحاجــة الــى حفــر خنــادق( .)TALRوهــي تقــوم باصــاح الثقــوب والشــقوق المســربة للميــاه فــي انابيــب الميــاه المدنيــة والتــي فــي العــادة تبقــى دون اكتشــاف مــن قبــل تقنيــات الكشــف التقليديــة
عــن التســربات .وباســتخدام هــذه التقنيــة يمكــن لمصالــح وشــركات الميــاه أن تخفــض التســربات فــي شــبكات توزيــع الميــاه المنزليــة بدرجــة كبيــرة جــدا ودون التســبب فــي انقطــاع الميــاه عــن المشــتركين لفتــرة طويلــة .ان
هــذه الطريقــة المبتكــر تقــدم حــا بديــا رخيــص التكلفــة عــن طريــق تجديــد األنابيــب الرئيســية للميــاه والــذي يمكــن نشــرها بســرعة كبيــرة .وهــذه التقنيــة ال تتطلــب كشــفا عــن التســربات وال تحديــدا لموقــع التســرب فهــي
تقــوم ذاتيــا باختـراق التســرب واغالقــه واصالحــه بصــورة نهائيــة.

24

المراقبة المتكاملة على وضع المياه الجوفية وعلى عمل اآلبار وعلى فعالية الضخ – تقنية البئر الذكي (:)SMARTWELL Technology

تعتبــر الرقابــة الدائمــة علــى توفــر الميــاه (التدفــق بالنســبة للميــاه الســطحية ،ومنســوب الميــاه بالنســبة للميــاه الجوفيــة) فــي غايــة األهميــة للوصــول الــى إدارة صحيحــة ومعقولــة لمصــادر الميــاه .لقــد قــام Edillio
 SRL O SMEالــذي مركــزه فــي رومــا بالمشــاركة مــع جامعــة رومــا فــي الســابينزا – حديثــا بتطويــر نظــام يعمــل علــى الحاســوب (يســمى البئــر الذكــي -ســمارت ول) وهــو يمكــن تطبيقــه علــى اآلبــار القائمــة .أن
نظــام ســمارت والمــزود بمجســات (حساســات) معينــة يقــدم لنــا تدفقــا مســتمرا مــن المعلومــات حــول كميــة الميــاه الجوفيــة( :التدفــق ،ومنســوب الميــاه) .وعــن نوعيــة الميــاه الجوفيــة (التوصيليــة ،ودرجــة القلويــة
 .)pHان تزويــد بئــر قائــم بنظــام ســمارت يمكننــا مــن وضــع خطــط إســتراتيجية تحذيريــة مبكــرة واعــداد خطــط لمنــع حــدوث نقــص فــي الميــاه أو لحــدوث أيــة مخاطــر صحيــة بســبب التلــوث .وفيمــا يتعلــق بمــا
ذكــر اعــاه ،فــان تنفيــذ الرقابــة المنتظمــة ســوف تكــون اداة للوصــول الــى افضــل اســتخدام للميــاه التــي يتــم ضخهــا .وبشــكل خــاص ســتكون تكلفــة هــذه الموجــودات (األصــول) مخفضــة مــن خــال التوفيــر فــي
تكاليــف األســتعمال مقارنــة مــع حالــة تعطــل النظــام .كمــا مــن الممكــن -مــن خــال توســيع مثــال تبنــي االعمــال فــي كافــة مراحــل اإلدارة والتخلــص مــن الميــاه العادمــة مــن الممكــن ان نحصــل علــى تقديـرات عــن
مقــدار كميــات التوفيــر الممكنــة وعــن التوصــل الــى افضــل الفــرص المتعلقــة باســتخدام النظــام المتكامــل (مديــر الميــاه الذكــي) ،وفيمــا يلــي قائمــة بمجموعــة مــن الحلــول المقترحــة (لــإدارة المســتدامة للميــاه)
فــي دراســات اقليــم الزيــو موضحــة بالجــدول:
امكانية تطبيقها في األقليم

الحلول الفنية لإلدارة المستدامة للمياه

انتشارها في األقليم

مالحظات -تعليقات

الحالة رقم ( 1نورما)
االجهزة الموفرة في استهالك المياه

++

+

اعادة تأهيل الشبكة باستخدام (تقنية االصالح األوتوماتيكي لألنابيب دون الحاجة لحفر الخنادق)

++

-

مراقبة المياه الجوفية (برنامح سمارت ويل”البئر الذكي”)

-++

تجميع مياه األمطار واعادة استخدامها

+

إدارة المياه العادمة (مياه الصرف الصحي)

++

-

الحالة رقم  :2التينا – بورغو سابوتينو
األجهزة المستخدمة لتخفيض استهالك المياه

++

+

البرك المنشأة للمعالجة الطبيعية بالفلترة(المعالجة الالمركزية للمياه العادمة)

+

+

الجدول رقم  :5حلول مقترحة لإلدارة المستدامة للمياه للحالة الدراسية في الزيو.
 ++يمكن تطبيقها بدون اي قيد
 +يمكن تطبيقها مع بعض القيود
 -اليمكن تطبيقها (غير مستعملة)
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■ ■ :1.5.3النتائج الرئيسية للدراسة:
نورما:

لقــد كان هنــاك اربــع تصــورات مختلفــة لبلــدة نورمــا -باالضافــة الــى البديــل الصفــري -مــن حيــث
توســيع انابيــب التوزيــع (مــن  5كــم لتصبــح  9.10كــم) وتوســعة انظمــة تجميــع الميــاه (مــن اربــع
خزانــات لتصبــح ثمانــي خزانــات).
تبــدو البدائــل األربعــة للمشــروع بانهــا ذات اداء متشــابه .فــأداء كل منهــا أفضــل مقارنة مــع البديل
الصفــري .بالرغــم مــن ان البديــل الصفــري هــو األقــل تكلفــة .أن افضــل البدائــل مــن حيــث األداء
هــي تلــك التــي لهــا تصــور ألكثــر االنشــطة شــمولية بالنســبة إلدارة ميــاه االمطــار (البديليــن رقــم
 1ورقــم  )2اللــذان لهمــا ميـزات مرتفعــة فيمــا يتعلــق بالتاثيــر علــى البيئــة وذلــك بفضــل التاثيــر
االيجابــي مــن حيــث كميــة الميــاه المســتهلكة (بســبب وفــرة ميــاه األمطــار لالســتخدامات األخــرى
مــا عــدا اســتخدامها للشــرب) ومــن حيــث إدارة الميــاه الجاريــة وفــي اســتخدامها لــري الحدائــق.
كمــا ان اداءهمــا كان جيــدا فيمــا يتعلــق بالمؤش ـرات األقتصادية-الماليــة وذلــك لقدرتهمــا علــى
دعــم األقتصــاد المحلــي .وفــي الواقــع فــان تطبيــق الحلــول المبتكــرة فــي إدارة ميــاه االمطــار
تعتمــد اساســا علــى المشــاريع المحليــة.
امــا الخيــار رقــم  4-الــذي يتصــور إعــادة تأهيــل خطــوط الميــاه بنســبة ( %100تأهيــا كامــا)
وتدخــا محــدودا فيمــا يتعلــق بــإدارة الميــاه الجاريــة -فقــد كان ذا أداء جيــدا جــدا وكانــت
عالماتــه عاليــة مــن حيــث حمايــة البيئــة ومــن حيــث مســاندة االقتصــاد المحلــي .ولكــن عالماتــه
النهائيــة  -وألنــه اقــل تكلفــة -كانــت اقــل مــن البديــل رقــم .3

الشكل رقم  :14مرافق إدارة مياه األمطار المتصورة ل”نورما”

ان البدائل األربعة متشابهة الى درجة كبيرة من حيث اهتمامها بالصحة وبالقضايا الفنية واالجتماعية :ان الحلول المتصورة ال تؤثر كثيرا على هذه القضايا كما ان أداءها مشابا للبديل الصفري الى حد كبير.
ان افضــل البدائــل  -حســب التحليــل الــذي تــم اجـراؤه -هــو البديــل رقــم  2الــذي يتصــور اعــادة تأهيــل كاملــة ألنابيــب التوزيــع وللتوســيع األشــمل فــي إدارة ميــاه األمطــار واعــادة اســتخدامها .ان الفوائــد العائــدة علــى البيئــة
مــن هــذه الحلــول المقترحــة هــي فــي غايــة االهميــة مقارنــة مــع التكاليــف.
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بورغو -سابوتينو:

لقــد تــم وضــع اربــع بدائــل (باالضاقــة للبديــل الصفــري) فــي دراســة بورغــو -ســابوتينو .ان الســيناريو رقــم صفــر ينظــر فــي الوضــع الحالــي (ال يوجــد وصــات مــع محطــة معالجــة الميــاه العادمــة وال يوجــد اي تحديــث) .امــا
فــي البدائــل المتبقيــة فقــد قمنــا بمقارنــة التوجــه «المركــزي» للتصاميــم األوليــة الــذي وضعتــه «اكواالنتينــا» مــع بقيــة التصــورات البديلــة الهادفــة إلــى تحقيــق أنظمــة طبيعيــة «المركزيــة» للمنطقــة الشــرقية مــن «بورغــو
ســاباتينو( .حوالــي .)5000
وتظهــر المقارنــة -التــي اجريــت علــى البدائــل المختلفــة فــي حالــة بورغــو
ســاباتينو -إطــارا واضحــا .فالبديــل رقــم  1الــذي يتصــور بنــاء شــبكة مجــاري جديــدة
لربــط الميــاه العادمــة غيــر المعالجــة فــي التجمعــات مــع محطــة المعالجــة القائمــة
هــو اقــل البدائــل أداء .فقــد كان ترتيبــه أفضــل قليــا مــن البديــل الصفــري .فــي
الحقيقــة ان اداءه افضــل كثيـرا مــن البديــل الصفــري مــن حيــث المؤشـرات البيئيــة
واالقتصاديــة (ويعــود ذلــك الــى اثــره علــى تخفيــض تلــوث الميــاه وعلــى تعزيــز
االقتصــاد المحلــي) .ولكــن التكاليــف العاليــة فــي هــذا البديــل مقارنــة مــع بديــل
(نعمــل ال شــيء) يقلــل الفــارق بيــن هذيــن البديليــن .وتظهرالبدائــل «الــا مركزيــة»
افضــل اداء مــن حيــث المؤش ـرات البيئيــة وذلــك مــن خــال خلــق بيئــة جديــدة
مــن خــال معالجــة الميــاه العادمــة .كمــا انهــا تظهــر أداء جيــدا  -مثــل البديــل
رقــم  –1فيمــا يتعلــق بالمؤش ـرات االقتصاديــة وذلــك بســبب أثرهــا االيجابــي علــى
االقتصــاد المحلــي مــن خــال خلــق فــرص العمــل فــي البنــاء وفــي تحســين جــودة
الميــاه.

الشكل رقم  :15البديل رقم ( 1األكثر “مركزية”) ،والبديل رقم ( 2األكثر “المركزية”) لحالة بورغو ساباتينو:

ان االداء العالــي للبدائــل رقــم  2أ و 2ب و 2ج فــي المؤشـرات االجتماعيــة يعــود الــى امكانيــة اســتخدام بــرك المعالجــة الطبيعيــة لالغـراض التعليميــة .ففــي كثيــر مــن االحيــان يتــم تجهيــز هــذه األنظمــة بــادوات تعليميــة ويتــم
زيارتهــا مــن قبــل طــاب المــدارس والمنظمــات غيــر الحكوميــة لغــرض التثقيــف البيئــي.
ومن بين البدائل الالمركزية الثالثة فان البديل رقم 2ج -اكثرها «المركزية» وهو لديه تصور لبناء العديد من برك المعالجة الطبيعية واقل قدر ممكن من طول المجاري -هو افضلها من حيث األداء واقلها تكلفة.

■ ■ :1.6فلسطين:
من خالل تحليل  WP3الذي اجري في فلسطين فقد تم تحديد التجمعات التي تمثل مشاكل متكررة في إدارة المياه في البالد .والمناسيب التي تم اختيارها هي ما يلي:
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•بلدية صغيرة فيها مرافق مياه قائمة جزئيا.
•مخيمات الجئين صغيرة.
•منطقة ريفية بها قرى متباعدة
وقد تم اختيار كافة المناطق المدروسة في الضفة الغربية ولم يتم اختيار أي منطقة في قطاع غزة وذلك لتجنب الصعوبات المتمثلة في التنقل بسبب األوضاع السياسية السائدة المعروفة.

■ ■ 1.6.1وصف المواقع:
تقع بني زيد -والتي هي عبارة عن بلدة صغيرة معرفة في الدراسة -في محافظة رام الله \البيرة في شمال وسط الضفة الغربية على بعد  27كم شمال غرب رام الله وحوالي  45كم شمال غرب القدس.
وهــي عبــارة عــن تجمــع ريفــي عــدد ســكانه  5515نســمة .كمــا يجــب ان ينظــر بعيــن االعتبــار فــي
دراســة الجــدوى إلــى عامــل النمــو الســكاني والــذي يقــدر وفــق األحصائيــات الوطنيــة للســكان بمعــدل
نمــو قــدره  %2.3ســنويا (حتــى عــام  )2016و ( %2.2مــن  2016حتــى عــام  .)2031وهــذا يعنــي ان
عــدد الســكان قــد يصــل الــى  8700نســمة خــال ســيناريو متوســط االجــل مدتــه  10ســنوات والــى
 10800نســمة خــال ســيناريو طويــل االجــل مدتــه  20ســنة.
ان معــدل اســتهالك الفــرد اليومــي مــن الميــاه لالغ ـراض المنزليــة هــو  70لتــر للفــرد فــي اليــوم .امــا
المرافــق الموجــودة فهــي:
•محطــة معالجــة ميــاه صغيــرة مخصصــة لتكفــي  1400شــخص (تدفــق علــوي ،حمــأة
ال هوائية؛الهضــم المغطــى .)USAB
•العديــد مــن حفــر الترشــيح (االمتصــاص) التــي تســمح بالتخلــص مــن ميــاه الصــرف
الصحــي فــي باطــن االرض للمنــازل غيــر المربوطــة بشــبكة مجــاري.
•تجميع مياه االمطار وهي منتشرة بشكل كبير في هذا الموقع.
مخيــم الفارعــة لالجئيــن :يعتبــر مخيــم الفارعــة المخيــم الرئيســي فــي محافظــة طوبــاس ويقــع علــى
بعــد حوالــي  15كــم جنوبــي مدينــة جنيــن وحوالــي  3كــم جنــوب مدينــة طوبــاس .وقــد تأســس
المخيــم عــام  1948مــن الالجئيــن الفلســطينيين بعــد الحــرب العربيــة اإلسـرائيلية عــام  .1948ويقــع المخيــم علــى رقعــة مســاحتها  5.2كيلــو متــر مربــع و يبلــغ تعــداد ســكانه  6500نســمة .وتبلــغ الكثافــة الســكانية فــي المخيــم
الشكل رقم  :16المنطقة المزودة بخدمات مجلس خدمات المياه المشترك
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 2600شــخص فــي الكيلومتــر المربــع .ومعــدل عــدد المنــازل  1148منــزال .ومعــدل عــدد اف ـراد االســرة هــو  5.5شــخص .ومــن المتوقــع ان يصــل عــدد ســكان المخيــم الــى  9000نســمة عــام .2020
يوجــد فــي المخيــم نظــام تصريــف صحــي (مجــاري) ولكــن ال توجــد بــه محطــة معالجــة للميــاه العادمــة .وتجــري ميــاه الصــرف الصحــي المجمعــة بحريــة باتجــاه الوديــان مســببة تلوثــا لمصــادر الميــاه المحليــة ولالراضــي
المزروعــة .ويوجــد فــي المخيــم شــبكة لميــاه الشــرب مــزودة مــن بئــر بلديــة طوبــاس الــذي ينتــج حوالــي  0.5مليــون مترمكعــب مــن الميــاه ســنويا والتــي تســتخدم علــى األغلــب ألغـراض الشــرب .ومعــدل االســتهالك المنزلــي
اليومــي مــن الميــاه للفــرد هــو  60لتـرا للفــرد يوميــا تقريبــا.
منطقــة ريــف جنيــن (تجمــع قــرى جنيــن) :هــي عبــارة عــن تجمــع كبيــر يشــمل  12قريــة واقعــة شــمال غربــي مدينــة جنيــن .واهــم تلــك القــرى قريــة رمانــة .ويتــوزع الســكان فــي هــذا التجمــع علــى  10,000منــزل .حيــث
يبلــغ مجمــوع عــدد الســكان حوالــي  50,500نســمة .ويبلــغ معــدل ســكان كل قريــة مابيــن  3,000و 5,000نســمة .ويبلــغ عــدد ســكان رمانــة اآلن  3,500نســمة.
وتــم توحيــد خدمــة الميــاه لهــذه القــرى جميعــا تحــت مجلــس واحــد لخدمــات الميــاه المشــتركة .فهــم يشــترون الميــاه مــن الشــركة االسـرائيلية مــن خــال دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة بالجملــة وتقــوم بتوزيعهــا الــى زبائنهــا
الموزعيــن علــى القــرى االثنتــي عشــرة.
وال يتوفــر لديهــم نظــام مجــاري وتســتخدم كافــة البيــوت حفــر االمتصــاص للتخلــص مــن الميــاه العادمــة .ويوجــد فــي هــذا الموقــع شــبكة لتوزيــع ميــاه الشــرب وهــم يســتخدمون ايضــا ميــاه األمطــار المجمعــة علــى المســتوى
المنزلــي ألغـراض الشــرب والســتخدامات اخــرى.
ال توجد محطات لمعالجة المياه العادمة في المنطقة كما انه ال يتوفر نظام صرف صحي في المنطقة.
ان معــدل اســتهالك الفــرد اليومــي مــن الميــاه منخفــض جــدا وهــو وحوالــي  43لتــر للفــرد يوميــا .كمــا ان معــدل النمــو الســكاني لهــذه المنطقــة حســب مركــز االحصــاء الفلســطيني هــو  %2.2حيــث مــن المتوقــع ان يصــل
مجمــوع عــدد الســكان إلــى  63,400نســمة فــي غضــون عشــرة اعــوام ،والــى  8,0000نســمة خــال  20ســنة.

■ ■ 1.6.2الحلول المقترحة لتحقيق اإلدارة المستدامة للمياه:
كان للمنــاخ الجــاف الــذي يســود منطقــة الشــرق االوســط تاثيــر تاريخــي مباشــر علــى جعــل ســكانه يتعاملــون مــع الميــاه بعنايــة مــن حيــث كميــة الميــاه المســتهلكة .كمــا تتأثــر وفــرة الميــاه فــي فلســطين باألوضــاع السياســية
الســائدة المعروفــة ولهــذا الســبب تــم تعميــم ممارســات اإلدارة المســتدامة للميــاه فــي هــذه المنطقــة.
ففــي مناطــق طوبــاس وجنيــن قامــت ســلطة الميــاه الفلســطينية بالترويــج لــأدوات المســتخدمة فــي ترشــيد اســتهالك الميــاه وهــي شــائعة االســتخدام فــي المنــازل .كمــا ان ممارســات تجميــع الميــاه منتشــرة بصــورة واســعة.
لكننــا يجــب أن نعــرف ان كميــة األمطــار فــي المواســم الجافــة تكــون قليلــة ايضــا .كمــا يجــب تعزيــز نظــام تزويــد الميــاه مــن خــال فصــل الميــاه الرماديــة ومعالجتهــا .وهــذه الطريقــة مقبولــة مــن قبــل الجمهــور وهنــاك العديــد
مــن األمثلــة عــن حــاالت ناجحــة تــم فيهــا تطبيقهــا علــى الصعيــد المنزلــي وكذلــك علــى مســتوى القريــة ككل.
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كمــا ان اعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة منتشــرة وشــائعة فــي فلســطين وعلــى مســتوى البلديــات غيــر ان نجــاح هــذه الممارســات ومــدى تقبــل المزارعيــن لهــا يعتمــد علــى مــدى توفــر الميــاه فــي المنطقــة وعلــى ســعرها.
فــاذا تــم توزيــع الميــاه ضمــن ســعر مقبــول وبكميــات كافيــة تكــون المـزارع غيــر مهتمــة بالميــاه المعالجــة .وفــي هــذه الحالــة تكــون الميــاه المعالجــة مناســبة لــري المناطــق العامــة.
ان تصريــف الميــاه الجاريــة الناجمــة عــن ميــاه األمطــار اثنــاء حــدوث العواصــف هــي موضــوع ينبغــي أخــذه بعيــن االعتبــار نظـرا للخصائــص الهيدروجيولوجيــة للعديــد مــن هــذه المناطــق وعليــه يتــم التوصيــة بتطبيــق نظــام
تصريــف مدنــي مســتدام للتقليــل مــن قضايــا االنجـراف والتعريــة .وفيمــا يلــي جــدول بــاالدوات المســتدامة للمناطــق الفلســطينية والدراســات المتعلقــة بهــا مــع تفحــص امكانيــة تطبيقهــا ونشــرها فــي المنطقــة أو اإلقليــم.
األداة

أدوات توفير استهالك المياه
تجميع مياه األمطار
استخدام المياه  USB & CWفي معالجة المياه العادمة المختلطة (الرمادية مع السوداء)
معالجة المياه الرماديةUFGF-
إعادة استخدام المياه الرمادية
معالجة المياه العادمة

مدى تطبيقها
المنازل المنفردة
المنازل المنفردة
القرية أو جزء من القرية
منازل منفردة أو العديد من المنازل
المنازل-المناطق العامة
للمناطق العامة الخضراء

امكانية تطبيقها في األقليم

مطبقة في فلسطين
مطبقة في فلسطين
مطبقة في فلسطين
ممكن تطبيقها

انتشارها في األقليم

مستعملة بشكل كبير
مطبقة
مطبقة
تجارب معدودة

مالحظات  -تعليقات

تكلفنها منخفضة
مقبولة اكثر من الناحية االجتماعية
مقبولة اكثر من الناحية االجتماعية
ليست دائما مقبولة من الناحية االجتماعية

الشكل رقم  :6امكانية تطبيق ومدى انتشار اجراءات اإلدارة المستدامة للمياه.
وبمــا أن التوفيــر فــي اســتهالك الميــاه واســتخدام مصــادر الميــاه غيــر التقليديــة (ميــاه االمطــار والميــاه الرماديــة المعالجــة) هــي ممارســات موجــودة ومســتخدمة فــي فلســطين وتظهــر مزيــدا مــن التوجهــات فــي تطبيقهــا فقــد
اخــذت الدراســة بعيــن االعتبــار تأثيـرات مثــل هــذه الممارســات علــى توفــر الميــاه وركــزت علــى اكثــر القضايــا المحوريــة التــي ظهــرت نتيجــة تحليــل منطقــة هــذه الدراســة :غيــاب المعالجــة الصحيحــة للميــاه العادمــة .ولذلــك
فــان البدائــل التــي تــم وضعهــا لمختلــف مناطــق الدراســة كانــت تهــدف الــى مقارنــة مختلــف حلــول المعالجــة  -واحتماليــة إعــادة االســتخدام -فــي ثالثــة مناطــق مشــمولة بالدراســة.

بني زيد:

فــي البدائــل التــي تــم وضعهــا ،فقــد تــم تصــور تعزيــز زيــادة معالجــة الميــاه العادمــة ،نظـرا للتزايــد المتواصــل إلعــداد المشــتركين الذيــن يتــم ربطهــم بشــبكات المجــاري .وفــي تقييمهــا للحلــول الممكنــة اخــذت بعيــن االعتبــار
المنافــع المترتبــة علــى اســتخدام ادوات التوفيــر فــي اســتهالك الميــاه واعــادة اســتخدام الميــاه الرماديــة مــن حيــث التخفيــض الهيدرولوكــي والعضــوي المترتــب علــى ذلــك.

وفيما يلي الحلول الممكنة التي تم تحليلها:
1.1ربط  2300منزل بمحطات معالجة المياه العادمة القائمة.
2.2زيــادة عــدد محطــات معالجــة الميــاه العادمــة الموجــودة الــى  10800( .7000عــام  )2035وذلــك عــن طريــق اضافــة بنــاء بــرك التنقيــة الطبيعيــة للميــاه العادمــة (المهجنــة ذات الجريــان االفقــي والعامــودي)
الــى نظــام ال  UASBالقائم.
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3.3زيادة عدد محطات معالجة المياه العادمة الموجودة الى  10800( 7000عام  )2035عن طريق اضافة برك معالجة طبيعية «هوائية» للمياه العادمة الى نظام المعالجة الموجود (.)USAB
4.4ادخال تقنية المعالجة المستندة الى األغشية مع رفع عددها الى  10800( 7000عام .)2035

مخيم الفارعة لالجئين:

ان التوفيــر فــي اســتهالك الميــاه وتجميــع ميــاه األمطــار هــي ممارســات موجــودة فــي المنطقــة .حيــث ان معــدل اســتهالك الفــرد اليومــي مــن الميــاه منخفــض جــدا ( 60لتـرا للفــرد يوميــا) .والتوجــد حاليــا ايــة محطــات لمعالجــة
الميــاه العادمــة فــي المنطقــة وال لمخيــم الفارعــة وال حتــى لمدينــة طوبــاس.

يوجــد فــي مخيــم الفارعــة شــبكة مجــاري تغطــي حوالــي  %80مــن الســكان .وعــدد ســكان طوبــاس االجمالــي هــو  24594نســمة .يعيــش %25منهــم فــي مخيــم الفارعــة ( 6149نســمة موزعيــن علــى  1148منــزل –  5.35شــخص
لــكل منــزل).
وقد تم تحليل خيارين باالضافة الى البديل الصفري:
•بناء بركة معالجة طبيعية بالقرب من المخيم وذلك لغرض معالجة المياه العادمة الصادرة عن المخيم فقط( .من المتوقع ان تصل قدرتها على خدمة اكثر  9500نسمة عام .)2035
•تجميــع الميــاه العادمــة لتصــل الــى منطقــة ذات مســاحة اوســع حيــث يمكــن بنــاء محطــة معالجــة للميــاه العادمــة يمكنهــا ان تخــدم مخيــم الفارعــة وكذلــك معالجــة الميــاه العادمــة القادمــة مــن ضواحــي
طوبــاس (القــدرة األجماليــة المتوقعــة 15000:نســمة عــام .)2035

مناطق جنين الريفية:

يبلغ معدل استهالك الفرد اليومي من المياه في منطقة جنين الريفية اقل من  50لترا للفرد يوميا وهي تمثل الحد االدنى من المعدل الذي حددته ال  UNEPفي معاييرها.

وعليه فقد ركزت الدراسة على مختلف الحلول الممكنة فيما يتعلق بمعالجة المياه العادمة:
الخيــار الالمركزي(1:نظــام معالجــة لــكل مــن هــذه القــرى ال .12مســتخدمة طريقــة المعالجــة الالهوائيــة التــي تهــدف إلــى التقليــل كثيـرا مــن الحمــل العضــوي والصلــب يتبعهــا بــرك معالجــة طبيعيــة مهجنــة) .وهنــاك ايضــا
الخيــار المركــزي الــذي لديــه تصــور لتجميــع القــرى ال  12الــى  4مجموعــات مكونــة مــن  3قــرى لــكل مجموعــة وتوزيعهــا علــى اربــع محطــات معالجــة (تــم وضــع تصــور عمليــة معالجــة الهوائيــة لــكل محطــة يتبعهــا بنــاء
بــرك معالجــة طبيعيــة للتخفيــف مــن تاثيــر النباتــات).
وقد تم وضع كال الخيارين مع خيار مستقبلي باعادة استخدام او عدم اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
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■ ■ 3.6.1أهم نتائج الدراسة:
بني زيد:

يعتبــر البديــل رقــم  2هــو افضــل البدائــل (الــذي لديــه تصــور بنــاء بركــة معالجــة طبيعيــة
مهجنــة) بالرغــم مــن ذلــك تجــدر االشــارة الــى ان الفــرق بينــه وبيــن البديــل رقــم ( 3الــذي
لديــه تصــور لبنــاء بركــة معالجــة طبيعيــة بالتهويــة) هــو فــرق محــدود جــدا .لذلــك فــان
الخيــار النهائــي ســوف يعتمــد علــى التوفــر الحقيقــي لالراضــي وعلــى المســح الدقيــق.

البديــل رقــم (1لديــه تصــور لتجميــع مزيــد مــن الميــاه العادمــة الــى محطــة
المعالجــة القائمــة) حصــل علــى مرتبــة عاليــة وذلــك يعــود بالدرجــة االولــى الــى
انخفــاض تكلفــة االســتثمار ولكــن يجــب ايضــا ان نعــرف انــه عنــد اســتخدام هــذا
البديــل بقيــت تغطيــة معالجــة الميــاه العادمــة منخفضــة جــدا.
وهنــاك تصــورات حــل ال  MBRوالتــي يجــب النظــر فيهــا فقــط فــي الحالــة التــي يكون
هنــاك توفــر محــدود جــدا مــن األراضــي .ويعــود ذلــك باألســاس إلــى تكاليــف الصيانــة
العاليــة والــى الحاجــة إلــى قطــع الغيــار والــى االســتهالك المرتفــع للطاقــة الكهربائيــة.
إن القصــب المجفــف للحمــأة يمكنــه أن يخفــف مــن كميــة الفائــض مــن الحمــأة الــذي
يتوجــب التعامــل معــه والــى اســتعادة (اســترجاع) المكونــات المغذيــة للزراعــة.

الشكل رقم  :17البديل رقم ( 2بركة معالجة طبيعية جديدة – الصورة اليسرى) والبديل رقم  )MBR( 4الصورة اليمنى الموضوعة التي تم
تطويرها لقرية بني زيد.

مخيم الفارعة:

فــي الصورتيــن التاليتيــن نشــاهد البديليــن اللذيــن تــم وضعهمــا لمعالجــة الميــاه
العادمــة لمخيــم الفارعــة لالجئيــن:
فــي هــذا نــرى أن كال البديليــن ذات ترتيــب عالــي بشــكل عــام .والمشــكلة الوحيــدة هــي
ان التوفــر الحقيقــي لالراضــي المســتغلة لتحقيــق المعالجــة الالمركزيــة لضواحــي طوبــاس
الشكل رقم  :18بديال المعالجة اللذان تم وضعهما لمخيم الفارعة.
بــدال مــن ان يتــم تجميعهــا الــى نفــس نظــام المعالجــة الموجــود فــي مخيــم الفارعــة.
مــن ناحيــة التكلفــة يمكننــا مالحظــة المرونــة فــي تقنيــة بــرك المعالجــة الطبيعيــة .فليــس هنــاك ايجابيــة فــي تجميــع كافــة الميــاه العادمــة الــى محطــة معالجــة واحــدة مــع االخــذ بعيــن االعتبــار طــول خــط االنابيــب للحــل المركــزي.
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منطقة قرى جنين:

فــي هــذه الحالــة يبــدو ان حلــول «اعــادة االســتخدام الموجــه» اكثــر فاعليــة مــن حلــول « التفريــغ الموجــه» وذلــك بســبب الخصائــص المميــزة للمنطقــة والرتفــاع تكلفــة الميــاه المســتخدمة فــي الزراعــة .وهنــا فــان الخيــار
شــبه  -المركــزي الــذي يربــط القــرى المجــاورة ببعضهــا ربمــا يســمح إلدارة افضــل لمحطــة المعالجــة والعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة بالرغــم مــن الفــرق بيــن البديــل الــذي يتصــور المعالجــة شــبه المركزيــة واعــادة االســتخدام
وبيــن البديــل الــذي يتصــور المعالجــة الالمركزيــة هــو فــرق كبيــر جــدا.

■ ■ 1.7راغوسا – ايطاليا:
تحتــل بلديــة راغوســا مســاحة اجماليــة قدرهــا  442كيلومت ـرا مربعــا ويقطنهــا  73333نســمة( .البيانــات الرســمية –اإلحصــاءات االيطاليــة  .)2010 -ان مصــدر ميــاه الشــرب المتوفــرة فعــا لالســتهالك المحلــي لمدينــة راغوســا
مكــون بكاملــه مــن الميــاه الجوفيــة (الينابيــع واآلبــار) باســتثناء «بورغــو ســان غياكومــو» التــي تســتمد مياههــا مــن ســد «ســانتا روزالينــا» الواقــع علــى نهــر «ارمينيــو» .ان معــدل اســتهالك الفــرد اليومــي مــن الميــاه عالــي جــدا
(أكثــر مــن  180لتراللفــرد يوميــا) باالضافــة الــى كميــات الميــاه الهائلــة المفقــودة فــي شــبكات التوزيــع.
ويتــم خدمــة «مركــز راغوســا المدنــي» بواســطة محطتــان لمعالجــة الميــاه( .كالهمــا مــن نــوع الحمــأة المنشــطة) الواقعتــان فــي «كونت ـرادا لوســيا» والتــي يتــم فيهمــا تجميــع الميــاه العادمــة القادمــة مــن منطقــة راغوســا
الصناعيــة .وتــم تحديــد المناطــق فــي الحالــة الدراســية التــي تعتبــر ممثلــة لمشــاكل ميــاه وميــاه صــرف صحــي يتــم مواجهتهــا باســتمرار فــي صقلية:حيــث يتــم وضــع التجمعــات المدنيــة الجديــدة فــي وضعيــة اكثــر اســتدامة.
فالمناطــق الريفيــة التــي ال تتوفــر فيهــا خدمــة محطــات المعالجــة والتجمعــات الســياحية علــى شــاطئ البحــر والتــي تواجــه مشــاكل توزيــع الميــاه ومعالجــة الميــاه العادمــة خــال فصــل الصيــف بســبب زيــادة عــدد الزائريــن
(بيــوت العطــل).

■ ■ 1.7.1وصف للمواقع:
مواقع مدنية جديدة« :سورايا» و «دوريانا»

ان جمعيــة ســورايا التعاونيــة تخطــط لبنــاء تجمــع جديــد فــي «ســيدا ســيلفاغيو» (راغوســا) .وتقــع جمعيــة (القريــة التعاونيــة)» ســورايا» علــى مســاحة  7000متــر مربــع .ويخطــط المشــروع الــى بنــاء  20نــزال (فندقــا) مقســمة
الــى  10مجاميــع مــن البيــوت العائليــة المزدوجــة الصغيــرة مســاحة كل منهــا  70متــر مربعــا بطابقيــن مــع مــرآب .كمــا ســيحتوي كل بيــت علــى حديقــة تتـراوح مســاحتها مابيــن  300و 600متــر مربــع.
وهنــاك تجمــع ســكاني آخــر يتــم التخطيــط لبنائــه مــن قبــل جمعيــة «دوريانــا» فــي «ســيدا سســترنازي»  -راغوســا -وتبلــغ المســاحة الســطحية التــي تحتلهــا تعاونيــة دوريانــا حوالــي  18,000متــر مربــع .ويخطــط المشــروع الــى
الوصــول الــى بنــاء  18بنايــة مكونــة مــن اثنتيــن الــى ثــاث شــقق ســكنية علــى شــكل دوبليكــس .وبذلــك يكــون مجمــوع مافيهــا  48بيتــا ســكنيا لعائلــة مســاحة كل منهــا  95متـرا مربعــا وكل منهــا مكــون مــن طابقيــن ويحتــوى
كل منهــا علــى مــرآب مســاحته  18متـرا مربعــا .ويمكــن للمنطقــة الخضـراء ان تشــمل مســاحة تتـراوح مــا بيــن  45و  500متــر مربــع.
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بورغــو ســان غياكومــو :هــي عبــارة عــن تجمــع ســكني جبلــي ريفــي ارتفاعــه  500متــر فــوق ســطح
البحــر فــي شــمال الجــزء الشــمالي مــن البلديــة وتقــع علــى بعــد  18كــم مــن مركــز راغوســا المدنــي
وعــدد ســكانها  500نســمة ويتــم تزويــد ميــاه الشــرب الــى منــازل القريــة عــن طريــق ممـرات (قنــوات)
مائيــة مــن خ ـزان روزاليــا الجنوبــي المجــاور.
ويقــدر اســتهالك الميــاه فيهــا بمعــدل 100لتــر للفــرد يوميــا .ال تتوفــر شــبكة مجــاري فــي القريــة ويتــم
تجميــع الميــاه العادمــة فــي خــزان قديــم كان فــي الســابق يســتخدم لتجميــع ميــاه االمطــار واآلن
يســتخدم فــي تخزيــن ميــاه الصــرف الصحــي .ويتــم تفريــغ ميــاه الصــرف الصحــي للبيــوت عــن طريــق
تنــكات النضــح (الصهاريــج) .وتعتمــد عــدد مـرات تفريــغ الميــاه العادمــة مــن المنــازل علــى عــدد االفـراد
الــذي يســكنون فــي هــذه المنــازل وعلــى حجــم الخــزان .وتقــدم البلديــة خدمــة صهاريــج التفريــغ
للميــاه العادمــة لســكان ســان غياكومــو باســعار محــددة .بنــاء علــى حجــم دخــل العائلــة .ان تكلفــة
العائلــة مــن الصعــب حســابها ألنهــا تعتمــد علــى أبعــاد الخـزان .وعلــى عــدد المـرات التــي يتــم تفريغــه
فيهــا وعلــى دخــل االســرة .واذ افترضنــا ان الفــرد ينتــج  100لتــر مــن الميــاه العادمــة يوميــا وان عــدد
الشكل رقم  :19خريطة قرية سان غياكومو بالقرب من راغوسا.
افـراد األســرة هــو  4اشــخاص فيكــون مجمــوع حجــم الميــاه العادمــة المجمعــة فــي الخـزان ســنويا هــي
 150مت ـرا مكعبــا .واذا كان حجــم صهريــج النضــح  10متــر مكعــب فــان ذلــك المنــزل يســتوجب  15زيــارة للمنــزل مــن صهريــج النضــح فــي الســنة.
واذا افترضنا ان تكلفة النقلة الواحدة لصهريج النضح هي  25يورو فهذا يعني ان ذلك يكلف المنزل  375يوروفي السنة لتفريغ خزان الصرف الصحي فيه.

فيالجيو كاراسيال (مارينا دي راغوسا):

وهــي احــدى التجمعــات والمتعــددة التــي انشــئت حديثــا علــى شــاطئ البحــر بصــورة غيــر قانونيــة فــي الثمانينــات مــن القــرن الماضــي دون إدارة للميــاه او للصــرف الصحــي .والعــدد الكلــي للســكان المقيميــن علــى مــدار الســنة هــو حوالــي60
نســمة بينمــا يصــل عــدد الســكان اثنــاء فتــرة العطــات الــى  .800وبمــا ان اغلــب بنايــات مارينــا ديراغوســا عبــارة عــن بنايــات غيــر قانونيــة فــان فيالجيــو غاراســيال مكونــة مــن منــازل عائليــة صغيــرة بطابــق واحــد او طابقيــن مــع مــرآب .وال توجــد
فــي القريــة خدمــة شــبكة توزيــع للميــاه حيــث يتــزود ســكان سيراســيال ذاتيــا بالميــاه عــن طريــق خدمــة صهاريــج الميــاه ذات الحجــم  15,000لتــر بمعــدل  4صهاريــج فــي الســنة -ثالثــة صهاريــج فــي فتــرة تمــوز وآب وصهريــج واحــد لبقيــة الســنة.

واذا افترضنــا ان عــدد المنــازل هــو  205وان اســتهالك المنــزل للميــاه فــي فتــرة تمــوز -آب هــي  153,750لتــر فــي اليــوم للقريــة يكــون معــدل اســتهالك الميــاه للفــرد هــو  190لتــر يوميــا .هنلــك بعــض الممارســات المتعلقــة
بتجميــع ميــاه األمطــار واعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة ألغـراض الــري التــي تــم تطويرهــا مــن قبــل الســكان ولكنهــا ليســت منتشــرة فــي جميــع منــازل القريــة.
ال يوجــد نظــام صــرف صحــي فــي فيالجيــو سيراســيال ،فتتــم إدارة الميــاه العادمــة عــن طريــق صهاريــج التجميــع التــي يتــم تفريغهــا فــي العــادة مرتيــن ســنويا مــن خــال الشــركات الخاصــة لالشــخاص غيــر المقيميــن بينمــا تتــم
الخدمــة للمقيميــن مــن خــال خدمــات البلديــة األقــل تكلفــة.
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■ ■ 1.7.2الحلول المقترحة بخصوص اإلدارة المستدامة للمياه:
يجــب الترويــج فــي كافــة المنطقــة لــادوات الموفــرة فــي اســتهالك الميــاه مثــل مشــتتات الميــاه والكبســات المزدوجــة المســتخدمة فــي المراحيــض وكذلــك نظــام تجميــع ميــاه األمطــار وتشــجيع اعــادة اســتخدام الميــاه .كمــا
يجــب تطويــر نظــام التــزود بالميــاه مــن خــال نظــام فصــل الميــاه الســوداء عــن الرماديــة وذلــك مــن اجــل نقــل الميــاه الرماديــة الــى محطــة المعالجــة البلديــة فــي ســيدا لوســيا.
ويمكن من خالل الدراسات الثالث وضع الحلول المقترحة التالية:
•بالنسبة للمناطق السكنية المدنية فالحلول المقترحة هي النظر في نظام فصل المياه الرمادية لتحسين اعادة استخدام المياه على المستوى المنزلي.
•بالنســبة للتجمعــات الريفيــة فــان المشــكلة الرئيســية هــي غيــاب نظــام الصــرف الصحــي ويمكــن معالجتــه باقامــة محطــة بــرك معالجــة طبيعيــة وذلــك مــن اجــل تشــجيع تبنــي المزيــد مــن الحلــول المســتدامة
واعــادة اســتخدام الميــاه وخاصــة فــي الزراعــة التــي تعتبــر النشــاط الرئيســي لســكان القريــة.
•بالنســبة للتجمعــات الســاحلية فهــي تواجــه مشــكلة الربــط مــع المرافــق الرئيســية ألقــرب مدينــة .لذلــك فقــد تــم اقتـراح حملــة توعيــة كبــرى حــول التوفيــر فــي اســتهالك الميــاه لتشــجيع تبنــي حلــول مســتدامة
علــى مســتوى اعــادة اســتخدام الميــاه علــى المســتوى المنزلــي مثــل اجهــزة التوفيــر فــي اســتهالك الميــاه وفصــل الميــاه الســوداء عــن الرماديــة وتخزيــن ميــاه األمطــار.
كمــا ان التذبــذب الســكاني الكبيــر فــي فتـرات الصيــف يحتــم ضــرورة اقامــة مرافــق مائيــة مناســبة وكافيــة وذلــك مــن اجــل الحفــاظ علــى نظــام فعــال طــوال العــام ومنــع حــدوث فائــض مــن الميــاه فــي الصيــف فــي المناطــق
الســكنية ونقــص حــاد فــي المنطقــة الســاحلية.
ويمكــن لنظــام فعــال اســترداد الميــاه وإعــادة اســتخدامها أن يســاعد الســلطات المختصــة والمواطنيــن علــى مواجهــة مشــكلة هــدر ميــاه الشــرب وتوفيــر كميــة كافيــة مــن الميــاه لتمكنهــم مــن تجنــب نقــص الميــاه فــي آب
علــى ســبيل المثــال.
الحلول الفنية لإلدارة المستدامة للمياه

مدى تطبيقها في المنطقة

مدى انتشارها في المنطقة

مالحظات  -تعليقات

الحالة لدراسية رقم  :1المنطقة السكنية المدنية – بنايات التعاونيات
األجهزة المستعملة لتخفيض استهالك المياه

++

++

برك المعالجة الطبيعية للمياه الرمادية

+

-

 SBRللمياه الرمادية

+

-

تجميع مياه االمطار-الفلترة

++

++

تجميع مياه المطار – ري الحدائق

+

-
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الحالة الدراسية رقم  :2التجمعات الريفية – بورغا سان غياكومو
األجهزة المستعملة لتخفيض استهالك المياه

++

-

SBR

++

-

برك المعالجة الطبيعية للمياه العادمة

++

+

اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة الغراض الزراعة

+

-

الحالة الدراسية رقم  :3التجمعات الساحلية – فيالجيو سيراسيال
األجهزة المستخدمة في تخفيض استهالك المياه

++

-

النهج المركزي (الربط مع مجاري مارينا دي راغوسا)

++

++

بناء برك المعالجة الطبيعية

++

-

الجدول رقم  :7الحلول المقترحة لإلدارة المستدامة للمياه في الحالة الدراسية في راغوسا
 ++يمكن تطبيقها دون أي قيد
 +يمكن تطبيقها مع بعض القيود – تستخدم في بعض الحاالت
 -غير قابلة للتطبيق -غير مستعملة

■ ■ 1.7.3النتائج المهمة من الدراسة:
التجمعات المدنية“ -سورايا” و “دوريانا”:

قد تم وضع ثالثة بدائل -باالضافة الى البديل الصفري  -لكال التجمعين:
•البديل رقم :1تصور لتجميع مياه األمطار فقط.
•البديل رقم  :2تصور لمعالجة المياه الرمادية واعادة استخدامها.
•البديل رقم  :3تصور لتجميع مياه األمطار واعادة استخدام المياه الرمادية.
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ان افضــل البدائــل هــو البديــل رقــم  2ومــع هــذا فانــه يجــب مالحظــة ان الفــرق بيــن البديــل رقــم  1وبيــن البديــل رقــم  3هــو محــدود جــدا .فمــن ناحيــة التأثيـرات الصحيــة والفنيــة واالجتماعيــة والبيئيــة فــان البدائــل الثالثــة
متســاوية او متكافئــة ولكــن البديــل رقــم  2لــه افضليــة رئيســية مــن الناحيــة االقتصاديــة وذلــك بســبب المي ـزات البيئيــة الرئيســية النابعــة مــن حــدوث زيــادة بســيطة فــي تكاليــف البنــاء والصيانــة .والبديــل رقــم  1يتصــور
تجميــع ميــاه االمطــار فقــط وال يتيــح المجــال لتغطيــة احتياجــات الــري والمراحيــض ابــان فصــول الصيــف الجافــة .امــا اســترداد الميــاه المقترحــة فــي البديــل رقــم  2فهــي تفســح المجــال للتغطيــة الكاملــة الحتياجــات المراحيــض
وتغطيــة مانســبته  %50مــن احتياجــات الــري خــال فصــول الصيــف الجافــة دون الحاجــة الــى بنــاء خزانــات ضخمــة ذات تكلفــة عاليــة .كمــا ان اســترداد الميــاه الرماديــة يســاعد كثيـرا فــي التخفيــف مــن العــبء الهيدروليكــي
الــذي ينقــل عبــر المجــاري ويقلــل مــن تكلفــة المعالجــة.
ويتيــح البديــل رقــم  3التغطيــة الكاملــة الحتياجــات الــري ولكــن التكاليــف االضافيــة عاليــة جــدا مقارنــة مــع كميــة الميــاه األضافيــة الصغيــرة المتوفــرة لذلــك فانــه مــن المناســب وضــع تصاميــم مختلفــة مــن المناطــق الخضـراء
بهــدف تقليــل المســاحة الســطحية للعشــب األخضــر لصالــح حلــول ال تتطلــب الكثيــر مــن الميــاه.
ان الفوائد المترتبة على استعادة المياه الرمادية جلية عندما تكون هناك مساحات متوفرة للقيام بعمليات وتقنيات معالجة طبيعية مثل انشاء برك المعالجة الطبيعية ذات تكلفة االستثمار واإلدارة المنخفضة.

بورغو سان جياكومو:

تــم وضــع اربعــة بدائــل بغيــة حــل مشــكلة معالجــة الميــاه العادمــة ل بورغــو ســان جياكومو(باالضافــة
للبديــل الصفــري -القيــام بــا شــيء والــذي ال يعتبــر مقبــوال مــن قبــل اصحــاب المصالــح ألن تكلفــة التخلــص
مــن النفايــات فيــه عاليــة جــدا بالنســبة للمســتخدمين):
•البديــل رقــم  1عــن طريــق تعاقــب المفاعــل الدفعــي (معالجــة بيولوجيــة للحمأة المنشــطة
وهــي اســهل مــن حيــث اإلدارة مقارنــة مــع المحطــات التقليدية).
•البديل رقم  :2المعالجة عن طريق محطات (برك) المعالجة الطبيعية.
•البديــل رقــم  :3المعالجــة عــن طريــق محطــات (بــرك) المعالجــة الطبيعيــة مــع نشــر
أدوات التوفيــر فــي اســتهالك الميــاه مــن اجــل تخفيــض اســتهالك الميــاه (ونتيجــة لذلــك
تخفيــض كميــة الميــاه العادمــة التــي تحتــاج الــى معالجــة).
•البديــل رقــم  :4كمــا هــو فــي البديــل رقــم  3ولكــن مــع تصــور اعــادة اســتخدام الميــاه
المعالجــة ألغ ـراض الــري.
وضمــن هــذه الدراســة نالحــظ أن أفضــل البدائــل هــو البديــل رقــم  3بالرغــم مــن االختالفــات البســيطة جــدا

الشكل رقم  :20مخطط تصميمي لمحطة معالجة طبيعية لمعالجة مياه مجاري (المياه العادمة) في سان جياكومو.
في الجزء العلوي نرى المخطط المبسط للنظام حسب البديل رقم  .3وفي الجزء السفلي نرى المخطط المعقد
حسب البديل رقم .4
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بينــه وبيــن البدائــل رقــم  2ورقــم  .4لذلــك فــان اهــم النتائــج يبــدو انهــا ترجــح او تفضــل الحلــول األقــل تقنيــة لمعالجــة الميــاه العادمــة البلديــة التــي مصدرهــا التجمعــات الصغيــرة الالمركزيــة مقارنــة مــع الحلــول األكثــر اندماجــا
ولكــن مــع مســتويات تقنيــة اعلــى (البديــل رقــم  1-اســتخدام تقنيــة المعالجــة  )SBRوالتــي تســتوجب متطلبــات اداريــة اعلــى مــن الناحيــة االقتصاديــة ومــن الناحيــة الفنيــة .كمــا شــجع القانــون االيطالــي الحالــي اســتخدام
التقنيــات الطبيعيــة للتجمعــات الســكانية التــي تعــداد ســكانها اقــل مــن  2000نســمة وقــد كان لهــذا اســتجابة واســعة لمفهــوم « المعالجــة المناســبة».
وفــي حالــة افضــل البدائــل وهــو بديــل رقــم  3كان هنــاك فقــط اضافــة االدوات المســتخدمة فــي تقليــل كميــة الميــاه المســتهلكة وتعزيــز اســتخدام اجهــزة توفيــر اســتخدام الميــاه بتكلفــة منخفضــة وكان لهــذا اثــر فــي تحديــد
حجــم نظــام المعالجــة .وأخيـرا بالنســبة للبديــل رقــم  4والــذي يشــمل ايضــا اعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة فقــد صممــت المحطــة إلعــادة اســتخدام الميــاه وفــق القانــون الــوزاري رقــم  03\185والــذي ينطــوي علــى تكاليــف
عاليــة ومعقــدة .ان تكاليــف معالجــة المتــر المكعــب الواحــد هــي أعلــى بحوالــي  %20مقارنــة بتكاليــف معالجــة المتــر المكعــب الواحــد اذا مــا تــم القــاء الميــاه فــي جســم مائــي .وبالقيــام بتحليــل اعمــق للســياق المحلــي
مــن وجهــة نظــر هيدروجيولوجيــة فاننــا نجــد ان عــدم وجــود جســم مائــي قــادر علــى اســتقبال الميــاه المعالجــة ربمــا يؤثــر علــى اختيــار البديــل رقــم  3او اختيــار البديــل رقــم .4

فيالجيو سيراسيال:

تم وضع ثالثة بدائل ل «فيالجيو سيراسيال»:
•البديل رقم  :1بناء خط أنابيب لجلب المياه العادمة من القرية الى محطة المعالجة الموجودة في مارينا دي راغوساز
•البديل رقم  :2بناء محطة معالجة طبيعية من اجل المعالجة المحلية للمياه العادمة.

•البديــل رقــم  :3بنــاء محطــة معالجــة طبيعيــة مــن اجــل المعالجــة المحليــة للميــاه العادمــة باألضافــة الــى توزيــع ادوات تخفيــض اســتهالك الميــاه ومعالجــة الميــاه الرماديــة واعــادة اســتخدام الميــاه علــى
المســتوى المنزلــي.

فــي هــذه الحالــة الدراســية – فــان البديــل الصفري-القيــام بــا شــيء ليــس عمليــا ألن نظــام تجميــع المجــاري ومعالجــة
الميــاه العادمــة هــو اجبــاري وفــق القانــون .والبديــل عــن تجميــع ميــاه الصــرف الصحــي الصــادرة مــن قريــة سيرســيال
وارســالها الــى محطــة مارينــا دي راغوســا لمعالجــة الميــاه العادمــة (البديــل رقــم  )1يبــدو انــه غيــر مجــدي مــن ناحيــة
التكاليــف مقارنــة مــع البديليــن رقــم  2ورقــم  3اللذيــن يقدمــان محطــة مركزيــة لمعالجــة الميــاه العادمــة .والســبب فــي
ذلــك يعــود الــى انهــا تحتــاج الــى اكثــر مــن  4كــم مــن خطــوط انابيــب المجــاري علــى طــول الطــرق العامــة .ويمكــن
لهــذا البديــل ان يصبــح مالئمــا مــن وجهــة النظــر االقتصاديــة اذا مــا تــم توصيــل جميــع البلــدات المجــاورة بنفــس محطــة
المعالجــة .ولكــن ذلــك يتطلــب ايضــا تحديثــا لمحطــة المعالجــة والتــي تعمــل فــوق قدرتهــا فــي فصــل الصيــف.
وســيتم تقييــم ذلــك بعنايــة مــن وجهــة نظــر التخطيــط المحلــي فيمــا اذا كان مــن االفضــل متابعــة منهــج مركــزي أم
اتبــاع الطريــق المعاكــس وذلــك باالبقــاء علــى محطــة معالجــة الميــاه الموجــودة ومحاولــة تخفيــض الحمــل عــن طريــق
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الشكل رقم  :21مخطط لنظام معالجة واعادة استخدام لعائلة مكونة من  4اشخاص.

بنــاء انظمــة المعالجــة الطبيعيــة الالمركزيــة المتميــزة بانخفــاض التكاليــف االســتثمارية واالداريــة ومــن خــال تعزيــز اســتخدام ادوات توفيــر اســتهالك الميــاه علــى الصعيــد المنزلــي مــن اجــل تخفيــض حجــم الميــاه التــي تصــل
الــى انابيــب الصــرف الصحــي.
وفــي هــذه الحالــة فــان افضــل البدائــل هــو البديــل رقــم  3والــذي يجمــع مــا بيــن تبنــي اســتخدام االدوات الموفــرة فــي اســتهالك الميــاه وبيــن اعــادة اســتخدام الميــاه الرماديــة بعــد ارســالها الــى نظــام تنقيــة طبيعيــة فــي
سيراســا .ان محطــات معالجــة الميــاه الرماديــة (الربعــة اشــخاص) تتكــون مــن مزيــل للدهــون وبركــة صغيــرة وخـزان صغيــر وشــبكة ثنائيــة لبركــة المعالجــة الطبيعيــة .وتكلفتهــا التقريبيــة هــي  5000الــى  6000يــورو .وهــي
توفــر يوميــا  200لتــر الســتخدامات المرحــاض وكذلــك فانهــا تمكننــا مــن توفيــر  200لتــر اخــرى يوميــا الغـراض الــري .وهــذا يعنــي ان المنــزل ســوف يوفــر  200لتــر فــي اليــوم يقــوم بشـرائها الغـراض الشــرب و 400لتــر يوميــا
يتخلــص منهــا عــن طريــق صهاريــج النضــح.
والبديل األخير (رقم  )3له تاثير ايجابي على تحديد ابعاد محطات المعالجة الطبيعية الالمركزية.
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التقرير النهائي حول تبني التجمعات لحلول سويمد في المناطق المستهدفة للمشروع في فلسطين وتونس
مقدمة:

لقــد شــهدت معظــم دول جنوبــي حــوض المتوســط تغيي ـرات جذريــة فــي الســنوات الخمــس الماضيــة أثــرت علــى الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لمواطنيهــا .وقــد تحــول هــذا التغييــر فــي بعــض هــذه الــدول
الــى اضطرابــات بســبب ضعــف االوضــاع االقتصاديــة كمــا جــاء فــي بيــان المفوضيــة االوروبيــة[[[ .كمــا تتميــز اقتصاديــات العديــد مــن هــذه الــدول بانعــدام العدالــة فــي توزيــع الثــروة وبالنقــص فــي االصالحــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة محدوديــة خلــق لفــرص العمــل الجديــدة وبضعــف نظــام التعليــم والتدريــب غيــر القــادر علــى خلــق المهــارات الضروريــة لحاجــات الســوق[[[ .واســتجابة لهــذا قــام االتحــاد االوروبــي بمبــادرات فــي المنطقــة منــذ
عــام  2011عبــر (الش ـراكة مــن اجــل التحــوالت الديمقراطيــة وبنــاء المؤسســات) المبنيــة علــى اســاس ثالثــة عناصــر:
1.1التحوالت الديمقراطية وبناء المؤسسات.
2.2دعم المجتمع المحلي.
3.3التنمية المستدامة والشاملة والتنمية االقتصادية[[[.
إن هذا النهج قد أدى إلى تعزيز التعاون بين دول جنوبي حوض البحر المتوسط فيما بين القطاعات المفصلية وأحيانا القطاعات الضعيفة كمحاربة التغييرات المناخية وحماية البيئة والمجتمعات المستدامة.
فبرنامــج ال  ENPIوالــذي يمثــل األســاس القانونــي لمســاعدة ودعــم خطــط عمــل ال  EPNقــد اثبــت انــه أداة فعالــة للمســاعدة الفنيــة القطاعيــة .وضمــن إطــار هــذا البرنامــج كان مشــروع ســومد يهــدف إلــى مواجهــة التحديــات
المشــتركة لــدول حــوض المتوســط ،مثــل تزايــد مشــكلة شــحة الميــاه الناتجــة باألســاس عــن التغيــر المناخــي والزيــادة الســريعة فــي معــدل النمــو الســكاني مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المشــاكل االجتماعيــة – االقتصاديــة المرتبطــة
بهــذه الظاهرة.

وفــي بيــان المفوضيــة األوروبيــة المعنــون (االســتجابة الجديــدة علــى الجيـران المتغيريــن) أكــدت المفوضيــة علــى الحاجــة إلــى االتحــاد األوروبــي ودول الشـراكة أن متابعــة العمــل علــى تحقيــق مســتوى عالــي مــن حمايــة البيئــة
تهــدف إلــى فــرض معاييــر عاليــة لجــودة الميــاه .وتحســين الحوكمــة المائيــة وفعاليــة أعلــى لمصــادر الميــاه وحمايــة التنــوع الحيــوي واألنظمــة البيئيــة ودعــم االســتثمار الضــروري فــي البنيــة التحتيــة[[[.
مــن ناحيــة أخــرى وبنــاء علــى تقديـرات األمــم المتحــدة عــام  2006فــان عــدد ســكان اإلقليــم ســيصل إلــى  255مليــون نســمة عــام  2025منهــا  179مليــون نســمة ســوف يعيشــون فــي المراكــز الحضريــة فــي اإلقليــم (األمــم
المتحــدة .)2007
[[[ شراكة من اجل الديمقراطية واالزدهار المشترك مع دول جنوبي حوض البحر المتوسط .التواصل المشترك للمجلس األوروبي والبرلمان األوروبي .المجلس واللجنة األوروبية االقتصادية االجتماعية.
ولجنة األقاليم.COM (2011) 200 .
[[[  IBIDصفحة .7
[[[  IBIDصفحة .3
[[[ استجابة جديدة لدول الجوار المتغيرة .االتصاالت المشتركة مع المجلس األوروبي ،البرلمان األوروبي،المجلس ،اللجنة األوروبية االقتصادية االجتماعية ،لجنة األقاليم COM (2011)303Final .صفحة .10
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إن التأثيــر المشــترك لهــذه العوامــل باإلضافــة إلــى مشــكلة الضــخ الجائــر وتلــوث األجســام المائيــة والطبيعيــة العابــرة للحــدود لبعــض مصــادر الميــاه الكبــرى واألوضــاع المبهمــة للحوكمــة المائيــة وخاصــة فــي إقليــم الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا تجعــل مــن الصــرف الصحــي قضيــة أساســية لضمــان تحقيــق االســتقرار الصحــي واالقتصــادي والبيئــي واالجتماعــي.
أن أهــم التحديــات التــي تواجــه اإلقليــم كانــت ومــا تـزال تتمثــل فــي كيفيــة التوفيــق أو الموازنــة بيــن العــرض والطلــب وضمــان توفــر كميــات كافيــة مــن الميــاه ونوعيــة (جــودة) مالئمــة فــي المــكان وفــي الزمــان المناســبين
وبأســعار مناســبة فــي متنــاول النــاس ولديهــم الرغبــة فيــه ،وهنــا يلعــب اســتخدام التقنيــات المناســبة دورا مهمــا فــي هــذا الســياق .ولكــي نتوصــل إلــى فهــم أفضــل ألي مــن الحلــول يمكــن أن تكــون أكثــر مالئمــة لــكل نــوع
مــن المجاميــع االجتماعيــة أو التجمعــات الســكانية فقــد تــم إجـراء مســح اجتماعي-اقتصــادي مفصــل فــي ســت مناطــق مختلفــة فــي كل مــن فلســطين وتونــس ضمــن مشــروع ســويمد.
إن هــذه الورقــة تلخــص النتائــج الرئيســية للمســح الــذي اجــري بهــدف جمــع قاعــدة أساســية مــن المعلومــات االقتصادية-االجتماعيــة مــن اجــل التمكــن مــن اختيــار حلــول مناســبة بخصــوص إدارة الميــاه المســتدامة بحيــث
يمكــن تنفيذهــا فــي كافــة أوضــاع التجمعــات فــي المنطقــة وان يتــم اختيارهــا بنــاء علــى النتائــج الرئيســية للمســح.

المنهجية:

لقــد حــدد  PHGثــاث مناطــق مســتهدفة فــي فلســطين وهــي بنــي زيــد وطوبــاس
وجنيــن( .الشــكل رقــم  )1وقــد حــددت  CERTEأيضــا ثــاث تجمعــات فــي شــمال تونــس
وهــي) شــرفش – 24محافظــة عريانــة) وزويــة المجيــز ( ZEMمحافظــة هاعوريــا) ومركــز
باريــو (محافظــة تونــس).
ويعتبــر مركــز باريــو منطقــة حضريــة بينمــا تعتبــر المنطقتــان األولــى والثانيــة منطقتيــن
ريفيتيــن .وتهــدف المعاييــر المختلفــة المســتخدمة لتحديــد عمليــة اختيــار مختلــف
تايبولوجيــات التجمعــات الســكانية إلــى إظهــار االختالفــات حــول نظــام إدارة التزويــد
بالميــاه وميــاه الصــرف الصحــي .المعالجــة والميــاه العادمــة والتخلــص منهــا( .شــبكات
المجــاري نظــام معالجــة الميــاه العادمــة والتصريــف الصحــي الــخ .وقــد اســتخدم كل مــن
 PHGو  CERTEاســتبيانا شــبه قياســي ومنهجيــا لجمــع البيانــات مــن الســكان[[[ وفــق
عمليــة جمــع عينــات هادفــة أخــذت بعيــن االعتبــار عــدة عوامــل مثــل نــوع.

لقــد اتبــع األســلوب خطــوط البحــث الكمــي .وقــد تــم وضــع وبنــاء األســاس التجريبــي وفق
معاييــر جمــع العينــات متفقــا مــع األهــداف االســتقصائية للدراســة .وبمــا أن الدراســة لــم
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تكــن تســعى إلــى التوصــل الــى اســتنتاجات إحصائيــة ولكنهــا كانــت تهــدف إلــى إظهــار مشــاكل الميــاه والصــرف الصحــي فــي بعــض المناطــق والتجمعــات الســكانية (العاملــة ضمــن األهــداف األوســع لمشــروع ســويمد .لذلــك
فقــد كان مــن االنســب اســتخدام إســتراتيجية جمــع العينــات تســمى(الال-احتمالية).
التجمع السكاني (بلدية صغيرة مع وجود مرافق قائمة جزئيا ،مخيمات الجئين ،منطقة ريفية فيها قرى منتشرة) ونوعية وصالت شبكات المياه ومياه الصرف الصحي .وبحضور األشخاص الذين يجرون
المقابالت،فقد تم توزيع االستبيانات وتعبئتها من قبل  132آسرة في فلسطين و 84أسرة في تونس وهي األكثر تعبيرا عن حاجة ومشاكل التي تمر بها العائلة ككل ضمن التجمع السكاني.
ففــي تونــس تشــكل نســبة األشــخاص الذيــن اجــروا المقابــات  %46و %32و %22علــى التوالــي ل(زم وشــورفش و بــاردو) وقــد كان رب األســرة هــو المرجــع الرئيســي لتقديــم المعلومــات فــي كل مــن تونــس وفلســطين حيــث
أن كل األشــخاص الذيــن تــم إجـراء المقابلــة معهــم فــي تونــس كانــوا رجــاال .بينمــا كانــت نســبتهم فــي فلســطين  %87مــن الرجــال و %13مــن النســاء.

النتائج الرئيسية من المسح االجتماعي -االقتصادي:

أظهــرت نتائــج المســح الــذي اجــري فــي كل مــن تونــس وفلســطين اختالفــات بســيطة وبعــض التشــابهات فــي العديــد مــن الجوانــب وذلــك لوجــود تشــابه فــي خصائــص المجتمعيــن وفــي المشــاكل والحلــول إلــى حــد بعيــد.
وقــد تبيــن أن األســر المكونــة مــن أكثــر مــن خمســة أفـراد هــي أعلــى فــي فلســطين( )%51منهــا فــي تونــس( .)%40.2وفــي المناطــق المدنيــة.
(بــاردو) فــان متوســط عــدد أفـراد األســرة هــو ( 3.6شــخص)وفي الوقــت عينــه فــان أغلبيــة األشــخاص الذيــن تــم إجـراء المقابلــة معهــم (أكثــر مــن  )%80فــي كل مــن فلســطين وتونــس يمتلكــون بيتــا يعيشــون فيــه .وتتبايــن
خصائــص األســرة بنــاء علــى عــدد الغــرف حيــث يتـراوح عددهــا مــن  3إلــى  4فــي فلســطين وبيــن  3إلــى  5فــي تونــس .ويوجــد فــي حوالــي  %75مــن البيــوت الفلســطينية وفــي  %54.5مــن البيــوت التونســية مرحــاض واحــد
علــى األقــل (حوالــي  %42مــن البيــوت الفلســطينية تحتــوي علــى مرحاضيــن) .إن كافــة مراحيــض الفلســطينيين موصولــة بنظــام تصريــف الفضــات واغلبهــا بهــا تصريــف مــزدوج .بينمــا فــي تونــس نجــد فقــط  65.5%مــن هــذه
المراحيــض بــه تصريــف مــزدوج.
ويتـراوح الوضــع االجتماعــي االقتصــادي لألســر بيــن مســتوى منخفــض إلــى متوســط فــي فلســطين وتونــس حيــث نجــد أن اغلــب األســر ( )%86.4فيهــا شــخص موظــف واحــد أو اثنــان علــى األكثــر .إن معــدل الدخــل الشــهري
ل  %79مــن األســر الفلســطينية يتبايــن بيــن  1200و 2000شــيكل ( 450-250يــورو) وحوالــي  %75مــن األســر التونســية اقــل مــن  1200دينــار تونســي ( 550يــورو).
وقــد كان مســتوى رضــا النــاس عــن خدمــة الميــاه مختلفــا تمامــا .وقــد اظهــر التونســيون المشــاركون فــي االســتبيان عــدم رضاهــم عــن خدمــة الميــاه (وخاصــة عســرة الميــاه وملوحــة الميــاه) المقدمــة إليهــم .أمــا الفلســطينيون
فقــد كانــوا راضيــن عــن الخدمــة .كمــا أن حوالــي  %61مــن المشــتركين فــي المقابلــة مــن التونســيين و  %31مــن الفلســطينيين قالــوا بــان خدمــة الميــاه المقدمــة غيــر مناســبة (غيــر كافيــة).
وقــد تبيــن عنــد النهايــة بــان حوالــي  %53مــن المشــاركين فــي المســح فــي تونــس و %90مــن المشــاركين الفلســطينيين أنــه ليــس لديهــم أي تذمــر مــن الدفــع مقابــل خدمــات الميــاه المقدمــة وأنهــم يدفعــون فاتــورة الميــاه
التــي يســتهلكونها ( %90فــي فلســطين) .كمــا أكــد المشــتركون التونســيون جميعهــم بأنهــم يدفعــون فواتيــر خدمــات الميــاه مــا لــم يكونــوا يســتخدمون مصــادر ميــاه غيرهــا (الميــاه الجوفيــة فــي زم )%51 :وأنهــم ليســوا
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موصوليــن بنظــام الخدمــة .وفــي كلتــا الحالتيــن فقــد أشــار أكثــر مــن  %70مــن المشــاركين بأنهــم ليــس لديهــم فكــرة عــن كيفيــة احتســاب ســعر الميــاه وأنهــم
يريــدون ان يعرفــوا مــا هــو الــذي يدفعــون مقابلــه .كمــا كانــت فاتــورة الميــاه لحوالــي  %80مــن المشــاركين فــي االســتبيان فــي تونــس اقــل مــن  50دينــار
تونســي لــكل ثالثــة أشــهر ( 23يــورو) بينمــا كانــت اقــل مــن  100شــيكل ( 22يــورو) عنــد الفلســطينيين شــكل رقــم (.)4
يمكننــا مــن خــال االطــاع علــى فاتــورة الميــاه الشــهرية أن نــرى أن حوالــي  %77.3مــن المشــاركين فــي االســتبيان فــي فلســطين الذيــن فــي اغلبهــم يعتبــرون
عائــات ذات دخــل منخفــض يدفعــون مابيــن  %8-5مــن دخلهــم الشــهري علــى الميــاه بينمــا كان  %3 .81مــن المشــاركين فــي تونــس والذيــن ينتمــون إلــى
نفــس الفئــة يدفعــون مابيــن  %1.4-1مــن دخلهــم الشــهري علــى الميــاه.
إن درجــة الوعــي المتعلــق بتوفيــر الميــاه هــو أعلــى فــي تونــس منــه فــي فلســطين حيــث كانــت نســبة الذيــن كانــوا يعتقــدون بضــرورة التوفيــر فــي اســتهالك
الميــاه  %83فــي تونــس و %63فــي فلســطين .وهــذا ينــدرج بالطبــع فــي الرغبــة فــي تركيــب والمســاهمة الماليــة فــي تركيــب أجهــزة توفيــر اســتهالك الميــاه
فــي بيوتهــم .وكانــت نســبة النــاس الذيــن كانــوا يرغبــون فــي تركيــب أو المســاهمة فــي تركيــب األجهــزة كانــت  %81يرغبــون فــي التركيــب و %65يرغبــون
فــي المســاهمة الماليــة فــي تكلفــة التركيــب بينمــا كانــت النســبة فــي فلســطين فقــط .%38
كمــا يختلــف مســتوى خدمــات الميــاه فــي كل مــن الدولتيــن .وتظهــر نســبة التوزيــع بيــن مختلــف أنــواع أنظمــة الصــرف الصحــي البديلــة فــي فلســطين أن
حفــر االمتصــاص تســتخدم بصــورة اقــل بينمــا يــزداد عــدد حفــر الترشــيح أو الجريــان الحــر (الشــكل رقــم .)5
وتعتبــر هــذه أيضــا ميــزة فــي مســتوى الدخــل الــذي يتعيــن اختبــاره فــي المناطــق المســتهدفة لــكل دولــة مشــاركة فــي مشــروع ســويمد .وفــي المنطقــة
المدنيــة (باردو)نجــد أن  %100مــن الســكان موصولــون بشــبكة الصــرف الصحــي (الشــكل رقــم  .)7أمــا فــي المناطــق الريفيــة فنجــد فقــط  %18مــن ســكن
زم موصولــون بالشــبكة ولكــن مــن دون معالجــة للميــاه العادمــة حيــث يتــم إلقــاء الميــاه العادمــة التــي يتــم تجميعــا فــي الــوادي.
وبصــورة عامــة فــان كافــة المشــاركين فــي االســتبيان يســتعملون الخزانــات الصحيــة التــي تتبايــن قدرتهــا علــى الرشــح بنــاء علــى المواصفــات الفنيــة للخـزان.
كمــا أن معظــم المشــاركون يســتخدمون الخدمــات العامــة أو الخاصــة لتفريــغ الخـزان عنــد الحاجــة.
ومــن الغريــب أن نــرى بــان أكثــر مــن  %50مــن المشــاركين فــي فلســطين وتونــس هــم يرغبــون بتركيــب وحــدات لمعالجــة الميــاه الرماديــة فــي بيوتهــم
( %63فــي تونــس و  %51فــي فلســطين) .كمــا أن المشــاركين التونســيون كانــوا يفضلــون أن يقــوم القطــاع العــام بــإدارة تزويدهــم بالميــاه علــى عكــس
المشــاركين الفلســطينيين الذيــن ابــدوا ثقــة اكبــر فــي إدارة القطــاع الخــاص للميــاه حوالــي أكثــر مــن %47مــن المشــاركين التونســيين يفضلــون إدارة للميــاه
مــن قبــل القطــاع العــام( .مثــل الفلســطينيين الذيــن شــاركوا فــي االســتبيان) لكــن كان هنــاك نســبة  %5 .40يريــدون مياهــا عامــة (فــي حالــة الفلســطينيين كانــت نســبة الذيــن يفضلــون القطــاع العــام فقــط .)%19
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االستنتاجات والتوصيات:

يمكننــا االســتنتاج أن كال مــن الحلــول البســيطة والمتقدمــة (كأدوات تنظيــم تدفــق الميــاه والنواشــر المســتخدمة فــي التحكــم فــي ضغــط ميــاه
االســتحمام (الــدش) وتوفيــر الميــاه فــي المراحيــض وأنظمــة معالجــة وإعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة والميــاه الرماديــة .والحصــاد المائــي علــى
المســتوى المنزلــي . . .الــخ) تســتجيب بصــورة فعالــة إلــى الحاجــات المختلفــة والمتعــددة لظــروف كل تجمــع فــي المنطقــة ومســاعدتهم فــي تحســين
قدرتهــم التكيفيــة نحــو أي تغي ـرات ممكنــة ناتجــة عــن المنــاخ أو أيــة تغيي ـرات أخــرى.
مــن الواضــح أن نــوع الحلــول يجــب أن يكــون مناســبا لظــروف كل تجمــع وذلــك مــن اجــل االســتجابة للمشــاكل المحــددة التــي يواجهونهــا .فعلــى
ســبيل المثــال الحــل المقتــرح لبنــي زيــد فــي فلســطين برفــع توصيــل أنظمــة المعالجــة الحالــي ليشــمل العــدد المتزايــد مــن المنــازل مــن خــال بنــاء
أنظمــة صــرف صحــي جديــدة أو إعــادة ترميــم األراضــي الرطبــة الموجــودة هــي مالئمــة أكثــر الســتبعاد إلقــاء الميــاه العادمــة بصــورة متكــررة فــي
المناطــق المجــاورة .ويمكــن تبنــي طريقــة مشــابهة لمنطقــة جنيــن أيضــا .حتــى وان كان معــدل اســتهالك الفــرد للميــاه منخفضــا ( 43لتــر مــن الميــاه
للفــرد يوميــا) وأســاليب بســيطة لتوفيــر اســتهالك الميــاه( .أدوات تنظيــم تدفــق الميــاه ناشـرات الــدش فــي الحمامــات وموفـرات اســتهالك الميــاه فــي
المراحيــض) يمكنهــا أن تحســن مــن وضعيــة توفــر الميــاه . .وتعتبــر طوبــاس (ومخيــم الفارعــة لالجئيــن) منطقــة فــي غايــة التعقيــد .وهــي منطقــة
يتوجــب التعامــل معهــا بســرعة .فالمنطقــة بهــا نظــام صــرف صحــي جيــد ولكــن ال يوجــد بهــا محطــة معالجــة للميــاه العادمــة لهــذا فــان اقتـراح بنــاء
محطــة مركزيــة لمعالجــة الميــاه العادمــة لــه فوائــد كثيــرة .كمــا يمكــن اســتخدام نظــام الصــرف الصحــي القائــم مــع إدخــال نظــام معالجــة ذي تقنيــات
منخفضــة بحيــث تكــون تكاليــف صيانتــه قليلــة (وذو تأثيــر منخفــض علــى الســكان الذيــن هــم متخوفــون مــن تعرفــة الميــاه) .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن
أنظمــة معالجــة الميــاه الرماديــة ينظــر إليهــا مــن قبــل بعــض الســكان علــى أنهــا عبــارة عــن أجهــزة ملوثــة ومكلفــة ويمكنهــا أن تكــون فعالــة فــي هــذه
المناطــق .بالنســبة إلقليــم زم فــي تونــس فــان توفــر الميــاه الجوفيــة واســتخدامها فــي نشــاطات األســرة األساســية بنســبة عاليــة يجعــل مــن الطلــب
علــى الميــاه قليــا ويخفــف مــن قيمــة فاتــورة الميــاه ( 5 .19دينــار تونســي أي مــا يعــادل  8 .8يــورو لــكل دور مكونــة مــن ثالثــة أشــهر) بالرغــم
مــن عــدد أف ـراد المنــزل (حوالــي  5أشــخاص) ومــع هــذا فــان  %92منهــم يعــون ضــرورة التوفيــر فــي اســتهالك الميــاه وهــم راغبــون فــي تركيــب
أجهــزة توفيــر فــي اســتهالك الميــاه .والمشــكلة الرئيســية فــي هــذه المنطقــة هــي الصــرف الصحــي وتبنــي حلــوال لمعالجتهــا والمتمثلــة فــي األراضــي
الرطبــة مــع تأثيــر قليــل علــى البيئــة واســتهالك قليــل للطاقــة .إن المنطقــة التــي يتــم تطبيــق األراضــي الرطبــة عليهــا يمكنهــا أن تعيــد اســتخدام الميــاه
شكل رقم  :5بدائل التخلص من المياه العادمة (مياه الصرف الصحي).
المعالجــة فــي منطقــة الغابــات .وقــد اهتــم المســح (االســتبيان) فقــط بجــزء مــن شــرفش  24والتــي ليســت موصولــة مــع محطــة األراضــي الرطبــة
الحاليــة وذلــك بســب كــون الطريــق الســريع يقســم البلــدة إلــى قســمين .وأحــد الخيــارات المدروســة يتمثــل فــي تحقيــق خــط مجــاري يربــط الجــزء الشــمالي مــن األراضــي الرطبــة بالجــزء الجنوبــي وإعــادة تأهيــل األراضــي
المبلولــة ومحطــة الضــخ النهائيــة وذلــك لحــل احــد أكثــر المشــاكل صعوبــة المتعلقــة بالميــاه والمتمثلــة بعــدم وجــود محطــة صــرف صحــي .وإذا تــم بنــاء هــذه فانــه ســوف يقلــل مــن اعتمــاد الســكان المحلييــن علــى حفــر
الرشــح أو خزانــات الصــرف الصحــي ومــا لهــذا مــن تأثيــر ايجابــي علــى البيئــة وعلــى اســتهالك الميــاه.
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ومــع هــذا فــان إقامــة منطقــة رطبــة فــي المنطقــة المدروســة تبــدو أكثــر تكيفــا حيــث ســتصبح الميــاه المعالجــة متوفــرة إلعــادة اســتخدامها فــي الزراعــة وأثنــاء إجـراء االســتبيان كان األشــخاص المشــاركون يبــدون اهتمامــا
بالحصــاد المائــي وذلــك لتخفيــف الضغــط علــى الميــاه المــزودة المســتخدمة أيضــا فــي ســقاية الماشــية (ممــا يرفــع قيمــة فاتــورة الميــاه الربعيــة إلــى  15يــورو كمعــدل لــكل أســرة)أما بــاردو (وهــي حضريــة وفيهــا نظــام صــرف
صحــي جيــد) تحتــاج باألســاس إلــى أن تتعــود علــى أجهــزة التوفيــر فــي اســتخدام الميــاه مثــل فصــل الميــاه الرماديــة إلعــادة اســتخدامها فــي الــري والســقف الخضـراء التوضيحيــة لغــرض الحصــاد المائــي والتخفيــف مــن ميــاه
الــذروة أثنــاء العواصــف واســتخدام أدوات توفيــر اســتهالك الميــاه فــي كافــة منــازل مركــز بــاردو .ويمكــن لــكل أنظمــة المعالجــة هــذه إن تخفــض مــن تكاليــف الميــاه (وهــذا لــه اثــر ايجابــي لــدى المواطنيــن الذيــن مــا يزالــوا
قلقيــن بخصــوص تعرفــة الميــاه) .إن الثقــة الواســعة فــي أجهــزة توفيــر اســتهالك الميــاه فــي زم وفــي شــرفش مــع وجــود وعــي عالــي بفائــدة هــذه األجهــزة تبــدو أنهــا جعلــت الترويــج لمثــل هــذه األجهــزة ليــس ضروريــا .مــن
الجديــر ذكــره أن أنظمــة معالجــة الميــاه الرماديــة لــم يتــم تقبلهــا مــن قبــل عــدد كبيــر مــن ســكان بــاردو ( %72لــم يتقبلوهــا) غيــر أن هــذه النســبة تتضــاءل فــي المناطــق الريفيــة لتصــل إلــى  %20فــي زم.
وعلــى ضــوء النقاشــات التــي تمــت والتــي تظهــر وعيــا متدنيــا بخصــوص هــذه األجهــزة فانــه قــد يكــون مــن المناســب أن نتبنــى حملــة شــعبية فــي المناطــق المســتهدفة للتوضيــح للنــاس مــدى الفوائــد المكتســبة مــن اســتخدام
مثــل هــذه األنظمــة للتوفيــر فــي اســتهالك الميــاه ومــن تبنــي المزيــد مــن الحلــول المســتدامة فــي مختلــف مشــاكل الميــاه والصــرف الصحــي التــي تواجههــم حاليــا.
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ورقة عمل المساءلة والكفاءة والتخفيض في إدارة مياه التسيو
مقدمة الوثيقة وهيكليتها:

تلخــص الكلمــات (المســاءلة والفعاليــة والتخفيــض) الكلمــات الدالــة فــي الخطــة التــي تــم وضعهــا فــي نهايــة مشــروع ســويمد األوروبــي حــول
اإلدارة المســتدامة للميــاه فــي دول حــوض البحــر األبيــض المتوســط .ان الورقــة المقترحــة حــول السياســة العامــة تلخــص نتائــج المشــروع
وذلــك مــن خــال دمــج أو إدخــال أداء إدارة الميــاه فــي الســياق اإلقليمــي ذي العالقــة .وبعــد جمــع اآلراء والمقترحــات حــول الموضــوع مــن
خــال اجتماعــات الموائــد التــي عقــدت فــي المشــروع .أن مشــروع ســويمد الممــول مــن قبــل البرنامــج (حــوض البحــر المتوســط) ENPI CBC
 Medللميــاه التــي تــم تنســيقها مــن قبــل إدارة األشــغال العامــة والبيئــة واإلســكان إلقليــم التســيو كشــريك رئيســي وبالتنســيق مــع التوجيهــات
المرقمــة  .EC\60\200ومــن وجهــة النظــر هــذه فــان العمليــة التشــاركية قــد أثبتــت علــى أنهــا قنــاة ناجعــة للتفــاوض بيــن المؤسســات وأصحــاب
المصلحــة مــن اجــل الوصــول إلــى تعريــف مشــترك للخطــوط المرشــدة لحــل المشــاكل المتعلقــة بــإدارة مصــادر الميــاه التــي تلبــي حاجــات
المناطــق.
والورقــة مقســمة إلــى ثالثــة أقســام .القســمان األول والثانــي يمثــان ســيناريوهات للقضايــا والمشــاكل الرئيســية التــي تواجــه طاولــة الميــاه ،بينمــا
يحــدد القســم الثالــث أهــم أهــداف السياســة (الخطــة) والحلــول الممكنــة المتعلقــة بخصــوص الصعوبــات التــي تنبــع مــن عمليــة المشــاركة
ومــن االجتماعــات مــع أصحــاب المصالــح .وفــي القســمين األوليــن تتمركــز األهــداف والقضايــا حــول خمســة مواضيــع عامــة :منطقــة جمــع ميــاه
األمطــار :األراضــي والبيئــة ،التوزيــع :ميــاه المجــاري وتصريفهــا ،االســتهالك ،الحوكمــة واإلدارة ،القوانيــن واألنظمــة .يعــرف القســم الثالــث ثالثــة
اســتراتيجيات هامــة للتنفيــذ قــادرة علــى تلبيــة حاجــات أصحــاب المصالــح فيمــا يتعلــق بضمــان حــق الوصــول الــى مصــادر الميــاه اإلقليميــة
وحمايتهــا والتــي ظهــرت خــال المشــاورات التــي تمــت.

شكل رقم  :1نوعية (جودة) المياه الموجودة في األجسام المائية .المصدر:
الخطة اإلقليمية لحماية المياه 2006

■ ■ .1إدارة المياه:
فــي القســم األول تــم عــرض القضايــا المتعلقــة بــإدارة الميــاه كمحاولــة لتحديــد المشــاكل التــي يواجههــا أصحــاب المصلحــة .أن القضايــا الرئيســية التــي تتعلــق بموضوع(توفــر مصــادر الميــاه) تعتبــر مشــكلة ولكنهــا ليســت
أولويــة ملحــة وتدعــو إلــى القلــق فــي الوقــت الحالــي وخاصــة إذا ربطناهــا بالقضايــا األخــرى التــي طرحــت .ويتميــز إقليــم التســيو بمســتوى ضــخ يعتبــر األعلــى فــي ايطاليــا وهــو بشــكل أساســي مكــرس لالســتخدام المدنــي.
أضــف إلــى ذلــك أن هنــاك نظــام تنقيــة ميــاه عالــي التكلفــة وهــو ليــس فعــاال بدرجــة كبيــرة كمــا أن إدارة البنيــة التحتيــة تتميــز بوجــود معــدالت فاقــد عاليــة والعديــد مــن التناقضــات .كمــا أن وجــود بعــض العيــوب فــي النظــام
القانونــي (التشــريعات) وكذلــك التركيــب المعقــد ألراضــي اإلقليــم ومصادرهــا المائيــة قــد ســاهمت جميعــا فــي جعــل الصــورة معتمــة.
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منطقة جمع المياه الجارية ،األراضي والبيئة:
النقص المستقبلي في كميات المياه التي تزودنا بها الينابيع:
علــى المــدى القريــب ال يبــدو تزويــد الميــاه فــي إقليــم التســيو بأنــه فــي خطــر .إن المصــادر المتوفــرة كافيــة بينمــا ال تعتبــر جــودة الميــاه فــي األجســام المائيــة (وخاصــة الميــاه الســطحية منهــا) ممتــازة (الشــكل رقــم .)1
فــي المســتقبل وفــي غيــاب وجــود إجـراءات لتقنيــن (ترشــيد) اســتهالك الميــاه فانــه ليــس هنــاك ضمــان الســتمرارية الحصــول علــى الميــاه بشــكل منتظــم .كمــا هــو الحــال فــي أوقــات الجفــاف التــي تحــدث فــي بعــض مناطــق
اإلقليــم .إن اإلفـراط فــي اســتخراج الميــاه والــذي يــؤدي إلــى خفــض الجريــان او التدفــق الطبيعــي يعتبــر أيضــا احــد أســباب كــون الممـرات المائيــة تمــر فــي أوضــاع ســيئة .أن أنظمــة الميــاه المتكاملــة هــي بحــد ذاتهــا مســتهلكة
للطاقــة وتســبب فــي زيــادة كميــة ثانــي اوكســيد الكربــون إذا كانــت مصــادر الطاقــة المســتعملة ليســت مصــادر طاقــة متجــددة كمــا هــو الحــال فــي  %70مــن إقليــم التســيو .وباختصــار وحتــى لــو لــم تكــن هــذه مشــكلة ملحــة
بترتــب حلهــا علــى المــدى القريــب (خــال  5-3ســنوات) إال أنهــا قضيــة فــي غايــة األهميــة علــى المــدى البعيــد وهــي التــي ســوف تكــون مفتاحــا للحلــول المقترحــة بخصــوص فعاليــة وديمومــة النظــام المائــي.
التلوث البيئي:
إن احــد اكبــر المشــاكل التــي تترتــب علــى منطقــة تجميــع الميــاه الجاريــة هــي تلــوث الميــاه الجوفيــة .وســواء كان هــذا التلــوث ناجمــا عــن الزراعــة المركــزة للمحاصيل(النيتـرات) أو لوجــود ملــوث معيــن (الزرنيــخ) .وهــذه القضيــة قــد
تصبــح فــي غايــة األهميــة فــي المســتقبل .أن ظهــور قوانيــن جديــدة وكذلــك تضييــق المعاييــر المتعلقــة بجــودة الميــاه ربمــا تجعــل الكثيــر مــن مصــادر الميــاه غيــر قابلــة لالســتخدام فــي الســنوات القادمــة .وكمــا هــو الحــال فــي بقايــا
المخلفــات الصيدالنيــة والتــي هــي ليســت مغطــاة بــأي قوانيــن فــي الوقــت الحالــي إال انــه ربمــا تصــدر فــي المســتقبل قوانيــن بشــأنها لضبطهــا .فــي أيامنــا هــذه فإننــا نملــك مصــادر ميــاه ربمــا ال نســتطيع اســتعمالها فــي المســتقبل.
التغيرات في مناسيب المياه الجوفية:
أن التغيـرات فــي منســوب الميــاه الجوفيــة مرتبطــة بفكــرة ارتفــاع المســتوى فــي معــدل تزويــد الميــاه .أن التغيـرات المناخيــة الــذي تتتميــز بتبــادل فصــول األمطــار الغزيــرة مــع فتـرات الجفــاف وانحســار األمطــار وهــذا يحــدد
التذبذبــات الدوريــة فــي الميــاه وبالتالــي دوام ارتفــاع وانخفــاض مســتوياته .وفــي الوقــت ذاتــه فــان التوجــه الحالــي فــي تجميــع الميــاه ســطحيا وخاصــة فــي فتـرات شــحة الميــاه يعمــل علــى تضخيــم االنخفاضــات الحاصلــة
فــي مناســيب الميــاه الجوفيــة .ومــن بيــن النتائــج الســلبية لهــذه الظاهــرة :تدنــي جــودة األجســام المائيــة ،عــدم صالحيــة الميــاه المســتخرجة للشــرب ،نضــوب الميــاه الجوفيــة ،وتســرب الميــاه المالحــة إلــى الميــاه الجوفيــة
(الطبقــات الموجــودة فــوق الميــاه العذبــة تســمح لميــاه البحــر بالتســرب عميقــا إلــى الميــاه الجوفيــة).

التوزيع والتنقية ومياه المجاري:
أنظمة التنقية مكلفة وغير فعالة:
فــي الوقــت الحالــي مــازال هنــاك توجــه قــوي لبنــاء شــبكات صــرف صحــي واســعة لتجميــع كافــة مجــاري المنطقــة وتصــب فــي محطــة مركزيــة لمعالجــة الميــاه العادمــة وفــي العــادة يكــون موقعهــا علــى بعــد عــدة كيلومتـرات
مــن المراكــز الحضريــة التــي تأتــي منهــا الميــاه العادمــة .وقــد تــم بنــاء شــبكة تدويــر هائلــة (وغيــر معقولــة فــي العــادة) للميــاه الصناعيــة وبنــاء مجمعــات ضخمــة للميــاه العادمــة والتــي جعلــت مــن االنســياب الطبيعــي لألنهــار
والميــاه الجوفيــة فــي الطبقــات يــزداد نــدرة يومــا بعــد يــوم وذلــك يقلــل مــن مقدرتهــا علــى التجميــع وبخاصــة فــي أوقــات هطــول األمطــار.
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المستهلكون المنتشرون في المنطقة:
يتميــز إقليــم التســيو بوجــود تنــوع فــي طوبوغرافيتــه التــي تتلخــص فــي ثالثــة نمــاذج للتطويــر :المــدن والتكتــات واإلنشــاءات المنتشــرة والمعزولــة .وجــود وحــدات ســكنية ووحــدات اإلنتــاج فــي المنطقــة وفــي المــدن الصغيــرة
والبيــوت المنعزلــة أو الممتلــكات الزراعيــة الصغيــرة كل ذلــك يجعــل مــن توســيع البنيــة التحتيــة لشــبكة خدمــات الميــاه صعبــا (وبخاصــة المجــاري) بإتبــاع الطــرق التقليديــة.

االستهالك:

تختلــف كميــات اســتهالك الميــاه فــي التســيو كثيـرا عــن تلــك التــي وردت فــي اإلحصائيــات المتعلقــة بعمــوم المناطــق االيطاليــة .وإذا
بقــي االســتخدام الزراعــي أو االســتهالك الصناعــي أو توليــد الطاقــة علــى المســتوى القومــي أكثــر مــن اســتهالك المواطنيــن * .*2ويبــدو
أن دور االســتخدام المنزلــي للميــاه فــي إقليــم التســيو أكثــر أهميــة مــن بقيــة مناطــق الدولــة .أن االســتهالك المدنــي فــي التســيو يشــكل
مكونــا مهمــا فمجمــل معــدالت الفاقــد عاليــة وكذلــك حجــم االســتهالك المنزلــي مــن الميــاه وخاصــة فــي فصــل الصيــف عنــد مــا تســجل
أعلــى درجــات الحـرارة .فعلــى ســبيل المثــال فــان المكــون المدنــي مــن ميــاه الشــرب المفوتــرة والمســجلة عــام  2008مــن قبــل ISTAT
تصــل إلــى  %26 .93مــن مجمــل العائــدات مقابــل  %51 .0لالســتخدام الزراعــي و  %23 .6مــن االســتهالك لألغ ـراض الصناعيــة( .انظــر
الشــكل رقــم  )4وهــذا شــاهد علــى أن إقليــم التســيو يمثــل أعلــى فواتيــر ميــاه الشــرب لــكل فــرد.*3* .
النزاعات القائمة بين االستخدامات المختلفة للمياه:
بســبب الخصوصيــة التــي يتميــز بهــا اإلقليــم ولوجــود أنــواع مختلفــة مــن اســتخدامات مصــادر الميــاه (زراعيــة  -مدنيــة منزليــة-
صناعيــة) وهــذا مــا يشــكل مشــكلة إضافيــة مصدرهــا النـزاع بيــن هــذه األنــواع المختلفــة مــن المســتخدمين .وهــذا يشــكل مكونــا مــن
االســتخدامات المتعــددة والتــي يغيــب فيهــا نمــاذج أنــواع اســتخراج واســتخدام الميــاه.

الشكل رقم  :2يمثل شبكتي تزويد بلدية لمياه الشرب لعام  2008حيث تمثل األحجام
مئات األلوف من األمتار المكعبة .المصدر:تعليقاتنا على ISTATإحصائيات مصادر
المياه المستخدمة لإلغراض المدنية .عام 2008

عدم تفهم الناس لفكرة أن مصادر المياه محدودة:
لقــد كان هنــاك العديــد مــن النقاشــات فــي طاولــة الميــاه والتــي ركــزت علــى درجــة الوعــي لــدى ســكان إقليــم التســيو بخصــوص قيمــة الميــاه وعلــى فكــرة التوفيــر فــي اســتهالك الميــاه .وفــي غيــاب محفـزات قويــة لالســتخدام
الفعــال للميــاه .فــأن عــدم االكتـراث بهــذا الموضــوع مــن شــأنه أن يجعــل مــن هــذه الجهــود والتدخــات الهادفــة إلــى التقليــل مــن اســتهالك الميــاه امـرا فــي غايــة الصعوبــة.

الحوكمة واإلدارة:
صيانة غير فعالة:
إن نوعيــة البنيــة التحتيــة للتزويــد بالميــاه وإدارة الشــبكات أمـرا فــي غايــة األهميــة وذلــك مــن اجــل ضمــان االســتخدام الســليم لمصــادر الميــاه .إن صيانــة الممـرات المائيــة ال تـزال تعتبــر دون مــا هــو مطلــوب وذلــك لمــا
48

يتبعهــا مــن نتائــج فــي مجــال زيــادة نشــر أنابيــب الميــاه وفــي التدهــور المســتمر فــي نوعيــة الميــاه التــي يتــم توزيعهــا .ان الدرجــة التــي يتــم بهــا نشــر أنابيــب الميــاه قــد يتــم تضخيمهــا بســبب غيــاب أو عــدم كفايــة ضغــط
الميــاه ممــا يزيــد فــي الخســائر (المــاء الفاقــد) بســبب الضغــط التــي تتعــرض لــه أنابيــب الميــاه.
امتيازات المياه المعدنية:
ان التجــارة بالميــاه المعدنيــة عمليــة اقتصاديــة مربحــة جــدا وهــي مبنيــة علــى أســاس اســتغالل مصــدر محلــي عــام .لكــن الرســوم الــذي يدفعهــا اشــخص المرخــص للحصــول علــى الرخصــة إلــى إقليــم التســيو ال يتــم اســتثمارها
فــي مناطــق اإلقليــم الــذي تــم منــه اســتخراج الميــاه والــذي يتعــرض إلــى تأثيــر نقــل الميــاه.
تفكك الحوكمة:
تتطلــب إدارة النظــام المائــي مهــارات ومنظومــات معينــة .وفــي بعــض الحــاالت تنــدرج إدارة الميــاه تحــت اختصــاص أو مســئولية بلديــات صغيــرة جــدا آو بســيطة .والتــي فــي العــادة ال تمتلــك المــوارد الكافيــة لضمــان حمايــة
المجــاري المائيــة .إن هــذا التفــكك فــي نشــاطات الصيانــة االعتياديــة والصيانــة غيــر العاديــة تســبب صعوبــة فــي التعــرف علــى المقابــل فــي عمليــة صنــع القـرار وفــي (فقــدان االهتمــام) باالقتـراب مــن أصحــاب المصلحــة.
نظام الصيانة ال يشجع على االستخدام الفعال:
ان منظمــة إدارة المصــادر المائيــة نفســها ال تشــجع الهيئــات المعنيــة علــى تخفيــض االســتهالك أو علــى التوزيــع األمثــل للمصــادر المائيــة .فعلــى ســبيل المثــال إذا تلقــى مــزود الخدمــة ريعــا (دخــا) يتناســب طرديــا مــع مبيعاتــه
فــأن أي تخفيــض الســتهالك الميــاه ســوف يــؤدي إلــى انخفــاض فــي مبيعاتــه (أرباحــه).

القوانين واألنظمة:
ضعف دور التعرفة في االستخدام الفعال والواعي للمياه:
أن وضــع نظــام الضريبــة علــى تكلفــة مصــدر الميــاه تعتبــر قضيــة مختلــف عليهــا وصعبــة التعريــف .ان نظــام التعرفــة الحالــي ال يبــدو انــه يوفــر محفـزا مترابطــا وكافيــا لرفــع وعــي النــاس بقيمــة المصــادر المائيــة وال لتحفيــز
اســتخدامها بصــورة مســتدامة.
التطبيق الجزئي للقانون الوطني:
لقــد شــهدنا تطبيقــا غيــر كامــل أو جزئيــا لألحــكام المتعلقــة بترشــيد اســتخدام الميــاه (تخفيــض اســتخدامها) والتــي تــم اعتمادهــا للمــرة األولــى مــن قبــل البرلمــان االيطالــي مــن خــال القانــون الصــادر فــي  5كانــون ثانــي عــام
( 1994قانــون رقــم “ 36قانــون غالــي”) .فعلــى ســبيل المثــال فــان القوانيــن و إجـراءات ترخيــص الصحــة واإلســكان الصارمــة والمقيــدة والتــي ال داعــي لهــا تمنــع بــدال مــن أن تســهل مــن اســتخدام مصــادر الميــاه غيــر التقليديــة
مثــل ميــاه األمطــار والميــاه التــي يتــم معالجتهــا.
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■ ■ .2أهداف الخطة (السياسة):
فــي القســم الثانــي تــم عــرض الحلــول المقترحــة التــي تــم تحديدهــا فــي طاولــة الميــاه .وتشــكل األهــداف المحــددة إطــارا متكامــا يتــم مــن خاللــه اســتخدام أكثــر التقنيــات تطــورا مــن حيــث الفعاليــة وتوفيــر فــي اســتهالك
الميــاه مربوطــة بنظــام يتميــز باســتخدام مســئول لمصــدر الميــاه ومزيــدا مــن مشــاركة المواطنيــن والســلطات المحليــة وأصحــاب المصلحــة فــي تحديــد السياســة (الخطــة) وفــي الحوكمــة كذلــك .وهــذه بدورهــا تحــدد (إضافــة
إلــى القوانيــن التــي وضعــت حديثــا) نظامــا قــادرا علــى تقييــم حالــة أو وضــع الميــاه وعلــى مكافــأة الســلوك المســئول وعلــى ضمــان الوصــول إلــى هــذه الســلعة األساســية.

حوض التجميع واالراضي :البرمجة والفاعلية:

إن توقعــات تطويــر األراضــي المتوافــق مــع تخفيــض ومنــع الضغــط الــذي قــد ينشــأ علــى األجســام المائيــة بمــا فــي ذلــك التغي ـرات المناخيــة (الجفــاف والفيضانــات وغيرهــا) فــي األحــواض المائيــة تشــكل نشــاطا جوهريــا
لمعالجــة التوجــه الحالــي بخصــوص حــوض التجميــع.

إن إدخــال خطــط (سياســات) فــي الميــاه والتخطيــط المدنــي (الحضــري) تهــدف إلــى إعــادة اســتخدام الميــاه الرماديــة أو ميــاه األمطــار يمكنهــا أن تكــون شــكال  modeفــي تخفيــف الضغــط علــى الميــاه الجوفيــة وعلــى تخفيــض
الحمــل علــى الطاقــة .ان أداة التــوازن المائــي البيئــي والتــي تقيــم اســتهالك وتوفــر مراجــع ضمــن اطــار جديــد يفرضــه الحــوض المائــي flanked to the technical budget .يمكنهــا أن تشــكل أداة فــي اإلدارة المســتدامة للتــوازن
المائــي .ولضمــان وجــود تــوازن مــا بيــن ســحب الميــاه وبيــن القــدرة الطبيعيــة الســتعادة (إعــادة بنــاء) مقدراتهــا المائيــة .ومــن جهــة أخــرى فــان تعزيــز المحف ـزات االقتصاديــة التــي تســاعد علــى التحــول مــن المحاصيــل
المحفــزة المرتبطــة بالمنتجــات الغذائيــة (علــى ســبيل المثــال المواشــي وزراعــة البنــدورة وإنتــاج (اســتخدام)  wineمــع كميــات كبيــرة مــن النيتـرات للمحاصيــل التــي تســتخدم كميــة اقــل مــن الملوثــات ومــن المصــادر المائيــة
هــي احــد العوامــل التــي يمكــن إن تســهم فــي تخفيــض تلــوث الميــاه الجوفيــة .إن ادخــال اقصــى وزن مســموح بــه علــى مســتوى الحــوض المائــي فــي خطــة حمايــة إضافــة إلــى األدوات المســتخدمة فــي الرقابــة الســريعة علــى
توفــر الميــاه تعتبــر أدوات مهمــة فــي تحقيــق إدارة صحيحــة وعقالنيــة للمصــادر المائيــة .ومــن بيــن أفضــل الممارســات التــي تمــت مناقشــتها فــي مشــروع ســويمد واألدوات التــي أخــذت بعيــن االعتبــار هــو الحاســوب الــذي
تــم تطويــره حديثــا (البئــر الذكي)الــذي يمكــن اســتخدامه فــي اآلبــار القائمــة.

التوزيع والتصريف :التخطيط وإعادة االستخدام وأنظمة التنقية الطبيعية:

تســتند اإلدارة المســتدامة لــدورة الميــاه علــى  valorization of less noble watersوعلــى اســتخدام الميــاه عاليــة الجــودة فقــط عندمــا تكــون الخصائــص النوعيــة مطلوبــة .إن التدخــات البســيطة والرخيصــة المتعلقــة بمكونــات
الميــاه العادمــة غيــر المتأثــرة بتصريــف المراحيــض والتــي يشــار إليهــا عــادة بالميــاه الرماديــة والتــي تمــر بتقنيــات النشــر إلعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة مثــل اســتعمالها فــي تصريــف المراحيــض او فــي مجــال
الــري .إن اســتخدام بــرك المعالجــة بالفلتــرة الطبيعيــة وهــي عبــارة عــن انظمــه طبيعيــة تســتخدم لمعالجــة الميــاه العادمــة وتســتعمل اآلن كمناطــق عازلــة وهــي منتشــرة كثيـرا فــي اغلــب مناطــق العالــم .وعليــه فــأن أنظمــة
التنقيــة الطبيعيــة التــي تســتعمل للمعالجــة الثانويــة والثالثيــة النهائيــة للميــاه العادمــة توفــر حلــوال فــي أنظمــة تنقيــة فاعلــة ورخيصــة نســبيا وهــي ذات تأثيــر خفيــف علــى البيئــة وتســتهلك كميــات اقــل مــن الطاقــة مقارنــة
مــع بقيــة األنظمــة التقليديــة.
وفــي كل عــام يتعيــن علــى الســلطة المســئولة عــن حــوض النهــر ان تقــدم تقريـرا حــول الميــاه المفقــودة فــي شــبكة التوزيــع وذلــك مــن اجــل تنفيــذ خطــة ذات نظــرة شــمولية ومتطــورة تأخــذ بالحســبان التأثيـرات المختلفــة
للتخطيــط الحضــري والصناعــي علــى األراضــي ومــن اجــل تحفيــز الحــوار بيــن القطــاع البيئــي مــع المهــارات المختلفــة (خطــط الزراعــة والطاقــة ،خطــة المواصــات الــخ).
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االستهالك :توفير المياه المنزلية والزراعة متعددة الوظائف:

يمكننــا تخفيــض االســتهالك المنزلــي بتبنــي بعــض التقنيــات التــي تكــون بســيطة فــي الغالــب بنســبة تزيــد علــى  %50وذلــك بتشــجيع تبنــي ســلوك مســؤول .ويمكــن تخفيــض اســتهالك الميــاه مــن خــال التعــود علــى
اســتخدام واع ومســؤول للميــاه .فيمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال عمليــات التدريــب والتوعيــة وكذلــك إتبــاع آليــات المكافــآت حتــى فــي مجــال التســعيرة .ان النشــاطات الزراعيــة المتعــددة مثــل المزرعــة والم ـزارع
التعليميــة والمبيعــات المباشــرة للشــركة والخدمــات البيئيــة وإنتــاج الطاقــة البديلــة واإلنتــاج الطــازج والمعالــج والمـزارع االشــتراكية – يمكنهــا أن توحــد وتخلــق طاقــة حيويــة  synergyبيــن اإلنتــاج الزراعــي والحفــاظ
علــى البيئــة واألراضــي وحمايتهــا.

الحوكمة :الرقابة والمشاريع التشاركية:

إن إنشــاء شــبكات متصلــة لتبــادل المعلومــات والرقابــة (التنجيــم المعلوماتــي) علــى كميــة الميــاه التــي مــرت عبــر البنيــة التحتيــة للتوزيــع متيحــة بذلــك الرقابــة التامــة والتأكــد مــن الكميــات المفقــودة فــي الشــبكة وذلــك
يســهل التدخــل الناجــع والتجديــد المســتمر والصيانــة ألنابيــب الميــاه.
إن إدارة الميــاه المســتخدمة ألغـراض الشــرب تنــدرج فــي ســياق التخطيــط الشــامل وهــي إدارة توجــد علــى مســتوى مجمــوع طــول حــوض النهــر وهــذا مــا يشــجع علــى تبنــي تقنيــات توفيــر الميــاه والتــي تنظــم الضغــط داخــل
خطــوط نقــل الميــاه وذلــك يضمــن تكلفــة معقولــة للنشــاطات التــي تؤثــر علــى منطقــة تجميــع الميــاه المعدنيــة .ويمكــن تحقيــق هــذه األهــداف أيضــا مــن خــال توســعة وتنفيــذ أدوات الشــهادات البيئيــة .وبنــاء علــى الخبــرة
المكتســبة مــن طاولــة الميــاه فــان الق ـرارات المتعلقــة بالقوانيــن األساســية لتخطيــط وبرمجــة وإدارة مصــادر الميــاه الموجــودة فــي المنطقــة يجــب أن تتبنــى إشــكاال ديمقراطيــة تشــاركية وان تحــدد طــرق اإلش ـراك الفعــال
للمواطــن فــي ذلــك.

القوانين واألنظمة :قانون بسيط حول سلعة مشتركة:

تمثــل مصــادر الميــاه أرثــا عالميــا يتوجــب حمايتــه كمــا يشــكل ســلعة أساســية مشــتركة وضروريــة وال يمكــن االســتغناء عنهــا للحيــاة .هنــاك حقــوق ال يمكــن تجاوزهــا أو المســاس بهــا لإلنســان وحقــوق اجتماعيــة مشــتركة مــن
حيــث أنهــا تعــود لفــرد معيــن وتعــود للجميــع فــي الوقــت ذاتــه بمــا فــي ذلــك لألجيــال القادمــة ولهــذا الســبب فــان المؤسســات العامــة وخاصــة الســلطات المحليــة القريبــة مــن المصــادر وكذلــك احتياجــات المواطنيــن يجــب
ان تضمــن إدارة مســتدامة واســتخداما فعــاال للميــاه .ولتعزيــز االســتخدام العقالنــي للميــاه وتحقيــق التوفيــر فــي اســتخدام الميــاه فانــه مــن الضــروري وضــع قوانيــن وأنظمــة إجـراءات التراخيــص المتعلقــة بالصحــة واإلســكان
وذلــك مــن اجــل تشــجيع الممارســات الهادفــة إلــى تعزيــز الحفــاظ علــى الميــاه.

استراتيجيات التنفيذ:

يحــدد التقريــر ثــاث اســتراتيجيات رئيســية لتلبيــة احتياجــات أصحــاب المصلحــة بخصــوص حمايــة الحــق فــي الوصــول والحفــاظ علــى مصــادر الميــاه اإلقليميــة كمــا ظهــر أثنــاء المشــاورات .وتشــير االســتراتيجيات الثــاث إلــى
الخيــارات األكثــر فاعليــة واألكثــر قابليــة للتطبيــق مــن اجــل الوصــول إلــى األهــداف الرئيســية المذكــورة فــي القســم الســابق ،وتحديــد بعــض الطــرق الممكنــة لتحقيقهــا .ان تبنــي أدوات تهــدف إلــى تقليــص الفاقــد وتطويــر
أنظمــة معالجــة ميــاه المركزيــة وتخفيــض االســتهالك المنزلــي للميــاه والتــي تعتبــر أولويــات تهــدف إلــى معالجــة ثالثــة مناطــق تعانــي مــن المشــاكل وقــد عرفــت بأنهــا األكثــر أهميــة.
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تبني وسائل لتخفيض كمية المياه المفقودة:

إن اجتماعــات طاولــة الميــاه التــي عقدهــا مشــروع ســويمد .ونتائــج دراســة الجــدوى قــد أظهــرت إمكانيــة تبنــي حلــول تقنيــة مبتكــرة لغــرض االســتخدام الفعــال لمصــادر الميــاه عــن طــرق التخفيــف مــن تســريبات الميــاه
مــن خطــوط نقــل الميــاه .كمــا يمكــن تحقيقهــا كذلــك مــن خــال نظــام رقابــة وإدارة مؤتمتــة (أوتوماتيكيــة) لتدفــق الميــاه وضغــط الميــاه .ان األدوات المســتخدمة لتخفيــض الضغــط داخــل أنابيــب نقــل الميــاه وفــي اآلبــار
(نظــام البئــر الذكــي) ،اضافــة إلــى األنظمــة التــي تقــوم بإصــاح التســريبات ( )CURAPIPEوالــذي يســمح بتخفيــض كبيــر فــي تدفــق الميــاه فــي األنابيــب والتــي هــي فــي الوقــت الحالــي منتشــرة لمســافات كبيــرة .كمــا تحــدد
الورقــة موقــع تجربــة نظــام رقابــة لســنة واحــدة فــي بعــض المناطــق الحضريــة وأول تطبيــق لهــذه التقنيــات الهادفــة إلــى تقليــص الفاقــد والتــي يمكــن مراقبــة نتائجهــا مــن اجــل اســتخدامه بصــورة اوســع فــي مناطــق أخــرى.

تطوير انظمة تنقية المركزية:

إن طاولــة الميــاه التــي عقــدت فــي إقليــم التســيو وكذلــك دراســة الجــدوى قــد بينــت كيــف يمكــن تجميــع ونقــل الميــاه الرماديــة الــى نظــام المعالجــة مــن خــال محطــات مقامــة فــي بــرك المعالجــة بالفلتــرة الطبيعيــة أو مــن
خــال نظــام تنقيــة المركــزي ،يمكــن تحقيقــه مــن الناحيــة االقتصاديــة والتقنيــة .كمــا تحــدد الورقــة أول فحــص لنظــام المجــاري الجديــد فــي بعــض المناطــق المســتهدفة (بورجــو ســابوتينو)المحددة فــي دراســة الجــدوى .وفــي
نهايــة األعمــال الضروريــة وفــي بدايــة تشــغيل النظــام ســوف يتــم تقييــم التأثيــر االقتصــادي والبيئــي للمحطــات الجديــدة مــع إمكانيــة توســيعها لتشــمل مناطــق أخــرى مشــابهة لهــا مــن حيــث المشــاكل.

نشر(تعميم) التقنيات لتخفيض االستهالك المنزلي(المحلي):

وقــد ركــزت طاولــة الميــاه علــى ضــرورة تبنــي مجموعــة مــن السياســات (الخطــط) التــي تهــدف إلــى تخفيــض المعــدل العالــي الســتهالك الميــاه .مــن قبــل المســتخدمين المدنييــن والعائــات التــي تســكن فــي منطقــة التســيو.
ومــن بيــن خيــارات السياســة (الخطــة) التــي حــددت هنــاك مجموعــة مــن المحفـزات والمنفـرات مــع المنظمــات المهنيــة وبالتنافــس مــع فعاليــات التوعيــة .وهــذه الفعاليــات تهــدف أيضــا لتحقيــق المزيــد مــن التطبيــق الكامــل
لألنظمــة المتعلقــة بإعــداد خطــط شــاملة وتنفيــذ المعاييــر الفنيــة للخطــط .كمــا تحــدد الورقــة حالتيــن :األولــى تشــمل المشــروع المشــترك والتشــاركي المتضمــن نظــام الرســوم والحوافــز وتجربتــه األولــى مــن قبــل هيئــة إدارة
الميــاه ( )ATOفــي إقليــم التســيو ومــن ثــم تقييــم إمكانيــة تبنيــه مــن قبــل المنطقــة اإلقليميــة .وســيصحب هاتيــن الفعاليتيــن نشــر المعلومــات مــن خــال حمــات التوعيــة ونشــر للمعلومــات.
ملحوظة:

* *1مداخلة الدكتور رومانو باغنوتا IRSA CNR
* *2تقرير  ISTATقيمة المياه (المياه المفوترة لالستخدامات المدنية) يمكن اعتبارها مؤشرا كافيا عن كمية المياه التي تم استهالكها فعال من قبل السكان.
* ISTAT *3صفحة 11
* *4مداخلة الدكتور مارتنيلي Arpa Lazio-ARPA Umbria
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ورقة عمل اإلصالح والتحديات التي تواجه إدارة المياه في فلسطين
مقدمة ومحتوى الوثيقة:

لقــد تــم إعــداد هــذه الورقــة كجــزء مــن المنج ـزات التــي حققتهــا  EU-ENPI CBC MEوالممولــة مــن قبــل مشــروع ســويمد .وتلخــص هــذه الورقــة المشــاكل الرئيســية المتعلقــة بالميــاه والحلــول الممكنــة لبعــض هــذه
المشــاكل كمــا هــي محــددة فــي مشــروع ســويمد فــي فلســطين والتــي تمــت مناقشــاتها مــن خــال طاولــة الميــاه التــي نظمــت بمشــاركة كاملــة لجميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن.

وبلــغ عــدد المشــاركين اإلجمالــي  240شــخصا بمــا فــي ذلــك ممثلــون عــن المنظمــات الوطنيــة التــي تعمــل فــي إدارة قطــاع الميــاه والســلطات المحليــة ومجموعــات البيئــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ونقابــات مســتخدمي
الميــاه وغيرهــا.
وقــد ناقــش أول المشــاركين فــي طاولــة الميــاه الوســائل المبتكــرة التــي تعــرض السياســات العامــة والحلــول التقنيــة مــن اجــل الوصــول إلــى إدارة مســتدامة للميــاه ولتطويــر اســتراتيجيات لحمايــة البيئــة .وقــد ركــزت أهــم النقــاط
التــي طرحــت علــى التوفيــر فــي اســتخدام الميــاه وإعــادة اســتخدام الميــاه وتخفيــض التكاليــف للميــاه المــزودة وخاصــة تكاليــف التشــغيل والصيانــة.
وفــي مائــدة الميــاه الثانيــة ناقــش أصحــاب المصالــح اإلســتراتيجية الوطنيــة الفلســطينية للميــاه مــع تركيــز خــاص علــى التحديــات المتوقعــة التــي تواجــه قطــاع الميــاه والميــاه العادمــة فــي فلســطين ومــا هــي الخيــارات التــي
ينبغــي تبنيهــا لمواجهــة هــذه التحديــات.
وفــي مائــدة الميــاه الثالثــة ناقــش أصحــاب المصلحــة القضايــا الرئيســية المتعلقــة بالحوكمــة المائيــة وأحــكام وقانــون الميــاه المقتــرح الجديــد وقدمــوا مقترحــات لبعــض الخطــط واألهــداف واالســتراتيجيات التــي يمكــن تنفيذهــا
لتحســين إدارة الميــاه والميــاه العادمــة فــي فلســطين.
وبناء على ما تمخضت عنه اجتماعات طاولة المياه فان خطة العمل هذه قد وضعت لتشمل أربعة مواضيع رئيسية:
يغطــي الجــزء األول مصــادر الميــاه والميــاه العادمــة وإدارتهــا .ويغطــي الجــزء الثانــي التحديــات والمشــاكل الرئيســية التــي تقــف أمــام الوصــول إلــى الخدمــات .ويغطــي الجــزء الثالــث الحوكمــة المائيــة الحاليــة وكذلــك عمليــة
اإلصــاح المقترحــة لتحســين الحوكمــة المائيــة .وأخيـرا يغطــي الجــزء الرابــع األهــداف المقترحــة للخطــة واالســتراتيجيات الرئيســية الممكنــة للتغلــب علــى المشــاكل التــي تــم تحديدهــا.

■ ■ .1إدارة مصادر المياه والمياه العادمة:
 .1.1مصادر المياه:

فــي الوقــت الحالــي تمثــل الميــاه الجوفيــة المصــدر الرئيســي للميــاه فــي فلســطين .وتصــل كميــة الميــاه الجوفيــة المتجــددة فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة إلــى  729مليــون متــر مكعــب فــي الســنة ( 679مليــون متــر
مكعــب منهــا فــي الضفــة الغربيــة و  50مليــون متــر مكعــب موجــودة فــي قطــاع غــزة) .غيــر أن التقديـرات الرســمية وخاصــة المتعلقــة بالضفــة الغربيــة هــي تلــك المذكــورة فــي اتفاقيــة أوســلو المرحليــة وهــي  697مليــون متــر
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مكعــب فــي الســنة معظمهــا مــن مصــادر الميــاه الجوفيــة المتجــددة والموزعــة علــى ثالثــة خزانــات جوفيــة رئيســية فــي الضفــة الغربيــة وهــي:
الخـزان الغربــي والخـزان الشــمالي الشــرقي والخـزان الشــرقي .والتــي تبلــغ قــدرات التغذيــة فيهــا  362و 145و  172مليــون متــر مكعــب ســنويا علــى
التوالــي .باإلضافــة إلــى خـزان غــزة الســاحلي (الشــكل رقــم .)1
الشكل رقم  1خزانات الجبل والساحل الجوفية

 1.2الوصول إلى المياه واستخدامها والطلب عليها:

يبلــغ مجمــوع كميــات الميــاه المــزودة إلــى كافــة المجاميــع الســكانية فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة (الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة) حوالــي
 184مليــون متــر مكعــب ســنويا كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل رقــم  .1و تجــدر اإلشــارة إلــى أن معظــم الميــاه المــزودة إلــى قطــاع غــزة يتــم الحصــول
عليهــا مــن آبــار جوفيــة والتــي تبلــغ نســبة الميــاه المالحــة فيهــا .%95
ويت ـراوح معــدل حصــة الفــرد اليوميــة مــن الميــاه المســتخدمة لإلغ ـراض المنزليــة مــن  80إلــى  151لتــر مــن المــاء لــكل فــرد يوميــا .لســكان
المناطــق الحضريــة الموصولــة بمصــادر الميــاه ولســكان المناطــق الريفيــة المهمشــة علــى التوالــي .وفــي الوقــت الحاضــر هنــاك  38تجمعــا ســكانيا
فلســطينيا مكونــة مــن  20000شــخص مــا يزالــون ال
كمية المياه المزودة (مليون متر مكعب سنويا)
فئة االستخدام الرئيسية
تتوفــر لهــم شــبكات ميــاه (تقريــر ســلطة الميــاه الفلســطينية لســنة  .)2011والبعــض مــن هــؤالء يســتخدم الينابيــع المحليــة وبعضهــم
184
المنزلي والصناعي
يقــوم بتجميــع ميــاه اإلمطــار علــى المســتوى المنزلــي والبعــض اآلخــر يقــوم بش ـراء الميــاه مــن خــال الصهاريــج .ان الطلــب علــى
150
الزراعي
الميــاه هــو اعلــى مــن كميــة الميــاه المــزودة أو المعروضــة حيــث ســيصل الطلــب علــى الميــاه المنزليــة إلــى  445مليــون متــر مكعــب
334
المجموع
ســنويا عنــد حلــول العــام  2040كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل رقــم :2
الجدول رقم  :1كميات المياه المزودة حاليا إلى الضفة وقطاع غزة:
السنة

عدد السكان (مليون)

2010
2020
2040

4.05
5.23
9.4

المنزلي والصناعي
(مليون متر مكعب سنويا)
*1* 192
*1* 254
*1* 445

كمية الطلب المتوقعة على المياه
الزراعي
(مليون متر مكعب سنويا)
*2* 301.5
*3* 340.7
*2* 587.3

الشكل رقم  :2الطلب المتوقع على المياه في الضفة الغربية و قطاع غزة حتى عام :2040
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المجموع
(مليون متر مكعب سنويا)
493.5
594.7
1032.3

المراجع:
* *1تم حسابها على أساس  100لتر من المياه للفرد يوميا %+30فاقد بناء على معدالت نمو سكان قدرها  %6 .2في الضفة الغربية و  %2 .3في قطاع غزة.
* *2التوقعات المتعلقة بالسكان مصدرها مركز اإلحصاء الفلسطيني لعام  2007وقد تم تعديل توقعات الطلب على المياه ()GTZعام .1998
* *3تم حسابها على أساس  75000دونم لكل مليون من السكان ()GTZ 1998

ويمكننــا أن نســتنتج أن كميــة الميــاه المــزودة حاليــا هــي اقــل مــن الطلــب عليهــا .ولذلــك فــان هنــاك حاجــة إلــى بــذل جهــود جبــارة لجســر هــذه الهــوة مــن خــال دراســة كافــة الخيــارات بمــا فــي ذلــك نيــل الفلســطينيين
حقهــم فــي مصادرهــم المائيــة والبحــث عــن خيــارات أخــرى لــإدارة المســتدامة للميــاه.
وتتبايــن أســعار وتعرفــة الميــاه كثيـرا فيمــا بيــن التجمعــات الفلســطينية المختلفــة .فهــي تتـراوح بيــن  2 .0يــورو للمتــر المكعــب فــي بعــض المناطــق المدنيــة الموصولــة بشــبكات الميــاه وبيــن  6يــورو للمتــر المكعــب فــي
المناطــق غيــر الموصولــة بشــبكات التــزود بالميــاه فــي المناطــق المهمشــة والمناطــق الريفيــة.

 1.3جمع المياه العادمة ومعالجتها:

تشــكل نســبة الســكان الفلســطينيين المشــمولين بخدمــة الصــرف الصحــي حوالــي  %50مقســمة
إلــى  %65فــي قطــاع غــزة و  %35فــي الضفــة الغربيــة( .المصــدر ســلطة الميــاه الفلســطينية عــام
 .)2010وتمثــل هــذه النســب المئويــة أساســا ميــاه الصــرف الصحــي التــي تــم تجميعهــا فــي المــدن
الرئيســية فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة .إمــا الفلســطينيون الذيــن ال تصلهــم خدمــات الصــرف
الصحــي فيقومــون بإلقــاء الميــاه العادمــة فــي حفــر االمتصــاص أو فــي المجــاري المفتوحــة أو
األقبيــة (الس ـراديب).
أن اغلــب التجمعــات الريفيــة وبعــض القــرى الكبــرى فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يفتقــدون
إلــى خدمــة الصــرف الصحــي .ومــن بيــن هــذه المــدن غيــر المخدومــة مدينــة خانيونــس الواقعــة
فــي الجــزء الجنوبــي مــن قطــاع غــزة ومدينــة أريحــا وقلقيليــة فــي الضفــة الغربيــة.
تقــدر كميــة الميــاه العادمــة المجمعــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن خــال أنظمــة تجميــع
ميــاه المجــاري الرئيســية ب  71مليــون متــر مكعــب فــي الســنة .مــن بينهــا  30مليــون متــر مكعــب
فــي الضفــة الغربيــة والباقــي فــي قطــاع غــزة (المصــدر ســلطة الميــاه الفلســطينية عــام .)2010
وتحــول الميــاه العادمــة المجمعــة فــي قطــاع غــزة إلــى أربــع محطــات معالجــة رئيســية قدرتهــا

الشكل رقم  :2مواقع محطات معالجة المياه العادمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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حوالــي  31مليــون متــر مكعــب فــي الســنة .وتقــدم محطــات المعالجــة معالجــة جزئيــة قبــل أن يتــم حقنهــا فــي داخــل األرض أو إلقاؤهــا فــي وادي غــزة أو فــي البحــر .لكــن الوضــع مختلــف فــي الضفــة الغربيــة حيــث يوجــد
ســبع محطــات معالجــة .لكــن المحطــة الوحيــدة التــي تقــوم بالمعالجــة الكاملــة هــي محطــة البيــرة التــي تعالــج حوالــي  2مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه العادمــة فــي الســنة فــي الوقــت الحالي(المصــدر ســلطة الميــاه
الفلســطينية  2010كمــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم .2

 1.4معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها:

إن اغلــب الميــاه العادمــة التــي يتــم تجميعهــا مــن خــال شــبكة الصــرف الصحــي الرئيســية ال يتــم االســتفادة منهــا أو اســتعمالها بــل يتــم إلقاؤهــا إمــا فــي البحــر فــي غــزة أو فــي الوديــان فــي الضفــة الغربيــة .غيــر أن هنــاك
بعــض حــاالت إعــادة االســتخدام للميــاه الرماديــة (الميــاه المعالجــة جزئيــا) الخارجــة مــن محطــة معالجــة شــمالي غــزة .وتقــدر كميــة الميــاه التــي يتــم حقنهــا فــي باطــن األرض بحوالــي  4 .8مليــون متــر مكعــب فــي الســنة
وهــي تشــكل  %12مــن مجمــوع كميــة الميــاه العادمــة التــي يتــم تجميعهــا مــن خــال نظــام التجميــع المركــزي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .كمــا إن هنــاك إعــادة اســتخدام محــدودة للميــاه المعالجــة فــي الزراعــة فــي
بعــض مناطــق غــزة .وفــي مجملــه ال يشــكل هــذا أكثــر مــن  5 .0مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه المعالجــة ســنويا.

■ ■ .2المشاكل والتحديات التي تواجه إدارة المياه ومياه الصرف الصحي:
التباين في الوصول للمياه وتوزيعها:
ان انعــدام المســاواة فــي الوصــول إلــى الميــاه وفــي توزيعهــا وتخصيــص الميــاه وتوزيعهــا يمكــن أن يتــم اســتخدامه أمــا كنقطــة تحــول للظلــم أو وســيلة لالضطهــاد .ان قضيــة الميــاه وحــق الفلســطينيين فــي الوصــول إليهــا مــا
هــو إال جــزء مــن وجودهــم اليومــي (نقــاوم أوال) وهــذه العبــارة قــد أصبحــت الكلمــة الدالــة علــى تعبيــر الفلســطينيين عــن كفاحهــم اليومــي مــن اجــل الوصــول إلــى الميــاه واألرض .وبالرغــم مــن اتفاقيــة أوســلو  2والمــادة
رقــم  40التــي تنــص علــى اعت ـراف إس ـرائيل بحــق الفلســطينيين فــي الوصــول إلــى الميــاه فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .ان الوضــع المائــي الحالــي كمــا جــاء فــي تقريــر المنظمــات المحليــة والدوليــة والمنظمــات غيــر
الربحيــة قــد بقــي علــى حالــه (منظمــة العفــو الدوليــة عــام  .)2009إن تحصيــص الميــاه غيــر العــادل وتقييــد وصــول الفلســطينيين إلــى مصــادر الميــاه وأي خدمــات للصــرف الصحــي مازالــت تشــكل إحــدى المشــاكل الكبــرى
التــي تواجــه اإلدارة الصحيحــة فــي قطــاع الميــاه.
المياه غير المحاسب عليها (الفاقد):
تشــمل الميــاه غيــر المحاســب عليهــا (الفاقــد) نتيجــة ألســباب فنيــة (تســرب الميــاه) ،والميــاه غيــر المفوتــرة والوصالت
غيــر القانونيــة والعــدادات التــي ال تعمــل بصــورة صحيحــة وكذلــك القـراءات غيــر الدقيقــة .وفيمــا يلــي مــدى ونوعيــة
الميــاه غيــر المحاســب عليهــا فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ولكنهــا لــم يتــم حســابها بصــورة دقيقــة .ومــع ذلــك
فانــه مــن المقــدر أن معــدل الميــاه غيــر المحاســب عليهــا يبلــغ حوالــي  %37مــن مجمــوع كميــة الميــاه التــي يتــم
تزويــد المواطنيــن بهــا كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم .3
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فلسطين
الضفة الغربية
قطاع غزة

حجم المياه التي تم
تزويدها
85,000,000
96,300,00

حجم المياه التي تمت
فوترتها
60,300,000
53,100,000

نسبة المياه الفاقدة
(الضائعة)
%29
%45

جدول رقم  :3المياه غير المحاسب عليها أو المفقودة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الضخ الزائد :عدم وجود تنظيم كافي لضخ المياه الجوفية:
إن مــن اخطــر الحــاالت التــي تهــدد جــودة الميــاه فــي قطــاع غــزة هــي كــون الميــاه الجوفيــة مهــددة بخطــر شــديد نتيجــة الضــخ الزائــد (الجائــر) .إن الضــخ الجائــر الــذي يجــري بكميــات كبيــرة قــد أدى إلــى زيــادة تداخــل ميــاه
البحــر المالحــة فــي الخـزان الجوفــي الســاحلي مســببة تدهــور خطيــر فــي نوعيــة (جــودة) الميــاه .أمــا الوضــع فــي الضفــة الغربيــة فهــو أفضــل نســبيا ولكــن هنــاك ضخــا غيــر منظــم مــن الميــاه الجوفيــة فــي بعــض المناطــق
وهــذا لــه تأثيــر ســلبي علــى الخزانــات الجوفيــة المحليــة وعلــى بعــض الينابيــع الكبــرى.
ضعف دور التعرفة في االستخدام الواعي والفاعل للمياه:
فــي فلســطين تشــمل التكاليــف المقــدرة التكاليــف التفاضلية(التفاوتيــة) .وال تشــمل تكلفــة التوزيــع وال تكلفــة التخزيــن وذلــك ألننــا ســوف نحتاجهمــا بغــض النظــر عــن البدائــل التــي ســيتم اختيارهــا .والفــرق بيــن تكاليــف
الخــزن والتوزيــع يكــون فــي ادنــي مســتوى لــه تحــت البدائــل التــي يتــم دراســتها .وهنــا فانــه ينصــح بــان تكــون التكاليــف الرأســمالية المتعلقــة مشــمولة بالحــل .كمــا ان هنــاك ضعفــا فــي خدمــات الصــرف الصحــي والتغطيــة
للمناطــق فــي فلســطين بالرغــم مــن أن  %85مــن التجمعــات الســكانية فــي المناطــق الحضريــة تصلهــا خدمــات الصــرف الصحــي .إال أن كل التجمعــات الريفيــة والمهمشــة تقريبــا تعانــي مــن خدمــات صــرف صحــي رديئــة أو
ضعيفــة .ومعظــم التجمعــات الموجــودة فــي المناطــق الريفيــة فــي الضفــة الغربيــة تفتقــر إلــى انظمــه صــرف صحــي مناســبة للتخلــص مــن الميــاه العادمــة .وفــي بعــض القــرى ومخيمــات الالجئيــن يتــم تجميــع الميــاه العادمــة
الســوداء فــي حفــر امتصــاص بينمــا يتــم التخلــص مــن الميــاه الرماديــة عــن طريــق قنــوات مفتوحــة ومــن ثــم تطــرح فــي الوديــان المجــاورة دون إجـراء أي نــوع مــن المعالجــة عليهــا.
التلوث واحتمالية التعرض له:
تشــكل العديــد مــن الملوثــات خطـرا علــى مصــادر الميــاه الرئيســية فــي الضفــة الغربيــة وفــي قطــاع غــزة .واهــم مصــادر التلــوث هــي ميــاه المجــاري الرماديــة غيــر المعالجــة أو المعالجــة بصــورة غيــر كافيــة الصــادرة مــن
المســتوطنات اإلس ـرائيلية فــي الضفــة الغربيــة وخاصــة المســتوطنات الصناعيــة ،باإلضافــة إلــى الميــاه العادمــة القادمــة مــن بعــض التجمعــات الفلســطينية.
ومــن المعــروف ان تكــون مســتويات الكلوريــد والصوديــوم وال TDSعاليةفــي الخـزان الجوفــي الشــرقي .وربمــا يعــزى ذلــك الــى التاثيــر ال .gynogenicكمــا أن الزيــادة فــي مســتوى النيتـرات والبكتيريا(الغائطيــة والكليــة) فــي
الخـزان الجوفــي الغربــي تعــزى إلــى التأثيــر االنثروبوجينــي  .anthropogenic effectغيــر أن الخـزان الجوفــي الســاحلي فــي قطــاع غــزة يعانــي مــن تداخــل ميــاه البحــر ومــن التلــوث الناجــم عــن تداخــل ميــاه المجــاري والمــواد
الكيميائيــة المســتخدمة فــي الزراعــة إلــخ . .وحســب تقديـرات األمــم المتحــدة فانــه إذا مــا اســتمر التدهــور علــى معدلــه الحالــي فــان جــزء الخـزان الجوفــي الســاحلي الــذي يعتمــد عليــه قطــاع غــزة لتلبيــة احتياجاتــه مــن
الميــاه ســوف يصبــح غيــر قابــا لالســتعمال بحلــول عــام  2016وســيكون فــي حالــة خـراب ال يمكــن إصالحهــا أبــدا بحلــول عــام .2020
إن المخاطــر الرئيســية التــي يســببها تلويــث الخزانــات الجوفيــة الرئيســية يمكــن تلخيصهــا كمــا يلــي :تدهــور جــودة الميــاه فــي الخزانــات الجوفيــة ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض توفــر الميــاه العذبــة ويســبب هــذا العديــد مــن
المشــاكل الصحيــة العامــة للفلســطينيين .ســتزداد تكلفــة إنتــاج ومعالجــة الميــاه الصالحــة للشــرب مــن خزانــات الميــاه الجوفيــة ،وهــذا بــدوره ســوف يزيــد األعبــاء االقتصاديــة الملقــاة علــى عاتــق النــاس وخاصــة الفقـراء منهــم.
تقبــل النــاس إلعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة :مــا يـزال النــاس يرفضــون تقبــل إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة فــي المجتمــع الفلســطيني .والســبب الرئيســي لذلــك هــو إمــا أن يكــون دينــي المنشــأ أو
القلــق مــن ناحيــة الصحــة العامــة .ومــع ذلــك فقــد ابــدي النــاس تقبــا واهتمامــا فــي إعــادة اســتخدام الميــاه الرماديــة.
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■ ■ .3الحوكمة المائية واالصالح:
تفكك الحوكمة:
لقــد انيطــت بســلطة الميــاه مســئولية تنظيــم الميــاه وفــق قانــون الميــاه رقــم  3والقانــون الجديــد رقــم  24لعــام  .2014غيــر أن بنيــة إدارة الميــاه لــم يكتمــل تنظيمهــا بعــد .حيــث مــازال العديــد مــن الالعبيــن يشــاركون فــي
إدارتهــا .وتشــكل البلديــات المحليــة والمجالــس القرويــة الهيئــة الرئيســية إلدارة التزويــد بالميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي محليــا .ان هــذه المجالــس جــزء قانونــي مــن وزارة الحكــم المحلــي وعليــه فإنهــم ال يشــعرون بــان
عليهــم أن ينصاعــوا إلــى تعليمــات أو سياســات ســلطة الميــاه الفلســطينية .غيــر أنهــم يقومــون بذلــك بصــور طوعيــة أو اختياريــة مــع الــوزارة فــي بعــض األحيــان .ويتــم تحديــد التعرفــة مــن قبــل هــذه المجالــس بالتنســيق مــع
وزارة الحكــم المحلــي .وفــي الوقــت نفســه تعمــل ســلطة الميــاه الفلســطينية علــى تطويــر خطــة تعرفــة موحــدة ســيتم إتباعهــا مــن قبــل جميــع هيئــات إدارة الميــاه .و ينطبــق الشــيء نفســه علــى خدمــات الصــرف الصحــي.
إن عــدم الوضــوح لبعــض ادوار الــوزارات األخــرى فيمــا يتعلــق بــإدارة مصــادر الميــاه بمــا فــي ذلــك الرقابــة علــى التلــوث تجعــل مــن القضيــة أكثــر تعقيــدا .ان ادوار العديــد مــن الــوزارات والســلطات وبخاصــة وزارة الزراعــة
ووزارة الحكــم المحلــي وســلطة جــودة البيئــة يجــب أن تحــدد وان يتــم تنســيقها لضمــان حوكمــة أفضــل للميــاه.
عدم وجود آلية مناسبة لمشاركة أصحاب المصالح:
إن الهيكليــة المؤسســاتية الحاليــة والقوانيــن واألنظمــة الســائدة ال تشــتمل علــى آليــة مشــاركة مؤسســاتية ألصحــاب المصالــح فــي إدارة الميــاه .ويــؤدي هــذا إلــى خلــق فجــوة كبيــرة بيــن المســتويات المتعــددة ألصحــاب
المصالــح بمــا فــي ذلــك المجتمــع المدنــي ومجموعــات مســتهلكي الميــاه.
إصالح قطاع المياه:
تقــوم ســلطة الميــاه الفلســطينية حاليــا بإجـراء عمليــة إصــاح تهــدف إلــى تحســين الحوكمــة الحاليــة للميــاه وضمــان تنظيــم أفضــل لقطــاع الميــاه .ويشــتمل اإلصــاح علــى تعديــات علــى قانــون الميــاه وتغييـرات علــى البنيــة
(الهيكليــة) الحاليــة إلدارة الميــاه وتحديــد مســئوليات أكثــر وضوحــا لكافــة الهيئــات وبصــورة خاصــة تحديــد تقســيم واضــح لــأدوار وفصــل الســلطات.

■ ■ .4استراتيجيات واهداف السياسة (الخطة) المقترحة:
إن أهم التوصيات التي خرجت بها طاولة المياه لمعالجة المشاكل التي تواجه إدارة المياه ومياه الصرف الصحي في فلسطين يمكن تقسيمها كما يلي:

مستوى الخطة (السياسة):

مــن المهــم أن يتــم إعــام صانعــي السياســة بصــورة ســليمة عــن المشــاكل المتعلقــة بالميــاه والتحديــات المتأنيــة وضــرورة أن يبقــي السياســيون المســئولون علــى قضيــة الميــاه فــي أعلــى اجنداتهــم السياســية وان عليهــم أن
يضعــوا مســألة حصــول الفلســطينيين علــى حقوقهــم المائيــة فــي مقدمــة أولوياتهــم ويشــمل هــذا الحصــول علــى الســيادة الكاملــة علــى هــذه المصــادر.
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المستوى الحوكمي والتنظيمي:

يجب تنفيذ قانون المياه الجديد رقم  4ووضع كافة القوانين واألنظمة ذات العالقة بما في ذلك حماية مصادر المياه ومنع التلوث وتعرفة المياه وتطوير ومراقبة مصادر المياه .الخ. .

وضمــان الفصــل بيــن الســلطات فــي مختلــف الهيئــات الحكوميــة والــوزارات لضمــان نهــج إدارة ميــاه متكاملــة وأكثــر تنســيقا .ووضــع قوانيــن واضحــة لمشــاركة أصحــاب المصلحــة فــي صنــع القـرار فيمــا يتعلــق بــإدارة الميــاه
ومأسســة هــذه القوانيــن.

المستوى الفني والتقني:

يجــب الترويــج ألدوات وأجهــزة توفيــر اســتهالك الميــاه ويجــب شــن حمــات علــى المســتوى الوطنــي وذلــك مــن اجــل تزويــد كافــة البنايــات العامــة بهــذه األجهــزة .وباإلضافــة إلــى ذلــك يجــب إطــاق حملــة الحوافــز وذلــك
مــن اجــل تشــجيع النــاس علــى تبنــي وتركيــب هــذه األجهــزة مــن اجــل ترشــيد اســتخدام الميــاه .كمــا يجــب الترويــج لمحطــات معالجــة الميــاه العادمــة الالمركزيــة للمناطــق الريفيــة والمناطــق مــا قبــل الحضريــة مــع التأكيــد
علــى تقنيــات المعالجــة الطبيعيــة والبيولوجيــة مــع بنــاء بــرك محســنة للمعالجــة الطبيعيــة بالفلتــرة ،كمــا اقتــرح مشــروع ســويمد حلــوال للتجمعــات  .settlement typologyان معالجــة الميــاه الرماديــة وإعــادة اســتخدام الميــاه
المعالجــة علــى مســتوى البيــت وعلــى مســتوى مجموعــة البيــوت يجــب أن يتــم تشــجيعها ويمكــن أن يكــون هــذا مصحوبــا بحفــرة امتصــاص معدلــة لضمــان حلــول صــرف صحــي علــى المســتوى المحلــي .كمــا يجــب إصــدار
كتيبــات ومنشــورات إرشــادية لمســاعدة النــاس فــي الوصــول إلــى فهــم أفضــل و تقنيــات حلــول إدارة أفضــل ولتمكينهــم مــن تشــغيلها وصيانتهــا بصــورة ســليمة.

المستوى االجتماعي والثقافي:

يجب تطبيق اإلستراتيجية الوطنية المتعلقة بالوعي العام ويجب البدء بحملة وطنية لتحسين الوعي الشعبي بايجابيات ممارسات توفير استهالك المياه وتركيب أجهزة التوفير.

وكذلــك تنظيــم جلســات توعيــة وترتيــب زيــارات إلــى المواقــع الرائــدة لتغييــر نظــرة النــاس إلــى إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة .توظيــف وســائل اإلعــام المحليــة لنشــر وإيصــال الرســالة الرئيســية لتشــجيع النــاس
لالنخـراط فــي الحمــات الوطنيــة المتعلقــة بترشــيد اســتهالك الميــاه أو إللقــاء الضــوء علــى مختلــف القضايــا المتعلقــة بالنظـرات والممارســات الخاطئــة المتعلقــة بمعالجــة الميــاه والميــاه العادمــة وإعــادة اســتخدامها والتخلــص منهــا.
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ورقة الخطة :الحوكمة المحلية من أجل تحقيق إدارة مستدامة للمياه  -تونس
تقديم:
يتميــز نظــام إدارة الميــاه بالمركزيــة فــي صنــع القـرارات بوجــود عــدد كبيــر مــن النشــطاء وبتنســيق محــدود علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي .وبســبب وجــود هيكليــة معقــدة إلدارة الميــاه فقــد تكــون هنــاك طــرق عديــدة
لفتــح األبــواب أمــام العديــد مــن األســباب والعوامــل المســاعدة للممارســات المتعلقــة بقطــاع الميــاه .ومــن ناحيــة أخــرى فإنهــا تزيــد الضغــط علــى مصــادر الميــاه والبيئــة ممــا يــؤدي إلــى نزاعــات اجتماعيــة.
ان االعتـراف الصريــح بالحــق فــي الميــاه فــي الدســتور الجديــد (كانــون ثانــي  )2014لــه داللــة رمزيــة و قيمــة قانونيــة عاليــة .كمــا أن الدســتور الجديــد يعــرف الميــاه علــى أنهــا حــق إنســاني لألجيــال الحاليــة والقادمــة وتؤكــد
علــى مبــادئ االســتدامة والعدالــة فــي مــا يتعلــق بالميــاه .لهــذا اكتســبت الميــاه وضعــا قانونيــا مــن تـراث األمــة التونســية .فحقــوق المواطنــة لألفـراد والجماعــات فــي ظــروف معيشــية محترمــة (المــادة  )21تتضمنــان أيضــا
الحــق فــي الحصــول علــى ميــاه شــرب آمنــة والحصــول علــى خدمــات الصــرف الصحــي .وأخيـرا فالالمركزيــة التــي جــاء بهــا الدســتور عملــت علــى تعزيــز الالمركزيــة واإلدارة المحليــة والمشــاركة الفعالــة للمواطــن فــي إدارة الميــاه
علــى المســتوى المحلــي.
وبالرغــم مــن أن عمليــة الالمركزيــة والحوكمــة المحليــة فــي قطــاع الميــاه لــم تتضــح معالمهمــا بعــد ،فــان هنــاك مبــادرات لتحســين إدارة الميــاه مــن خــال حوكمــة افضــل للميــاه .ان عقــد (طاولــة الميــاه) ضمــن مشــروع
(ســويمد) مــا هــي إال جــزء مــن هــذه المبــادرات.

■ ■ .1قضايا إدارة المياه:
تواجــه تونــس مشــكلة التصحــر وشــحة فــي الميــاه المحليــة وكذلــك انخفاضــا فــي جــودة مصــادر الميــاه المتاحــة (وخاصــة فــي الجنــوب) ممــا أدى إلــى تزايــد الضغــط علــى قضايــا الميــاه .ومــن المتوقــع أن يكــون للتغيــر
المناخــي تأثيــر علــى مصــادر الميــاه علــى المســتوى العالمــي ولكــن التوقعــات تشــير إلــى مــدى واســع مــن التأثي ـرات المتباينــة علــى األقاليــم المختلفــة .أن معــدل حصــة الفــرد الســنوية مــن الميــاه هــي حوالــي  450مت ـرا
مكعبــا والتــي تعتبــر منخفضــة نســبيا بحســب المقاييــس الدوليــة والتــي تعتبــر أن الــدول التــي تحصــل علــى معــدل اقــل مــن  1000متــر مكعــب للفــرد فــي الســنة تعتبرهــا دوال فقيــرة مــن ناحيــة الميــاه .و الشــكل التالــي
يوضــح إعــادة تقســيم المصــادر التقليديــة للميــاه .ولقــد نجحــت تونــس فــي إدارة المصــادر المائيــة الموجــودة وذلــك مــن اجــل تلبيــة الطلــب علــى الميــاه وخاصــة خــال فتـرات شــحة الميــاه والتــي تحــدث كثيـرا فــي مناخهــا
الجــاف أو شــبه الجــاف .ونظـرا لمعــدل نمــو الســكان وللتنميــة االجتماعيــة االقتصاديــة فــان الطلــب يتزايــد علــى مصــادر الميــاه ويصبــح أكثــر أهميــة باســتمرار.
وتــرزخ تونــس تحــت وطــأة مجموعــة مــن المخاطــر الطبيعيــة وكذلــك تلــك المصنوعــة مــن قبــل اإلنســان والتــي تتعلــق باألمــن المائــي مثــل الجفــاف الحــاد والفيضانــات المدمــرة وكذلــك ملوحــة الخزانــات الجوفيــة الســاحلية
وتراجــع التربــة الخصبــة وزيــادة التصحــر نتيجــة الممارســات اإلداريــة غيــر المســتدامة .ونتيجــة لوجــود التغيـرات المناخيــة التــي تعمــل علــى تضخيــم هــذه المشــاكل فــي المســتقبل فانــه ســوف يكــون هنــاك احتمــاالت أقــوى
لظهــور نزاعــات داخــل الدولــة ولفقــدان الدخــل و للهجــرة ،وتصبــح المناطــق الريفيــة تتضــاءل فــي معــدل نمــو الســكان فيهــا.
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لقــد شــهدت إدارة الميــاه فــي تونــس معالــم مهمــة وتطــورات بــارزة .فحتــى
فتــرة الثمانينــات مــن القــرن الماضــي كانــت إدارة الميــاه مركزيــة وتعتمــد
بصــورة مباشــرة علــى الدولــة .وبالرغــم مــن أن إدارة ميــاه الشــرب فــي المناطق
المدنيــة والمناطــق المجــاورة لهــا مازالــت مركزيــة وتــدار مــن قبــل الشــركة
الوطنيــة للتنقيــب عــن الميــاه وتوزيعهــا ( )SONEDEفــان فتــرة التســعينات
قــد تميــزت بتغييــر فــي هــذا الســياق .فقــد تغيــرت فعــا اإلدارة المركزيــة
للميــاه فــي المناطــق الريفيــة لتصبــح تنحــو منحــى اإلدارة الجماعيــة التعاونيــة
مــن قبــل مجموعــات التنميــة الزراعيــة( )GDAوبقيــة إدارات الميــاه المختلفة.
وقــد بلــغ عــدد مجموعــات التنميــة الزراعيــة المتعلقــة بميــاه الشــرب 1327
تجمعــا تقــدم الخدمــات ل1600000مواطــن .أمــا مجموعــات التنميــة الزراعيــة
الشكل رقم  :1إعادة تقسيم مصادر المياه التقليدية في تونس (لواتي)-مشروع CBWRMED 2010
المتخصصــة فــي ميــاه الــري فقــد بلــغ عددهــا  1253مجموعــة تخــدم أراضــي
زراعيــة مســاحتها  200000فــدان وتعــادل ثلــث مجمــوع الناتــج القومــي الزراعــي .هنــاك حوالــي ثلثيــن مــن هــذه المجموعــات تواجــه مشــاكل مــن ناحيــة تشــغيل وتوزيــع الميــاه وذلــك بحــد ذاتــه يولــد مشــاكل فــي التــزود
بالميــاه .ان أســباب هــذه المشــاكل تتـراوح بيــن انعــدام مشــاركة المســتهلك فــي القضايــا التــي تتعلــق بــإدارة الميــاه أو بصنــع القـرار فــي عمليــة اســتغالل الميــاه والنقــص الواضــح فــي المهــارات واألجهــزة المطلوبــة واألشـراف
والتحكــم فــي النشــاطات ومراقبتهــا .لذلــك فــان اإلدارة المائيــة المحليــة وبشــكل خــاص الحوكمــة الرشــيدة فــي غايــة األهميــة ويجــب دراســتها وخاصــة فــي ســياق الدســتور الجديــد الــذي يعــزز الســلطة المحليــة.

■ ■ .2طاولة المياه المستديرة:
إن طاولــة الميــاه المســتديرة التــي عرفهــا مشــروع (ســويمد) تمثــل فــي تونــس أداة مبتكــرة ،حيــث النظــام اإلداري مركــزي فيهــا .وتعتبــر آليــة فعالــة فــي مناقشــة الخطــط المائيــة والحلــول الفنيــة لــإدارة المســتدامة للميــاه
التــي يشــارك فيهــا جميــع الالعبيــن ويســتخدم فيهــا عمليــة تشــاركية شــفافة.
إن مركــز بحــوث وتكنولوجيــات الميــاه ضمــن مشــروع (ســويمد) قــد عــرف القضايــا األساســية المتعلقــة بطاولــة الميــاه مســتخدما مفهومــا مبنيــا علــى جميــع األوضــاع المطروحــة ســابقا حــول إدارة الميــاه فــي تونــس .ويتــم
تحديــد المشــاركين (الالعبيــن) األساســيين و دعوتهــم للمشــاركة فــي طاولــة الميــاه ،حيــث يمكنهــم أن يقدمــوا آراءهــم ويتبادلوهــا مــع بقيــة المشــتركين ويتفقــوا علــى اســتنتاجات نهائيــة .والهــدف مــن ذلــك هــو أن يتــم تبنــي
هــذه النتائــج وإدخالهــا فــي برامــج العمــل والخطــط لــكل مشــارك علــى هــذا المســتوى.
ان الالعبيــن األساســيين المشــاركين فــي طاولــة الميــاه هــم ممثلــون عــن الــوزراء المســئولين عــن الزراعــة والبيئــة والصحــة والمشــغلين العاميــن الرئيســيين للميــاه وخب ـراء مــن الجامعــات ومؤسســات األبحــاث المحلييــن
والمنظمــات غيــر الربحيــة .وقــد كشــف أصحــاب المصالــح النقــاب عــن وضــع إدارة وحوكمــة الميــاه واشــتركوا فــي الحــوارات حــول هــذه المواضيــع .كمــا يتــم ربــط القضيــة الرئيســية التــي تمــت دراســتها مــع المفهــوم الجديــد
إلدارة الميــاه الجديــد فــي تونــس والمعــروض أعــاه.
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تشــمل أألهــداف الرئيســية إيجــاد تنســيق أفضــل بيــن مجموعــات أصحــاب المصلحــة .وكذلــك أن يتقنــوا فــن المواجهــات وإيقــاف اتخــاذ القـرارات وخلــق عمليــات وآليــات الســتراتيجيات وبرامــج ومشــاريع مشــتركة ،والنقاشــات
المتعلقــة بالفجــوات واإلخفاقــات وكذلــك إح ـراز تقــدم فــي مجــال حــق مشــاركة المواطنيــن فــي صنــع الق ـرار وكذلــك اآلليــات واإلج ـراءات اإلضافيــة لتعزيــز إش ـراك المواطنيــن فــي عمليــة صنــع الق ـرار المتعلقــة بالسياســة
المائيــة والبرامــج والمشــاريع الــخ. . .

الوصول إلى المعلومات

وقــد عالجــت طاولــة الميــاه تطويــر اآلليــات المؤسســاتية المســتدامة المناســبة والمهيكلــة إلدارة معلومــات الميــاه .وبنــاء علــى التطــورات الحديثــة فــي مجــال الوصــول إلــى المعلومــات والتحكــم الفعــال مــن قبــل الجهــاز
القضائــي واآلليــات المتاحــة للمواطنيــن القادريــن والراغبيــن فــي ممارســة هــذا الحــق هــي عبــارة عــن قضايــا أخــرى ســيتم النظــر فيهــا.

المعالم المؤسساتية لإلدارة المحلية للمياه:

لقــد تــم عقــد طاولــة الميــاه لمناقشــة وتســليط الضــوء علــى القضايــا األساســية التــي تواجــه نظــام إدارة الميــاه فــي تونــس علــى الصعيــد المؤسســاتي وذلــك لتحديــد العوائــق المقيــدة ألدائــه .وقــد كان تركيزهــا منصبــا علــى أي
نظــام مؤسســاتي وآلياتــه يتوجــب أن يتــم تبنيــه مــن أجــل التوصــل إلــى حوكمــة محليــة أفضــل وعلــى كيفيــة تنســيق التخطيــط والتدخــات مــن جانــب الالعبيــن المتعدديــن فــي النظــام المائــي فــي تونــس .وبمــا أن أصحــاب
المصالــح الرئيســيين المهميــن علــى المســتوى الوطنــي كانــوا موجوديــن فــي االجتمــاع ،فقــد أكــد االجتمــاع علــى المنجـزات الفعليــة للنظــام المائــي بفضــل مؤسســاته وبينــوا نفــس المشــاكل والقضايــا التــي يتــم مواجهتهــا .وبعــد
نقــاش آخــر كان يهــدف إلــى تحديــد أي مــن الخطــوات واإلجـراءات التــي يجــب اتخاذهــا أوال فــي الوضــع الوطنــي الحالــي ،تــم تبــادل النقاشــات الرئيســية حــول القوانيــن المؤسســاتية التــي تســاند إجـراء حوكمــة أفضــل لخدمــات
الميــاه والــى تنســيق أفضــل فــي مجــال التخطيــط والنشــاطات بيــن مختلــف الالعبيــن ومــا هــي االســتراتيجيات الالزمــة لتحقيــق دمــج أفضــل للقطــاع الخــاص فــي خدمــات الميــاه.

اإلطار القانوني والتطور والفاعلية:

يضمــن الدســتور الصــادر فــي كانــون الثانــي  2014حقــوق الحصــول علــى الميــاه وفــي الوقــت نفســه يضمــن االســتقاللية اإلداريــة والماليــة للســلطات المحليــة .بالنســبة لقطــاع الميــاه الــذي تواجهــه هــذه الحقائــق فــان القـرار
المركــزي مــازال مهيمنــا عليــه وان هــذه التوجهــات الديمقراطيــة تتطلــب بالضــرورة إصالحــات مؤسســاتية وقانونيــة عديــدة وكذلــك إعــادة تنظيــم للعالقــات مــا بيــن المواطنيــن والالعبيــن والمصــادر والمناطــق ونظــام الحوكمــة
الجديــد وفــي هــذه الدينامكيــة المنظمــة حــول الحوكمــة الرشــيدة للمبــادئ واألســئلة التــي قــد تظهــر مثــل:
1.1ما هي اإلجراءات القانونية التي يمكن أن تضمن المواءمة ما بين المياه وبين المصالح المحلية.
2.2كيف يمكن تمكين السلطات المحلية من الناحية القانونية.
و قد حاول المشاركون أيضا إيجاد أجوبة حول الوسائل واآلليات القانونية التي تعزز اإلدارة العامة للمياه ،وفي الوقت ذاته تقوي العناصر المتعلقة بالحوكمة الرشيدة.
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■ ■ .3أهداف السياسة (التخطيط):
في القسم رقم  2تم تحديد الفجوات والمعوقات والتوصيات الهامة والتوجيهات الصادرة من خالل طاولة المياه وفيما يلي ملخص بذلك:

المشاركة في صنع القرار:

فيمــا يتعلــق بحــق المشــاركة فــي صنــع القـرار والــذي يعتبــر محوريــا مــن أجــل الوصــول إلــى حوكمــة رشــيدة والــى مواطنــة صالحــة وايجابيــة والــذي يقــوي العالقــة مــا بيــن المواطــن واإلدارة فــان هــذا يتطلــب تحســين العديــد
مــن العناصــر بمــا فــي ذلــك اإلرادة السياســية فــي جعــل المواطنيــن يشــاركون فــي عمليــة صنــع القـرار .ان وضــع األدوات أو الوســائل الضروريــة لخلــق حــوار بيــن الســلطات المعنيــة وبيــن المواطــن تصــب فــي مصلحــة بنــاء
عالقــات الثقــة والشــفافية .كمــا أن تنفيــذ حمــات التوعيــة الشــعبية حــول إدارة الميــاه هــي لتمكيــن الســلطات المحليــة والمجتمــع المدنــي وهــي خطــوات مهمــة فــي هــذا المجــال .ان تطويــر القــدرات للمؤسســات العاملــة فــي
الميــاه وإعــادة هيكلتهــا وتحســين إدارتهــا تعتبــر ضروريــة للتنســيق بيــن مختلــف األطـراف ولوضــع خارطــة طريــق واضحــة للوصــول إلــى حوكمــة رشــيدة .وكذلــك مــن أجــل تطويــر قــدرات المواطــن لكــي يصبــح مشــاركا فعــاال.
وفــي هــذا الســياق فــان انعــدام الخبــرة فــي ممارســة ديمقراطيــة المشــاركة وفــق المعاييــر الدوليــة وضــرورة تكويــن حــوار مؤسســاتي لضمــان ديمومــة هــذه المشــاركة .كمــا يجــب خلــق تشــاور أوســع مــع المجتمــع المدنــي
ومــع األكاديمييــن ومــع مختلــف الممثليــن المهتميــن باإلســتراتيجية المتبنــاة لحمايــة البيئــة الهيدروليكيــة وإدارة الميــاه وذلــك لغــرض تحديــد المشــاريع التــي تســتجيب بصــورة أفضــل لمتطلبــات التنميــة المســتدامة .وكمثــال
علــى ذلــك فــان تنفيــذ عمليــة المشــاركة مــن المتوقــع أن يقلــل مــن انعــدام النظــرة االندماجيــة للمشــاريع علــى الصعيــد المحلــي( .الميــاه والطاقــة والزراعــة والصحــة الــخ) .كمــا أن انعــدام الوضــوح فيمــا يتعلــق بالمفاهيــم
المشــتركة والتعريفــات (الوصــول إلــى الميــاه وخدمــات الميــاه الحــق فــي الميــاه الــخ) وكذلــك اإلفـراط فــي اســتخراج الميــاه الجوفيــة.
وفي الصندوق أدناه ملخص للتوجهات األساسية لتنفيذ النهج التشاركي:
•خلق ثقافة حوار حول القرارات المهمة على كافة القضايا المتعلقة بالمياه على الصعيدين المحلي والوطني.
•وضع آليات للحوار والتفاوض وحل النزاعات.

•تدريب منظمات المياه المحلية وذلك لكي نتمكن من فهم أفضل للسلوك البشري.

•تعزيز قدرات نقابات (اتحادات) المياه المحلية حيث أن مجموعات المواطنين (وليس المثقفين سياسيا وأكاديميا) هم الذين يجدون صعوبة في تحليل الوعود ومقاومة المراوغات السياسية.
•تعريف مؤشرات ذات عالقة لقياس العجز والمعيقات التي تواجه حالة الحوكمة في كل مجموعة من التجمعات الشعبية.
•أطالق مبادرتين على األقل لمحاولة تنظيم اإلجراءات وقياس مدى تأثيرها محليا.
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الوصول إلى المعلومات:

أن الدعــم الشــعبي المســاند لتنفيــذ نظــام المعلومــات المائــي الــذي يجــري إنشــاؤه هــو ضــروري وســوف يــؤدي إلــى تكويــن نظــام قــوي موثــوق يســتخدم فــي التخطيــط االســتراتيجي وتحديــد المخاطــر وفــي التقييــم والمراقبــة.
إلــى جانــب ذلــك فــان التنســيق مــا بيــن أصحــاب المصلحــة لتوحيــد نظــام جمــع المعلومــات والمؤشـرات ســوف يتــم تحســينه وذلــك مــن أجــل جعــل المعلومــات المناســبة متاحــة فــي اقــرب وقــت ومــكان وأن يكــون وصــول
المســتخدم اليهــا ســهال ووفــق مبــادئ الشــفافية.
هنــاك تقــدم بــارز فــي مجــال الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات وخاصــة مــن ناحيــة القوانيــن (قانــون مرســوم رقــم  2011-41الصــادر فــي أيــار  2011بخصــوص الوصــول إلــى الوثائــق التــي تمتلكهــا الهيئــات العامــة) واالعتـراف
علــى المســتوى الدســتوري بضــرورة فــرض متطلبــات جديــدة شــفافة علــى الهيئــات العامــة مــن خــال مبــادرات حكوميــة مفتوحــة .وفــي الصنــدوق أدنــاه ملخــص النشــاطات والتوجهــات الرئيســية المحــددة مــن قبــل أصحــاب
المصالــح والباحثيــن والمجتمــع المدنــي:
•تحديث الهيئات المائية المركزية واإلقليمية لتنفيذ القانون الجديد المتعلق بالوصول إلى الوثائق اإلدارية.
•تعزيز ضرورة كتابة التقارير بإتباع منهجية ومؤشرات واضحة ورقابة رصينة.
•تبني آليات تضمن مصداقية أعلى إلدارة البيانات ومشاركة المعلومات.
•توضيح مبادئ وقواعد الوصول إلى البيانات العامة.

•إيجاد تواصل أكثر فاعلية يتيح لمستخدمي المياه بأن يكونوا أكثر وعيا بحقوقهم في الوصول إلى البيانات والطريقة التي يمارسون فيها هذا الحق.
•مزيد من مشاركة المجتمع المدني وبناء القدرات في أدارة المعلومات.

المعالم المؤسساتية لإلدارة المحلية للمياه:

أن غيــاب رؤيــة إســتراتيجية مشــتركة للميــاه بيــن مختلــف أصحــاب المصالــح وكذلــك ســيادة النهــج القطاعــي مــن شــأنه أن يبطــئ ويعيــق مبــادرات التــآزر فــي برامــج التخطيــط واألعــداد .واليــوم فــان سياســة إدارة الميــاه هــي
فعــا تتــم فــي األســاس علــى مســتوى وزارة الزراعــة وهــي الدائــرة التــي تمثــل اكبــر قطــاع مســتهلك للميــاه .كمــا أنــه مــن الســهل مالحظــة أن تكــرر المشــاركين فــي صنــع القـرارات مــن شــانها أن تقيــد تنظيــم عمليــة إدارة
الميــاه وفعاليــة النشــاطات التــي مــن الممكــن القيــام بهــا.
كمــا أن االنقســام وانعــدام التنســيق بيــن المؤسســات ذات العالقــة المباشــرة بقطــاع الميــاه تــؤدي إلــى تشــويش فــي تنفيــذ البرامــج والمشــاريع .كمــا أن انخفــاض التكامــل مابيــن البحــث والنتائــج التــي يتــم تحقيقهــا فــي مراكــز
التقنيــة والجامعــات لــم تــؤدي إلــى إيجــاد المزيــد مــن الحلــول المائيــة المســتدامة( .انظــر إلــى دراســة الجــدوى).

65

وأخيـرا فــان عــدم وجــود آليــات للحــوار الرســمي بيــن المســتخدمين وكذلــك انعــدام إشـراك فعــال ومســؤول للمجتمــع المدنــي قــد جعــل النهــج الحالــي متمحــورا حــول التشــاورات غيــر الرســمية التــي يديرهــا الالعبــون العامــون
تاركيــن بذلــك مســاحة صغيــرة للمشــاركة القويــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي قطــاع الميــاه.
وكذلــك فــان غيــاب المهــارات والوســائل لــدى منظمــات الميــاه المحليــة يــؤدي إلــى إعاقــة وتقييــد نشــاطاتها ويؤثــر علــى مصداقيتهــا فــي عيــون أعضائهــا ومســتخدميها .ان إدارة توفيــر الميــاه وإعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة
المعالجــة وإعــادة تدويــر الميــاه العادمــة المعالجــة قــد قســمت بيــن ثالثــة العبيــن أساســيين (الــوزارات المســئولة عــن الزراعــة والبيئــة والصحــة) والتــي تحــدد وتقيــد تنفيــذ اإلســتراتيجيات ذات الصلــة.
وعلى المستوى المؤسساتي هناك إرشادات عامة للتخطيط صادرة عن قطاع المياه ومنها:
•ضــرورة وجــود ســلطة تنظيميــة لهــا اســتقاللية فــي صنــع القـرار وذلــك مــن اجــل ضبــط نظــام إدارة الميــاه بكاملــه وإليجــاد رؤيــة أكثــر تماســكا وشــمولية وكذلــك لتغريــم كل مــن يقــوم بخروقــات للقوانيــن
فــي مجــال الميــاه باعتبــار الميــاه أرثــا مشــتركا للجميــع .ان مثــل هــذه الســلطة ســوف تعمــل مــع مجلــس الميــاه الوطنــي المســؤول عــن وضــع االســتراتيجيات الوطنيــة والــذي ســوف يضبــط كافــة القـرارات
والتدابيــر والمشــاريع وتنفيذهــا بخصــوص النظــام المائــي.
•ان نقــل حالــة التنميــة المســتدامة التــي تــم التخطيــط لهــا تحــت الدســتور التونســي فــي المجالــس اإلقليميــة بمــا فــي ذلــك مجموعــات معينــة لهــا عالقــة بــإدارة المصــادر المحليــة التــي تشــمل الميــاه مــن
شــأنها أن تتيــح دمــج القضايــا مــا بيــن القطاعــات وكذلــك اخــذ االحتياجــات المحليــة بعيــن االعتبــار.
•يجــب دراســة وتطويــر خيــار الميــاه ومجلــس الميــاه الوطنــي المــدار تحــت مظلــة رئيــس الــوزراء أو أي وزيــر مســتقل مخصــص للميــاه وذلــك مــن اجــل أن يكــون هنــاك دراســة لضمــان أن أي مــن المســتخدمين
هــو علــى مســافة متســاوية مــن مختلــف المســتخدمين وذلــك مــن اجــل تحديــد الفوائــد والقيــود فــي الســياق التونســي الفعلــي.
•وللحصــول علــى تقــدم جيــد فــان النقــاط المقترحــة الســابقة والتعريفــات والحقــوق والواجبــات المتعلقــة بــاإلدارة المحليــة واإلقليميــة للميــاه يجــب أن تكــون واضحــة ومتفقــا عليهــا .كمــا يجــب أن تدعــم
بحمــات الوعــي والتدريــب للمواطنيــن والمجتمــع المدنــي وذلــك مــن اجــل بنــاء المهــارات حــول إدارة الميــاه وفــي المبــادئ المتعلقــة بالميــاه كإرث وطنــي.
•تعزيــز إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة وذلــك مــن خــال تعزيــز الحــوار بيــن وزارات الزراعــة والصحــة والبيئــة والتــي تشــكل حجــر الزاويــة وعــن طريــق تنفيــذ نظــام مؤسســاتي مكــرس إلعــادة
تدويــر وإعــادة اســتخدام الميــاه مــع ضــرورة وجــود آليــة تنســيق مناســبة مــع مختلــف المســتخدمين والالعبيــن .وفــي هــذا الســياق يجــب إيجــاد وزارة بيئــة مســتقلة ليســت تابعــة ألي وزارة أخــرى وذلــك مــن
اجــل التحكــم الفعــال فــي إعــادة االســتخدام وفــي الحفــاظ علــى مصــادر الميــاه.
ان االستخدام المحدود للمياه العادمة التي تمت معالجتها (والتي تعتبر من األولويات والتي صيغت بشأنها مجموعة من القوانين والتشريعات) يعود بشكل مباشر إلى عدد من المعيقات:
1.1الحوكمة :ضعف التنسيق بين مختلف الالعبين على المستوى األفقي والعامودي.
2.2اإلســتراتيجية :عــدم اعتبــار الميــاه العادمــة مصــدرا فعليــا للميــاه مــن الناحيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة كمــا انــه ال توجــد هنــاك إســتراتيجية فعليــة واضحــة تهــدف إلــى معالجــة هــذا الوضــع ولخلــق تغييــر علــى
مختلــف المســتويات .وهنــا يجــب اإلشــارة إلــى انــه ال يجــب حصــر إعــادة اســتخدام الميــاه أو االســتخدام المتعــدد للميــاه فــي القطــاع الزراعــي فقــط بــل يجــب توســيعه ليشــمل القطــاع الصناعــي والمدنــي.
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3.3انعدام آليات ووسائل مثل انعدام نظام المتابعة والتقييم الذي يتيح معلومات التغذية االسترجاعية من سلسلة إعادة االستخدام الكلية.
وإلعــادة تعريــف الميــاه بوضــوح علــى أنهــا (ارث وطنــي مشــترك) وإعــادة تحديــد مهــام وادوار المؤسســات علــى المواطــن أن يلعــب دورا اكبــر فــي اإلدارة للحفــاظ علــى الصفــة (العموميــة) إلدارة الميــاه والتــي تتطلــب احترامــا
لواجباتــه والســتخدام حقــه فــي الوصــول للمعلومــات والمشــاركة فــي صنــع القـرار.

اإلطار القانوني،التطور والفعالية:

منــذ اللحظــة األولــى التــي تــم فيهــا اعتبــار الميــاه (إرثــا مشــتركا) لألمــة والــذي لــم يعــد كمــا كان ســابقا (ملــكا عامــا للدولــة) كمــا هــو معــرف فــي قانــون الميــاه فانــه يتوجــب إعــادة تعريــف الحقــوق والواجبــات والمســؤوليات
التــي تقــع علــى عاتــق مختلــف الالعبيــن .إن المحافظــة علــى الميــاه وترشــيد اســتخدامها ال يمكــن أن تســند إلــى القطــاع الزراعــي والــى األمــن الغذائــي بالرغــم مــن أهميــة كل منهمــا وال يمكنهــا لوحدهــا أن تحقــق ديمومــة
اســتغالل هــذه المصــادر المائيــة .وعلــى المســتخدم أيضــا أن يكــون مســئوال عــن اســتخدام وإلحــاق الضــرر بالميــاه بنــاء علــى مبــدأ (المســتخدم -الدافــع والملــوث  -الدافــع) وهنــا تكمــن ضــرورة تطبيــق القانــون فــي هــذا
الســياق .ان هــذا المبــدأ االقتصــادي الــذي ينــص علــى أن علــى المســتخدم أن يدفــع ثمــن التكاليــف االجتماعيــة لتصرفاتــه وهــذا يهــدف بالتحديــد إلــى إعطــاء المســؤوليات لمســتخدمي الميــاه فيمــا يتعلــق بقيمــة هــذه المصــادر
وكذلــك التكلفــة المنوطــة بحمايتهــا وتجديدهــا وتطويرهــا.
وفيمــا يتعلــق بمشــاركة القطــاع الخــاص فــي نظــام إدارة الميــاه فقــد أكــد المشــاركون علــى ضــرورة (علــى المــدى القصيــر) تقويــة اإلدارة العامــة لخدمــات الميــاه وفــي الوقــت ذاتــه التحديــد الواضــح للمبــادئ واألطــر التــي
يمكــن مــن خاللهــا دمــج القطــاع الخــاص فــي إدارة النظــام المائــي بالشـراكة ليــس فقــط مــع القطــاع العــام ولكــن أيضــا مــع المواطــن لكــون الميــاه ميراثــا وطنيــا .إن مثــل هــذه التوجهــات اإلســتراتيجية بجــب أن تكــون مصحوبــة
بآليــات ديمقراطيــة مــن الشــفافية والرقابــة علــى أداء الشــركات (الخاصــة والعامــة علــى حــد ســواء) وكذلــك المســاءلة القانونيــة .بالنســبة للميــاه العادمــة التــي تمــت معالجتهــا وإعــادة اســتخدامها فــأن عــدم األهليــة الواضحــة
تكمــن فــي تطبيــق النصــوص وليــس فــي الثغ ـرات الموجــودة فــي نصــوص بعينهــا والمتعلقــة بــإدارة الميــاه العادمــة التــي تمــت معالجتهــا .غيــر أن إعــادة اســتخدام أو إعــادة تدويــر ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة علــى
المســتويات المدنيــة والصناعيــة والزراعيــة يجــب أن يتــم تعزيزهــا بوضــع نصــوص ومعاييــر محــددة (المســتوى المدنــي).
ويكــرس الدســتور الجديــد الحــق العالمــي فــي الميــاه إلــى جميــع التونســيين .يتعيــن علــى الدولــة والمجتمــع برمتــه تعبئــة وتحريــك هــذا الحــق ليصبــح واقعــا .وفــي هــذا الســياق فــان التوجهــات الرئيســية الســائدة التــي
صــدرت عــن طاولــة الميــاه هــي:
•أن الحوكمــة المائيــة الحاليــة كمــا يستشــف مــن القـراءة المتأنيــة لقانــون الميــاه الحالــي تبــدو فــي غايــة الوضــوح وتســتحق التعزيــز علــى شــكل إصــدار جديــد (وهــو قيــد التطويــر) .ومــن المفيــد بشــكل خــاص
أن يتــم إكمــال التدابيــر القائمــة بإتبــاع منهجيــة تأخــذ بالحســبان التوجهــات الجديــدة نحــو اســتقاللية أقــوى وأوســع للســلطات المحليــة ولكــن أيضــا التأكيــد علــى متطلبــات الشــفافية والمســاءلة.
•يجــب تقويــة الخدمــات المتعلقــة بــإدارة الميــاه بواســطة القطــاع العــام دون اســتثناء ،وكذلــك االشـراك المســتمر للقطــاع الخــاص فــي إطــار اتفــاق واضــح بوجــود المبــادئ الجديــدة للدســتور والمصحوبــة بآليــات
للشــفافية والرقابــة الديمقراطيــة علــى أداء الشــركات العامــة والخاصــة.
• يجــب آن يتــم إضفــاء الطابــع الرســمي علــى المهنيــة المشــتركة علــى كافــة المســتويات بيــن الباحثيــن والمهندســين وموظفــي اإلدارة مــن أجــل المســاهمة فــي إيجــاد معرفــة أفضــل فــي (اإلجـراءات والوســائل
وأدوات العمــل وغيرهــا).
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وأخيـرا إذا كان معظــم هــذه التوجهــات قابلــة للتطبيــق العملــي فــان تطبيقهــا يتطلــب جهــدا حقيقيــا مــن قبــل جميــع الالعبيــن المســئولين عــن السياســة المائيــة مــن خــال تعديــل وتحديــد وتعزيــز وخلــق
امتيــازات ومؤسســات جديــدة قائمــة علــى أســاس اســتراتيجيات ومبــادئ وأهــداف واضحــة المعالــم.

■ ■ .4استراتيجيات التنفيذ:
وضع مشروع(سويمد) مجموعة من النشاطات الهادفة إلى دعم التوجهات التخطيطية المحددة في طاولة المياه الثالث .وفيما يلي ثالثة أمثلة موجودة في هذا القسم.

العملية التشاركية (عملية المشاركة):

ان طاولــة الميــاه التــي نظمهــا مشــروع ســويمد هــي تجربــة رائــدة حــول التنفيــذ الواقعــي للعمليــة التشــاركية لتقييــم وتطويــر السياســات التوجيهيــة .وقــد قــام أصحــاب المصلحــة الرئيســيون بالمشــاركة فــي طاولــة الميــاه الثــاث
التــي عقــدت وأســهموا مــن جانبهــم فــي الحــوارات وتبــادل اآلراء ،وقــد تــم تلخيصهــا وتــم االتفــاق عليهــا فــي نهايــة كل حلقــة مــن طاولــة الميــاه وهــي مدونــة فــي تقريــر .وفــي ضــوء النتائــج التــي تــم تحقيقهــا فقــد قــام ال
مركــز بحــوث وتكنولوجيــات الميــاه بتقييــم هــذه التجربــة بصــورة ايجابيــة وســيواصل دوره فــي دعــم سياســة اإلدارة المســتدامة للميــاه مــن خــال تبنــي وســيلة المشــاركة وذلــك مــن اجــل تحقيــق حوكمــة أفضــل للميــاه .فعلــى
ســبيل المثــال فــان هــذه الوســيلة ســوف تتواصــل فــي إطــار برنامــج آخــر ذي عالقــة بســامة الميــاه فــي إقليــم الشــرق األوســط وشــمالي إفريقيــا بمشــاركة معهــد ( )SIWIوشــركاه.
وفــي إطــار تحديــد اإلدارة المســتدامة للميــاه فــي تجمــع زويــة المغيــز قــام  ZEMباختيــار الحالــة ضمــن مواضيــع الدراســة لمشــروع ســويمد وتــم اســتخدام المنهــج التشــاركي خــال العديــد مــن االجتماعــات مــع تجمــع ZEM
مــن اجــل تحديــد احتياجــات تزويدهــم بالبدائــل المختــارة (انظــر دراســات الجــدوى) وتقنيــة بــرك المعالجــة بالفلتــرة الطبيعيــة كحــل لقضايــا الصــرف الصحــي وإتاحــة إعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة.

االستخدام المتعدد/وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة:

تؤكــد طاولــة الميــاه علــى القيــود والمعيقــات المؤسســاتية والقانونيــة التــي تحــول دون إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة وذلــك يعــود إلــى انعــدام التنســيق بيــن ثالثــة العبيــن رئيســيين (الــوزراء المســئولون عــن
الزراعــة والبيئــة والصحــة) .كمــا أكــدت علــى نوعيــة ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة علــى مســتوى البلديــات وعــدم تقبــل النــاس لهــا مــن الناحيــة االجتماعيــة  -االقتصاديــة وعــدم اعتبــار الميــاه العادمــة مصــدرا حقيقيــا للميــاه.
وتــم تنفيــذ العديــد مــن النشــاطات فــي إطــار مشــروع ســويمد وذلــك لدعــم سياســة إعــادة اســتخدام الميــاه .وبمــا أن إعــادة االســتخدام هــو مقتصــر علــى القطــاع الزراعــي فــان دراســة الجــدوى تتضمــن خيــارات مســتدامة
للميــاه متعلقــة بالمســتوى المدنــي (مجمــع بــاردو ســنتر)الذي يشــمل معالجــة وإعــادة اســتخدام الميــاه الرماديــة .وكذلــك فــان دعــم مركــز الشــرح الفنــي وهــو مؤلــف مــن مكونــات اإلدارة المســتدامة للميــاه  SWMوالــذي
يشــتمل علــى تقنيــات لمعالجــة الميــاه الرماديــة والميــاه الســوداء فــي بنايــة مســكن الطلبــة ومــن ثــم أعــادة تدويــر الميــاه المعالجــة لالســتخدام فــي المراحيــض وزراعــة الحدائــق وذلــك للتوضيــح ألصحــاب المصلحــة إمكانيــة
االســتخدام المتعــدد للميــاه.
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اإلدارة المحلية للمياه:

يقــدم مشــروع ســويمد عــدة أمثلــة علــى اإلدارة المحليــة للميــاه علــى عــدة مســتويات ،آخذيــن بعيــن االعتبــار الســياق االجتماعــي -االقتصــادي وإمكانيــات توفيــر الميــاه ومشــتملة علــى عــدة أنــواع مــن الميــاه (ميــاه األمطــار
والميــاه الجوفيــة والميــاه الرماديــة والميــاه العادمــة) والتقنيــات التــي تــم تبنيهــا فــي إطــار دراســات الجــدوى .وقــد تمــت مقارنــة التكاليــف والفوائــد مــن حيــث الجــودة وتوفــر الميــاه لغــرض إعــادة االســتخدام ،فيمــا بيــن
نظــام إدارة الميــاه العادمــة المركزيــة وبيــن المحليــة فــي تجمــع  .ZEMفالبديــل فيمــا يتعلــق بالنهــج المركــزي هــو المســتهلك األكبــر للطاقــة لضــخ ونقــل الميــاه .باإلضافــة إلــى ذلــك فالمعالجــة التــي تمــت فــي المحطــة
البلديــة لمعالجــة الميــاه العادمــة تتضمــن الحمــأة المنشــطة والــذي يتطلــب كميــة كبيــرة مــن الطاقــة مــن أجــل تهويتهــا .وأخي ـرا إن هــذا البديــل مــن المتوقــع أن يتيــح المجــال إلعــادة اســتخدام نســبته  %28والــذي هــو
مســاوي للمعــدل الوطنــي .وعلــى النقيــض مــن ذلــك فــان بدائــل إدارة الميــاه المحليــة التــي تــم تبنيهــا مــن قبــل زم واســتخدام بــرك المعالجــة بالفلتــرة الطبيعيــة ربمــا يقــود إلــى إعــادة اســتخدام كامــل للميــاه بمــا أن زم هــي
منطقــة زراعيــة .ان اختيــار المعالجــة بالفلتــرة الطبيعيــة عندمــا تتوفــر األراضــي تســاهم بدرجــة كبيــرة فــي التقليــل مــن احتياجــات الطاقــة وفــي الوقــت ذاتــه تضمــن جــودة مناســبة للميــاه العادمــة المعالجــة وإدخــال المناطــق
المزروعــة والحصــول علــى مناظــر طبيعيــة خالبــة.
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خطة عمل سيسيلي طاولة المياه 2014 - 2013
الملخص التنفيذي:

إن هــذه الدراســة المســتندة إلــى تحليــل عميــق لنظــام إدارة تزويــد الميــاه وميــاه الصــرف الصحــي ،معالجــة الميــاه العادمــة والتخلــص منهــا (شــبكة المجــاري ونظــام معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي والمصــارف الــخ ) . . .فــي
المناطــق المســتهدفة الثــاث وهــذه الدراســة توضــح الســيناريوهات الممكنــة التطبيــق لهــذه الحــاالت الدراســية الثــاث والنتائــج المتعلقــة بتقييــم الجــدوى.
وقــد تــم إجـراء الدراســة بمشــاركة قويــة مــن قبــل الســلطات المحليــة والمجتمــع المحلــي .وقــد تــم عقــد العديــد مــن اللقــاءات لتبــادل المعلومــات وتشــارك الحلــول مــع فنيــي بلديــة راغوســا (تكامــل قطــاع خدمــات الميــاه
رقــم  – 6البيئــة والطاقــة وحمايــة المدنييــن والمناطــق الخضـراء مــع قطــاع التخطيــط واالســتعمال المناطقــي) وقــد تــم الحصــول علــى بعــض المعلومــات مباشــرة مــن خــال المقابــات التــي أجريــت مــع مواطنــي المناطــق
المســتهدفة .للســماح لنــا بالحصــول علــى بعــض البيانــات (مثــل االســتهالك الســنوي مــن الميــاه والميــاه العادمــة المعالجــة أو عــدد المنــازل التــي يســكن فيهــا احــد موســميا) .وفــي كل حالــة مــن حــاالت الدراســة هــذه يتــم
اختيــار أفضــل الحلــول عبــر خطــوات متعاقبــة.
1.1مسودة تقييم الجدوى :من مجموعة كبيرة من التدخالت الممكنة إلى القليل من الحلول التي يمكن تطبيقها فعال.
2.2تفسير الخيارات البديلة (بما في ذلك الخيار الصفري – تحقيق ال شيء).
3.3تعريف معايير االستدامة (البيئية واالجتماعية واالقتصادية).
4.4تحليل المعايير المتعددة.
5.5النقاشات مع أصحاب المصالح.
6.6تحديد أفضل الحلول.
بعــد إجـراء عمليــة المشــاركة التــي عقدهــا ســويمد خــال عاميــن مــن عمــر المشــروع وباألخــذ بعيــن االعتبــار احتياجــات البلديــات قــدم ســويمد مقترحــا بشــأن وثيقــة تخطيط(سياســة) التــي حثــت فيهــا البلديــات علــى إدخــال
قوانيــن ونظــم معينــة فــي معاييرهــم اإلنشــائية الهــدف منهــا زيــادة االســتدامة فــي مجــال إدارة الميــاه وخاصــة:
•تقليص الفاقد من المياه المزودة في شبكات التوزيع.
•تحسين سياسة ضخ (سحب) المياه.
•تقسيم سحب المياه إلى فئات حسب االستعمال (منزلي وصناعي وزراعي).
•تشجيع الناس على إعادة استخدام المياه المعالجة.
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■ ■القسم األول  -وضع المياه وطاولة المياه
أ -إدارة المياه في بالدك وفي إقليمك:

لقــد كانــت دراســة مصــادر الميــاه ونظــام التخلــص مــن الميــاه فــي راغوســا العادمــة واألنظمــة المدنيــة والفعاليــات االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تمــت إقامتهــا فــي المناطــق المســتهدفة فــي راغوســا –كانــت مفيــدة فــي
تحديــد الدراســات الثالث(وخصائصهــا المميــزة).
•المناطق السكنية الحضرية :إنشاء الجمعيات التعاونية(:سورايا ودوريانا).
•التجمعات (التكتالت) الريفية) بورغو سان جياكومو).
•التجمعات الساحلية :مع التذبذب الموسمي في عدد القاطنين فيها (فيالجيو سيراسيال ومستوطنة مارينا دي راغوسا الحالية بجانب شارع المحافظة رقم .)25
إن ميــاه الشــرب المســتهلكة مــن قبــل بلديــة راغوســا مكونــة برمتهــا مــن الميــاه الجوفيــة (اآلبــار االرتوازيــة والينابيــع) باســتثناء بــورغ ســان جياكومــو التــي تتــزود بهــا مــن ســد «ســانتا روزاليــا» الواقــع علــى نهــر أرمينيــو .وبمقارنــة
الكميــات الداخلــة إلــى النظــام كميــات الميــاه المفوتــرة ( 65 .4مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه فــي الســنة) فإننــا نحصــل علــى نســبة التســريبات البالغــة  %70والتــي تصبــح  %55إذا مــا نظرنــا إلــى الكميــات المخصصــة وليــس
إلــى كميــات الميــاه المفوتــرة( .مثــل مــدارس البلديــة والمناطــق الخضـراء العامــة والمرافــق الرياضيــة).
وإذا اعتبرنا عدد سكان مدينة راغوسا  69333نسمة فإننا سوف نحصل على:
•كمية تزود يومية بالمياه لكل مواطن مقدارها  610لتر (بناء على كميات المياه الداخلة إلى النظام).
•استهالك يومي فعلي مقداره  270لترا لكل ساكن في اليوم (بناء على نسبة فاقد مقدارها .)%55
•استهالك يومي مقداره  184لترا في اليوم لكل شخص( .بناء على كميات المياه المفوترة).
يخــدم نظــام معالجــة الميــاه العادمــة مركــز راغوســا الحضــري (حيــث يقــوم النظــام بالمعالجــة البيولوجيــة والحمــأة المنشــطة مــع تثبيــت منفصــل) والموجــودة فــي ســيدا لوســيا حيــث يتــم فيهــا أيضــا تجميــع الميــاه العادمــة
الصــادرة عــن المنطقــة الصناعيــة لراغوســا.
إن حجــم الميــاه الــذي يتــم معالجتهــا ســنويا بواســطة محطــة ســيدي لوســيا لمعالجــة الميــاه هــو حوالــي  3 .5مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه بينمــا مــن المخطــط للمحطــة ان تعمــل بقــدرة  4 .6مليــون متــر مكعــب ســنويا.
ويتــم تجميــع الميــاه العادمــة فــي محطــة لوســيا لمعالجــة الميــاه العادمــة عــن طريــق قناتيــن أحداهمــا مصدرهــا المنطقــة الصناعيــة وراغوســا التــا والثانيــة مــن راغوســا باســا وراغوســا البــا .وباألخــذ بعيــن االعتبــار المعلومــات
التــي تــم جمعهــا وكذلــك وضعيــة منطقــة راغوســا فقــد قمــن بتحديــد دراســة لثــاث حــاالت الهــدف منهــا هــو تشــخيص األوضــاع المختلفــة :الحالــة الحضريــة ،القريــة الريفيــة والجبليــة ،والتجمعــات الســاحلية .وتمثــل هــذه
الحــاالت الثــاث وضعــا يمكننــا مشــاهدته علــى المســتوى اإلقليمــي مــع مشــاكل متشــابهة حيــث نقــوم بمعالجــة مشــاكل العزلــة ومشــاكل التزويــد بالميــاه .وبتحليــل المعلومــات التــي تــم جمعهــا خــال عمليــة المســح علــى
الدراســات الثــاث نجــد انــه مــن الواضــح أن هــذه المناطــق المعزولــة تواجــه العديــد مــن المشــاكل المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة وبخاصــة المتعلقــة بالميــاه و نظــام تصريــف الميــاه .ويجــب الترويــج ألدوات توفيــر اســتهالك الميــاه
فــي جميــع هــذه المناطــق .مثــل مشــتتات الميــاه وكبســات الفلــش الثنائيــة وكذلــك نظــام الحصــاد المائــي لميــاه األمطــار وتشــجيع إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة .كمــا يجــب تطويــر نظــام التــزود بالميــاه مــن خــال نظــام
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فصــل الميــاه الرماديــة والميــاه الســوداء وذلــك مــن اجــل تركيــب أنبوبيــن احدهمــا يرســل الميــاه الرماديــة إلــى محطــة المعالجــة والثانــي يرســل الميــاه الســوداء إلــى محطــة البلديــة القائمــة للميــاه ومعالجــة الميــاه العادمــة
فــي ســيدا لوســيا.

ب .الطاولة المستديرة:

لقد نظم سويمد ثالث موائد للمياه في راغوسا من اجل مشاركة المشاكل الرئيسية المتعلقة بإدارة المياه والقضايا ذات العالقة والحلول واالستراتيجيات الممكنة مع أصحاب المصالح.

وكان الهــدف مــن هــذا اللقــاء هــو توضيــح المشــروع وإجـراء النقــاش مــع نخبــة مــن أصحــاب المصالــح حــول الوضــع الحالــي إلدارة الميــاه فــي محافظــة راغوســا مــن اجــل تحديــد القضايــا المهمــة ومــن ثــم البــدء بالتحــدث
عــن الحلــول الممكنــة.
وكان الهــدف مــن الحلقــة الثانيــة مــن طاولــة الميــاه هــو توضيــح الحــاالت الدراســية التــي تــم إجراؤهــا حــول بلديــة راغوســا وإجـراء مناقشــات مــع أصحــاب المصالــح حــول الالعبيــن المهميــن والحلــول التــي يمكــن تطبيقهــا
فــي محافظــة راغوســا لتحســين وإقامــة إدارة مســتدامة للميــاه ومقارنــة أفضــل الوســائل واالســتراتيجيات والممارســات الصحيحــة ليتــم إدخالهــا فــي قوانيــن البنــاء القائمــة .وكان الهــدف مــن اللقــاء الثالــث مــن طاولــة الميــاه هــو
تقديــم نتائــج دراســة الجــدوى حــول المناطــق المســتهدفة الثــاث فــي محافظــة راغوســا (المنطقــة الريفيــة فــي بورغــو اس جياكومو،المنطقــة الحضريــة جمعيــة ســورايا التعاونيــة وجمعيــة دوريانــا التعاونيــة ،المنطقــة المســكونة
موســميا فيالجيــو سيراســيلال وبقيــة التجمعاتالمعزولــة « ماريانــا دي راغوســا») والتباحــث مــع الفنييــن حــول الحلــول المقترحــة وإمكانيــة تطبيقهــا فــي الوضعيــات األخــرى .وكان اللقــاء الثالــث مــن طاولــة الميــاه مناســبة لمناقشــة
وتوقيــع خطــة العمــل (ورقــة العمــل) والتــي بموجبهــا تتعهــد البلديــات فــي إدمــاج أو إدخــال المقاييــس (المواصفــات) التــي تهــدف إلــى تحســين اإلدارة المســتدامة لمصــادر الميــاه علــى المســتوى المحلــي المنزلــي.

ج .مساهمات مشروع سويمد:

بفضــل مشــروع ســويمد تــم جمــع ومقارنــة البيانــات (عــن طريــق التحليــل المتعــدد المعاييــر) وذلــك مــن اجــل إظهــار كيــف يمكــن لتبنــي الوســائل المســتدامة ان تحســن نوعيــة الحيــاة للمواطنيــن والتخفيــف مــن التأثيــر
االقتصــادي والبيئــي.

وأثنــاء عمليــة المشــاركة التــي كانــت تحــدث طيلــة العاميــن الــذي نفــذ فيهــا مشــروع ســويمد قــام ســويمد بتقديــم وثيقــة محليــة عــن األدوات المســتدامة لبنــاء وترميــم المنــازل لمســاعدة البلديــات للترويــج لتطبيقهــا فــي
قوانيــن البنــاء والتــي تهــدف إلــى رفــع ديمومــة إدارة مصــادر الميــاه.
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■ ■القسم الثاني :المشاكل الرئيسية
أ -منطقة التجميع ،األراضي ،والبيئة:
•المياه الفاقد

ب -التوزيع المجاري والتصريف:

•بالنسبة للدراسة (منطقة مدنية سكنية) يتم مزج كل من المياه الرمادية والسوداء في الشبكة.
•أما الدراسة (التجمعات الريفية) فال يوجد نظام تصريف والعديد يستخدمون الخزانات المائية المحمولة لتخزين مياه الصرف الصحي.
•أما بالنسبة للدراسة الثالثة (التجمعات الساحلية) ال يتوفر نظام تصريف ويتم إدارة المياه العادمة عن طريق خزانات .Imhoff

ج  -االستهالك:

•االســتهالك العالــي :فــي الوقــت الحالــي هنــاك فــارق كبيــر بيــن قيمــة فواتيــر الميــاه وبيــن كميــة الميــاه التــي يتــم توصيلهــا فعــا .هنــاك عــدد كبيــر مــن المســتخدمين ال يدفعــون ثمنــا للميــاه .فاســتعادة هــذه
المصــادر مــن شــأنها أن تســهل تنفيــذ خدمــة الميــاه بصــورة أفضــل.
•لم تقم أية بلدية بأي تدخالت أو إجراءات تهدف إلى تقليل كمية االستهالك وال يوجد لديها أي تخطيط للقيام بذلك.
•لم تقم أية بلدية بأي حمالت توعية وال يوجد لديها أي مخططات للقيام بذلك بالرغم من االعتقاد بوجود نقص في الوعي لدى المواطنين في ما يتعلق باستهالك المياه.

د – الحوكمة واإلدارة:

•هناك حالة من عدم اليقين اإلدارية وعدم تشجيع التخطيط – واالنتظار إلى التليف الكامل من . .ATO
•من المهم جدا القيام بتحديث وتطوير بيانات نظام التجميع من اجل الحصول على استمرارية المعلومات المفيدة في تقييم فعالية االستراتيجيات والنشاطات.
•إن انعدام التنظيم في اإلدارة اإلقليمية ال يشجع على تخطيط البلديات-وال يوجد هناك مصادر مالية لمثل هذه النوع من البنية التحتية .ربط حمالت التوعية بالتعرفة.
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ج -القوانين واألنظمة:

•ال توجد قواعد محددة حول إدخال قوانين للبناء تتعلق بتحفيز نظام التقليل من استهالك المياه.

■ ■القسم الثالث :الحلول:
أ -منطقة تجمع المياه السطحية ،األراضي ،البيئة:

ان تخفيــض الفاقــد ،هــي أهــم مشــكلة تواجــه فــي تحســين فعاليــة اإلدارة .إن تنفيــذ خطــة توعيــة مناســبة مــن شــانها أن تســاعد فــي تســهيل و تحديــد اإلجـراءات أو التدخــات المحــددة .وافــق أصحــاب المصالــح علــى ضــرورة
تخفيــض المــاء الفاقــد وأشــاروا أن هنــاك بعــض أجـزاء مــن الشــبكة قديمــة جــدا وهــي بحاجــة إلــى إصالحــات كبيــرة فــي بنيتهــا.

ب -التوزيع ومياه المجاري و وشبكات الصرف الصحي:

يجــب القيــام بتدخــات لتحســين أداء محطــات المعالجــة وخاصــة مــن اجــل التغلــب علــى المشــاكل التــي تحصــل فــي فصــل الصيــف .ومــن اجــل القيــام بمعالجــة الميــاه العادمــة يجــب القيــام بإجـراءات (مركزيــة) مخططــة
مســببة مشــاكل فــي المحطــة القائمــة التــي هــي فــوق طاقــة تحملهــا.

وقد قدم اقتراح لتنفيذ خطط إقامة محطات معالجة طبيعية للمياه العادمة .وقدمت محطات معالجة المياه العادمة الطبيعية حال مناسبا ،وخاصة إلستراتيجية عامة تنفذها البلدية.

ج -الكميات المستهلكة:

تهتــم البلديــات بإجـراءات يمكنهــا أن تســاعد فــي تحقيــق اســتهالك أفضــل للميــاه (وفــي الوقــت الحاضــر هنــاك فــرق كبيــر بيــن فواتيــر الميــاه وكميــة الميــاه التــي تــم إيصالهــا فعــا) .ويوجــد لبلديــة ســانتا كــروس كاميرينــا -
وهــي الوحيــدة التــي لهــا مشــغلون مــن القطــاع الخــاص إلدارة خدمــات الميــاه -مشــروع قيــد التنفيــذ لتركيــب عــدادات لالســتخدام الفــردي .وتوضــح البيانــات األوليــة انــه بعــد تركيــب العــدادات قــد قلــص الفــرق بيــن فواتيــر
الميــاه وبيــن كميــة الميــاه التــي توصــل فعــا .وقــد أشــار مســتر بــوكا ( )ATOانــه يجــب توســيع اســتخدام هــذه التجربــة لتشــمل كافــة البلديــات فــي المحافظــة .مــع األخــذ بعيــن االعتبــار عــدد المســتخدمين للميــاه الذيــن ال
يقومــون بدفــع أثمــان الميــاه .اناســتعادة هــذه المصــادر الماليــة تســهل إحــداث إدارة أفضــل لخدمــات الميــاه.

وحســب الفنييــن العامليــن فــي البلديــات فــان هنــاك وعيــا كافيــا بــاألدوات والحلــول التقنيــة التــي ينبغــي تطبيقهــا .وتقــدم مثــل هــذه المقترحــات عــادة إلــى المخططيــن لكــن ال يوجــد هنــاك إرادة سياســية للقيــام بمزيــد مــن
األعمــال (علــى ســبيل المثــال إدخــال المســؤوليات فــي ضمــن قوانيــن البنــاء للبلديــة).
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د -الحوكمة واإلدارة:

القيــام بحمــات توعيــة وتحديــث وتطويــر نظــام جمــع البيانــات إلجبــار المواطنيــن وخاصــة الذيــن يعملــون بالبنــاء علــى اســتخدام تقنيــات مســتدامة وأدوات بســيطة مثــل كبســة التصريــف المزدوجــة فــي المراحيــض ومزيــد
مــن الحوافــز مثــل نظــام معالجــة الميــاه الرماديــة .وتحديــث قاعــدة بيانــات البلديــة.

ه -التشريعات والقوانين:

تنفيذ قوانين البناء والحاجة إلى تقنيات مناسبة وقوانين جديدة لتحسين نظام إدارة المياه والتخفيف من كميات المياه المستخدمة واقتراح وضع أنظمة وإدخالها في قانون البناء.

■ ■القسم الرابع :حل ممكن – دراسة حالة ومقترحات
يجــب التخطيــط لتعزيــز الترويــج ألدوات توفيــر الميــاه مثــل مشــتتات الميــاه ،الكبســة المزدوجــة لتدفــق الميــاه فــي المرحــاض وكذلــك نظــام حصــاد ميــاه األمطــار وكذلــك تشــجيع إعــادة اســتخدام الميــاه .كمــا يجــب تطويــر
نظــام التــزود بالميــاه عــن طريــق اســتخدام نظــام فصــل الميــاه الرماديــة عــن الميــاه الســوداء وذلــك مــن خــال إرســال الميــاه الرماديــة عــن طريــق المواســير إلــى محطــة معالجــة ،وإرســال الميــاه الســوداء إلــى محطــة معالجــة
الميــاه العادمــة البلديــة فــي «ســيدي لوســيا».
و بأخذ الحاالت الدراسية الثالث بعين االعتبار يمكننا اقتراح الحلول الممكنة التالية:
•فيما يتعلق المناطق السكنية المدنية من المقرر أن يتم وضع المقترحات بخصوص نظام فصل المياه الرمادية لتحسين إعادة استخدام المياه على المستوى المحلي.
•بالنســبة للتجمعــات الريفيــة فــان المشــكلة الرئيســة تتمثــل فــي غيــاب نظــام الصــرف الصحــي والــذي يتعيــن حلــه عــن طريــق بنــاء محطــة الميــاه الرطبــة وذلــك مــن اجــل تحســين فــرص تبنــي المزيــد مــن
الحلــول المســتدامة وإعــادة اســتخدام الميــاه وكذلــك فــي الزراعــة التــي هــي أهــم نشــاط موجــود فــي القريــة.
•تواجــه التجمعــات الســاحلية مشــكلة غيــاب االتصــال مــع المرافــق المائيــة الرئيســية ألقــرب مدينــة لذلــك فقــد تــم شــن حملــة كبيــرة مقترحــة لتوفيــر اســتهالك الميــاه ولذلــك لدعــم إيجــاد الحلــول المســتدامة
إلعــادة اســتخدام الميــاه فــي المنــزل مثــل أجهــزة توفيــر اســتهالك الميــاه وفصــل الميــاه الرماديــة عــن الميــاه الســوداء وكذلــك تجميــع ميــاه األمطــار.

أ -استخدام المياه الرمادية في المراحيض وفي الري.
األهداف:
فــي الحالــة الدراســية (المنطقــة الســكنية المدنيــة) ،إن أفضــل البدائــل هــو إعــادة اســتخدام الميــاه الرماديــة فــي المراحيــض وفــي الــري وخاصــة مــن وجهــة النظــر االقتصاديــة مــن حيــث كميــات الميــاه التــي يمكــن اســتعادتها.
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إن فوائــد اســتعادة الميــاه الرماديــة واضحــة مثــل توفــر مســاحات واســعة وتطبيــق التقنيــات الطبيعيــة مثــل بنــاء األراضــي الرطبــة والتــي لهــا تكلفــة اســتثمارية إداريــة منخفضــة وكذلــك متطلبــات تعهــدات إداريــة منخفضــة
للمراحــل النهائيــة حتــى تصــل إلــى المســتخدمين.
الالعبون وأصحاب المصالح والمستفيدين:
البلدية وشركات البناء واإلنشاء وأصحاب المنازل.
النشاطات والموارد:
القيام بإدخال قوانين جديدة إلى قانون البناء (فقط في حالة المحفزات والتقليل من الحاجة الى الموارد مقارنة مع التأثير االقتصادي على نظام إدارة المياه).
التوقيت:
خالل عام .2015

ب -إنشاء برك المعالجة الطبيعية
األهداف:
بالنســبة للدراســة التــي عنوانهــا (المنطقــة الســاحلية) فــان أفضــل الحلــول هــي فــي بنــاء األراضــي الرطبــة وتوفيــر اســتهالك الميــاه .حيــث تكــون األراضــي الرطبــة الرئيســية موجــودة فــي فيالجيــو سيرســيلال .ومــن المكــن بنــاء
أنظمــة طبيعيــة اصغــر للتجمعــات المعزولــة األخــرى .ونجــد أن ســكان ســيدا سيراســيلال يتــم تزودهــم ذاتيــا بالميــاه عــن طريــق خدمــة الصهاريــج .وبالنســبة للجريــان النهائــي للميــاه العادمــة فقــد تــم التخطيــط الســتعمال
أجهــزة توفيــر اســتهالك الميــاه وهــذه ربمــا تكــون الخطــوة األولــى نحــو تخطيــط متوســط المــدى لتصميــم بنــاء شــبكة مجــاري ونظــام معالجــة للميــاه .وإذا تــم بنــاء هذيــن النظاميــن فأنهمــا ســوف يقومــا بتخفيــض كميــة الميــاه
المســتهلكة بنســبة  %30وكذلــك تخفيــض اثــر المعالجــة الطبيعيــة.
أن تكاليف بناء االراضي الرطبة منخفضة جدا وهي تقتصر على تكاليف تفريغ خزان ال Imhoffوفي قص النباتات واألعشاب المائية الموجودة في منطقة المعالجة.
الالعبون وأصحاب المصلحة والمستفيدون:
البلدية ،شركات البناء وأصحاب المنازل.
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النشاطات والموارد:
إدخال قوانين جديدة إلى قانون البناء (فقط في حاالت الحوافز والتقليل من الحاجة إلى الموارد مقارنة مع التأثير االقتصادي على نظام إدارة المياه).
التوقيت:
خالل عام 2015

■ ■الفصل الثالث :الحلول التي تم الوصول إليها:
أ :منطقة تجمع المياه ،اإلقليم والبيئة

التقليــص مــن الفاقــد مهــم جــدا فــي تحســين فعاليــة اإلدارة .كمــا أن تنفيــذ خطــة معلوماتيــة مناســبة مــن شــأنها أن تســهل تحديــد أي مــن التدخــات المحــددة .وقــد اتفــق أصحــاب المصلحــة علــى ضــرورة تقليــص فاقــد الميــاه.
كمــا أشــاروا إلــى أن بعــض أجـزاء الشــبكة قديمــة جــدا وهــي بحاجــة إلــى أعمــال إنشــائية كبيــرة.

ب :التوزيع والمجاري والتصريف:

يجــب أن يتــم القيــام بالتدخــات لتحســين أداء محطــات المعالجــة وخاصــة مــن أجــل التغلــب علــى المشــاكل التــي تحــدث عــادة فــي فصــل الصيــف .وفــي حالــة محطــات المعالجــة الموجــودة فــي المناطــق المعزولــة يتــم
عــادة وضــع خطــط «مركزيــة» وهــذا مــا يخلــق مشــكلة للمحطــة القائمــة .كمــا تــم اتخــاذ إجـراءات لتحقيــق محطــات المعالجــة بالطــرق الطبيعيــة .ويمكــن أن توفــر محطــات المعالجــة الطبيعيــة حــا جيــدا وخاصــة فــي األجـزاء
المعزولــة الواقعــة علــى طــول الســاحل .وهــي يجــب أن تكــون منســجمة مــع اإلســتراتيجية العامــة التــي تضعهــا البلديــة.

ج :االستهالك:

تبــدي البلديــات اهتمامــا بالتدخــات التــي يمكنهــا أن تســاعد فــي إجـراءات ترشــيد االســتهالك (حاليــا هنــاك فــرق كبيــر بيــن قيمــة الفواتيــر وبيــن كميــة الميــاه التــي يتــم توصيلهــا فعــا للمســتهلك) .وتقــوم بلديــة ســانتا كــروس
كارمرينــا  -وهــي جهــة التشــغيل الخاصــة الوحيــدة فــي إدارة قطــاع الميــاه -بمشــروع جــاري لتركيــب عــدادات ميــاه مســبقة الدفــع للمشــتركين .وتشــير المعلومــات األوليــة انــه بعــد تركيــب العــدادات فقــد تــم انخفــاض الفــرق
بيــن قيمــة فواتيــر الميــاه وبيــن كميــة الميــاه الفعليــة التــي تــم توصيلهــا للمســتهلك .وأشــار الســيد روكا ( )ATOأنــه مــن المهــم أن يتــم تعميــم هــذه التجربــة علــى بقيــة البلديــات فــي اإلقليــم وذلــك نظـرا لوجــود عــدد كبيــر
مــن المشــتركين الذيــن ال يقومــون بدفــع ثمــن الميــاه .ان اســترجاع هــذه المــوارد مــن شــأنها أن تســهل تنفيــذ أفضــل لخدمــات الميــاه.

وحســب رأي فنيــي البلديــات فــان هنــاك معرفــة جيــدة للوســائل والحلــول الفنيــة التــي يمكــن تطبيقهــا .وفــي العــادة يتــم اقتـراح مثــل هــذه الحلــول وتقــدم إلــى المصمميــن ولكــن اإلرادة السياســية للقيــام بحـراك أقــوى مــا
زالــت غيــر موجــودة (علــى ســبيل المثــال غيــر راغبيــن فــي وضــع قوانيــن بنــاء ملزمــة).
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د :الحوكمة ،اإلدارة والقيادة:

•القيام بحمالت توعية
•تحديــث وتطويــر نظــام جمــع البيانــات الــذي يلــزم المواطنيــن وخاصــة مقاولــي البنــاء بالقيــام باســتخدام التقنيــات المســتدامة واألدوات البســيطة مثــل أل “فلــش” المــزدوج فــي المراحيــض أو اســتخدام وســائل
أكثــر شــمولية مثــل نظــام معالجــة ميــاه محلــي لمعالجــة الميــاه الرماديــة.
•تحديث قاعدة بيانات البلديات.

ه :التشريعات واألنظمة:

•فرض وتنفيذ أنظمة البناء.
•الحاجة إلى تقنيات مناسبة وقوانين جديدة لتحسين أنظمة إدارة المياه وترشيد استهالك المياه.
•تم اقتراح أنظمة وقوانين ينبغي إدخالها في قوانين البناء.

■ ■القسم الرابع :حل ممكن – حالة دراسية مع مقترحات:
يجــب اســتخدام األدوات الموفــرة الســتهالك الميــاه فــي جميــع المناطــق مثــل نواشــر الميــاه والكبســات (األزرار) المزدوجــة فــي المراحيــض وكذلــك نظــام تجميــع ميــاه األمطــار وذلــك مــن أجــل تشــجيع المواطنيــن علــى إعــادة
اســتخدام الميــاه .كمــا يجــب تطويــر أنظمــة تزويــد الميــاه مــن خــال أنظمــة فصــل الميــاه الســوداء عــن الرماديــة وذلــك مــن أجــل إرســال الميــاه الرماديــة عبــر أنابيــب إلــى محطــة المعالجــة والميــاه الرماديــة عبــر أنبــوب
يوصــل إلــى محطــة معالجــة الميــاه العادمــة القائمــة البلديــة في(ســيدا لوســيا).
وإذا أخذنا بعين االعتبار الحاالت الدراسية الثالث يمكننا اقتراح الحل التالي:
•بالنسبة للمناطق السكنية المدنية (الحضرية) سيتم النظر في الحلول المقترحة بالنسبة لنظام فصل المياه الرمادية وذلك من أجل تحسين إعادة استخدام المياه على الصعيد المنزلي.
•بالنســبة للتجمعــات الريفيــة فــان المشــكلة الرئيســية التــي يتعيــن مواجهتهــا هــي غيــاب نظــام التصريــف (الصــرف الصحــي) لذلــك يجــب بنــاء محطــة معالجــة طبيعيــة وذلــك مــن أجــل تحســين تبنــي حلــول
أكثــر اســتدامة وإعــادة اســتخدام الميــاه فــي مجــال الزراعــة والتــي هــي تعتبــر النشــاط الرئيســي لســكان القريــة.
•بالنســبة للتجمعــات الســاحلية فإنهــا تواجــه مشــكلة عــدم توصيلهــا مــع المرافــق الصحيــة الرئيســية ألقــرب مدينــة .لذلــك فأنــه ينصــح بالقيــام بحملــة كبــرى حــول اســتخدام أدوات التوفيــر فــي اســتهالك الميــاه
وذلــك لدعــم حلــول أكثــر اســتدامة إلعــادة اســتخدام الميــاه المنزليــة واســتخدام ادوات توفيــر اســتهالك الميــاه وفصــل الميــاه الرماديــة عــن الميــاه الســوداء وكذلــك تجميــع ميــاه األمطــار.
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أ -اعادة استخدام المياه في المراحيض وفي الري:

الهــدف :بالنســبة للحالــة الدراســية (المنطقــة الســكنية المدنية”الحضرية”)فــان أفضــل البدائــل هــو إعــادة اســتخدام الميــاه فــي المراحيــض وفــي الــري وخاصــة مــن وجهــة النظــر االقتصاديــة المتعلقــة بكميــات الميــاه التــي
يمكــن اســتعادتها .كمــا أن فوائــد اســتعادة الميــاه الرماديــة تبــرز بصــورة أوضــح عندمــا تتوفــر المســاحات الكافيــة التــي تتيــح بتطبيــق التقنيــات الطبيعيــة للمعالجــة والتــي هــي ذات تكلفــة منخفضــة لالســتثمارات الراداريــة
كمــا أنهــا تتطلــب جهــودا إداريــة اقــل فــي مرحلــة التشــغيل النهائيــة الموصلــة إلــى المســتفيدين النهائييــن.
الناشطون وأصحاب المصالح والمستفيدون:
البلدية وشركات البناء وأرباب المنازل.
النشاطات والموارد:
إدخال أنظمة جديدة في قوانين البناء (فقط حاالت التحفيز والتقليل من الحاجة إلى الموارد مقارنة مع األثر االقتصادي في نظام إدارة المياه).
الزمان:
خالل عام .2015

ب -محطات المعالجة الطبيعية وأدوات التوفير في استهالك المياه:
الهدف:
بالنســبة للحالــة الدراســية (المناطــق الريفيــة) فــان أفضــل خيــار هــو تطبيــق محطــات المعالجــة الطبيعيــة واســتخدام أدوات التوفيــر فــي اســتهالك الميــاه .ان تكاليــف الصيانــة بالنســبة لمحطــات المعالجــة الطبيعيــة هــي
منخفضــة جــدا وتقتصــر علــى خزانــات ال (امهــوف) وعلــى قــص النباتــات المائيــة واألعشــاب فــي منطقــة المعالجــة وكذلــك وجــود أجهــزة (أدوات) تخفيــض فــي اســتهالك الميــاه تضمــن علــى األقــل تخفيضــا قيمتــه  %20فــي
كميــة الميــاه المســتهلكة .كمــا أن تشــجيع اســتخدام أدوات تخفيــض اســتهالك الميــاه ذات التكلفــة المنخفضــة كان دومــا لــه أثــر علــى حجــم محطــات المعالجــة.
الناشطون وأصحاب المصالح والمستفيدون:
البلدية وشركات البناء وأرباب المنازل.
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النشاطات والموارد:
إدخال أنظمة جديدة في قوانين البناء (فقط حاالت التحفيز والتقليل من الحاجة إلى الموارد مقارنة مع األثر االقتصادي في نظام إدارة المياه).
الزمان:
خالل عام .2015

ج -محطات المعالجة الطبيعية وأدوات التوفير في استهالك المياه:
الهدف:
بالنســبة للحالــة الدراســية (المنطقــة الســاحلية) فــان أفضــل خيــار هــو إنشــاء محطــات معالجــة طبيعيــة وتقديــم أدوات توفيــر فــي اســتهالك الميــاه والمتمثلــة فــي محطــة المعالجــة الطبيعيــة الرئيســية فــي (فيالجيــو سيراســيال)
والمكانيــة ،وبنــاء نظــام طبيعــي أصغــر فــي التجمعــات المعزولــة األخــرى .بالنســبة لســكان ســيدا سيراســيال فإنهــم يتــزودون ذاتيــا بالميــاه عــن طريــق خدمــة صهاريــج الميــاه وكذلــك خدمــة التخلــص النهائــي مــن الميــاه العادمــة.
لذلــك فانــه ينصــح بتشــجيع اســتخدام أجهــزة توفيــر اســتخدام الميــاه وهــذه يمكــن اعتبارهــا خطــوة أولــى نحــو خطــة متوســطة المــدى لتصميــم وإنشــاء نظــام مجــاري (صــرف صحــي) ونظــام معالجــة للميــاه العادمــة .وبوجــود
مثــل هــذه األنظمــة فإنهــا ســوف تخفــض مــن كميــة الميــاه المطلوبــة بنســبة  .%30ان التكاليــف التشــغيلية لمحطــات المعالجــة الطبيعيــة هــي منخفضــة جــدا وتقتصــر علــى تفريــغ خـزان ال(امهــوف) مــرة فــي الســنة وعلــى
قــص النباتــات المائيــة واألعشــاب فــي منطقــة المعالجــة الطبيعيــة.
الناشطون وأصحاب المصالح والمستفيدون:
البلدية وشركات البناء وأرباب المنازل.
النشاطات والموارد:
إدخال أنظمة جديدة في قوانين البناء (فقط حاالت التحفيز والتقليل من الحاجة إلى الموارد مقارنة مع األثر االقتصادي في نظام إدارة المياه).
الزمان:
خالل عام .2015
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خطة عمل (غوزو)  -نحو استخدام مياه أكثر استدامة في استخدام المياه في القطاع المنزلي

■ ■ .1خلفية:
أن وزارة غــوزو مــن خــال (رؤيــة غــوزو االقتصاديــة) هــي المســئولة عــن تطبيــق إســتراتيجية تنميــة محليــة مســتدامة فــي غــوزو المالطيــة .ووفــق مــع هــذا المفهــوم ستســعى غــوزو إلــى تخفيــض مشــاكل الميــاه مــن خــال
مجموعــة مــن اإلجـراءات مــن بينهــا تنظيــف وصيانــة الوديــان بحيــث تصبــح وســيلة لتجميــع وتحزيــن الميــاه فــي األماكــن العامــة كمــا تشــمل أيضــا حمــات واســعة للتثقيــف للتوعيــة الجماهيريــة .كمــا تتعــاون بلديــة غــوزو
أيضــا مــع الهيئــات األخــرى مثــل جامعــة مالطــة وكليــة مالطــة لــآداب والعلــوم والتكنولوجيــا وكذلــك الشـراكة العالميــة للميــاه –المتوســطية وكذلــك مــع الشــركات التجاريــة .مثــل صنــدوق الكــوكا كــوال وذلــك مــن اجــل االســتثمار
فــي مبــادرات الحصــاد المائــي ولتعزيــز االســتخدام المســؤول للميــاه فــي الجــزر المالطيــة.
 1.1خصائص جزيرة غوزو:
تعتبــر جزيــرة غــوزو ثانــي أكبــر جزيــرة فــي أرخبيــل الجــزر المالطيــة حيــث تبلــغ مســاحتها  67 .68كيلومتــر مربــع وبلــغ تعــداد ســكانها عــام  31,458 2014نســمة وتبلــغ الكثافــة الســكانية فيهــا  458نســمة فــي الكيلومتــر
المربع-وهــذا رقــم أقــل بكثيــر مــن الرقــم الــذي يمثــل الكثافــة الســكانية فــي جزيــرة مالطــة الرئيســية والتــي تبلــغ  1566نســمة فــي الكيلومتــر المربــع .ونتيجــة لذلــك فــان جزيــرة غــوزو هــي أقــل تمدنــا وتبلــغ نســبة المناطــق
المعمــرة (المبنيــة) فيهــا  %22فقــط .كمــا أن تعانــي مــن نقــص فــي التنميــة الصناعيــة حيــث أن الصناعــات الموجــودة تتركــز فــي منطقــة صناعيــة مفــردة فــي المناطــق الوســطى للجزيــرة .ومــع هــذا فــان الكثافــة الســكانية
فيهــا مــا تـزال عاليــة مقارنــة مــع معــدل الكثافــة الســكانية األوروبيــة .وهــي تشــكل ضغطــا كبيـرا علــى مصــدر الميــاه العذبــة الوحيــد فــي الجزيــرة.
 1.2مصادر المياه في جزيرة غوزو:
هناك أربعة أنماط لمصادر المياه في جزيرة غوزو وهي:
•المصادر المتجددة طبيعيا.
•المياه الجوفية ومياه األمطار السطحية الجارية التي من الممكن تجميعها.
•مصادر المياه غير التقليدية.
•مياه البحر التي تمت تحليتها مع المياه العادمة التي تمت معالجتها.
وتتواجــد مصــادر الميــاه الجوفيــة فــي الجزيــرة علــى شــكلين مــن أنظمــة الخزانــات الجوفيــة :نظــام الخـزان الجوفــي الواقــع علــى مســتوى ســطح البحــر الموجــود فــي تكويــن كاروليــن الســفلي المكــون مــن الحجــر الجيــري
والــذي يمتــد تحــت كامــل الجزيــرة (باســتثناء جــزء صغيــر فــي مينــاء مغــار ومحيطهــا حيــث يتواجــد التكويــن المارلــي علــى مســتوى ســطح البحــر) .وهنــاك مجموعــة مــن أنظمــة الخزانــات الجوفيــة التــي تقــع علــى ارتفاعــات
عاليــة نســبيا الموجــودة فــي تكويــن كاروليــن العلــوي والــذي يقــع تحتــه تكويــن مكــون مــن طبقــة طينيــة مارليــة.
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ويتــم ضــخ الميــاه لالســتهالك المنزلــي مــن قبــل مؤسســة (شــركة) خدمــات الميــاه وهــي الشــركة الرئيســية فــي الجزيــرة مــن خــال  44بئـرا ومحطتــي ضــخ معظمهــا مــن نظــام الخـزان الجوفــي الواقــع علــى مســتوى ســطح
البحــر .وبســبب ملوحــة بعــض محطــات االســتخراج فانــه فــي الوقــت الحاضــر يتــم تحليــة الميــاه عبــر نظــام التحليــة عبــر الغشــاء بالضغــط المنخفــض قبــل أن يتــم توزيعهــا علــى المســتهلكين .وهــذا لضمــان أن تكــون الميــاه
البلديــة مطابقــة لكافــة المعاييــر والمواصفــات النوعيــة (الجــودة) لالتحــاد األوروبــي.
كمــا أن الميــاه الجوفيــة هــي المــزود الرئيســي للقطــاع الزراعــي .ومــن المتوقــع أن يفــوق كميــة الميــاه المســتخدمة فــي الزراعــة تلــك المســتخدمة لألغـراض البلديــة األخــرى ممــا يجعــل القطــاع الزراعــي معتمــدا بدرجــة كبيــرة
علــى مصــادر الميــاه الجوفيــة.
والمصــدر الرئيســي الثانــي للميــاه البلديــة مصــدره الميــاه التــي يتــم تحليتهــا مــن ميــاه البحــر عــن
طريــق تقنيــة الضغــط األســموزي العكســي التــي تتــم فــي محطــة ســيركيوا للتحليــة الواقعــة علــى
الشــواطئ الشــمالية لجزيــرة مالطــة .ويتــم نقــل الميــاه المحــاة إلــى غــوزو مــن خــال خــط أنابيــب
الميــاه الواقــع تحــت ميــاه البحــر .وتتبايــن كميــة الميــاه التــي يتــم نقلهــا مــن شــهر الــى شــهر حســب
الطلــب .وبســبب انخفــاض ملوحــة الميــاه التــي تــم تحليتهــا فيتــم خلطهــا مــع الميــاه الجوفيــة
فــي الخ ـزان الرئيســي للجزيــرة (تــا ســينك) وذلــك مــن أجــل تحســين جــودة الميــاه قبــل تزويدهــا
للمســتهلك .وتصــل الميــاه المحــاة المنقولــة الــى معــدالت ســنوية مقدارهــا  280 .480متــر مكعــب
وتصــل إلــى ذرواتهــا خــال أشــهر الصيــف حيــث يصــل كميــات الميــاه المنقولــة القصــوى الــى 3150
متــر مكعــب.
إن تجميــع ميــاه األمطــار مــن علــى أســطح المنــازل يمثــل مصــدرا جديــدا ممكنــا للميــاه المســتخدمة
فــي القطــاع المدنــي .والــذي يمكــن أن يلبــي احتياجــات المســتخدمين مــن الدرجــة الثانيــة علــى
مســتوى الفــرد وعلــى مســتوى المجتمــع .وفــي العــادة يتــم تجميــع ميــاه األمطــار فــي آبــار مملوكــة
لألفــراد فــي منازلهــم أو خزانــات عامــة واقعــة تحــت الســاحات العامــة أو غيرهــا مــن المناطــق
الترفيهيــة .ومــن منظــور التــزود بالميــاه فــان أهــم المعوقــات لهــذا المصــدر تكمــن فــي مســاحة
التخزيــن المطلوبــة لضمــان قــدرة تخزينيــة كافيــة علــى طــول الســنة .لذلــك فمــن المتوقــع أن تكــون
مســاحات التخزيــن الكبيــرة للميــاه المجمعــة وكذلــك اســتخدام هــذه الميــاه موجــودة فــي مراكــز
القــرى القديمــة حيــث نجــد أن أغلــب المنــازل والبنايــات بهــا علــى أألقــل بئــر تجميــع واحــد .وفــي
الوقــت الحالــي يتــم تحويــل ميــاه األمطــار المجمعــة فــي الجزيــرة إلــى محطــة معالجــة ميــاه عادمــة
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الشكل رقم  :1خريطة للجزر المالطية:

موجــودة فــي (راس الهبــز) والتــي بــدأ تشــغيلها فــي تشــرين ثانــي عــام  .2007حيــث يتــم المعالجــة بالطريقــة التقليديــة ويتــم طــرح الميــاه الخارجــة إلــى البحــر .وتقــدر قــدرة المحطــات إلنتــاج هــذه الميــاه الخارجــة ب 6000
متــر مكعــب فــي اليــوم .ويتــم تطويــر مرافــق التنقيــة فــي هــذه المحطــة والتــي مــن شــأنها التوصــل إلــى إنتــاج ميــاه ذات جــودة عاليــة وآمنــة لالســتخدام الثانــوي .ومــن المقــدر أن تكــون قــدرة هــذه محطــة التنقيــة هــذه
 4000متــر مكعــب يوميــا وســيتم نقــل الميــاه عبــر أنابيــب مضغوطــة (اغلبهــا جاهــزة ومركبــة) إلــى مركــز فكتوريــا الحضــري .ومــن المتوقــع أن يتــم اســتخدام هــذه الميــاه فــي زراعــة الحدائــق وري المزروعــات ومــن الممكــن
أن يتــم اســتخدامه ولــو بصــورة محــدودة فــي القطــاع الصناعــي.
 :1.3مزايا الطلب على المياه:
يقــدر الطلــب علــى الميــاه لألغـراض البلدية/المدنيــة فــي الجزيــرة ب معــدل  2,278,584متــر مكعــب فــي الســنة .وأغلــب هــذه الميــاه هــي مــن ميــاه الشــرب التــي تزودهــا شــركة خدمــات الميــاه مخصومــا منهــا كميــة الميــاه
المفقــودة عبــر التســريبات .وقــد لوحــظ أن  %73مــن كميــة الطلــب الكلــي علــى الميــاه فــي الجزيــرة هــي للقطــاع الحضــري والــذي هــو المســتهلك الرئيســي للميــاه فــي الجزيــرة .أمــا الطلــب علــى الميــاه للقطــاع الزراعــي
والقطــاع الصناعــي والقطــاع التجــاري فــا تتجــاوز  %27وهــذه النســبة تعتبــر هامشــية أو منخفضــة .أمــا الطلــب علــى الميــاه للفــرد (لألغـراض المنزليــة) فــي الجزيــرة فهــي  147لتـرا للفــرد فــي اليــوم والتــي تعتبــر (أعلــى) مــن
أل  119لتـرا للفــرد فــي اليــوم المقــدر لجزيــرة مالطــا.

■ ■ .2استخدامات المياه في القطاع الحضري (المدني):
تســتخدم الميــاه فــي القطــاع المدنــي بالدرجــة األساســية فــي المنــازل والبيئــة التجاريــة وفــي الحدائــق الحضريــة .وبــا شــك فــان المنــازل
تشــكل النســبة األعلــى مــن حيــث الطلــب علــى الميــاه .وتســتخدم الميــاه فــي المنــازل فــي العديــد مــن االســتخدامات والنشــاطات ومــن خــال
المســح الــذي قــام بــه مشــروع ســويمد فقــد تــم تصنيــف اســتخدامات الميــاه المنزليــة كمــا فــي الشــكل رقــم :2
تأتــي غالبيــة الميــاه التــي تتــزود بهــا المنــازل مــن شــبكة تزويــد الميــاه البلديــة التابعــة لشــركة خدمــات الميــاه .ويتــم تلبيــة احتياجــات القطــاع
التجــاري مــن الميــاه بصــورة كليــة تقريبــا مــن خــال الميــاه التــي تزودهــا شــركة خدمــات الميــاه حيــث أن الميــاه التــي يســتهلكها هــذا القطــاع
تســتخدم بشــكل رئيســي فــي أغـراض الغســيل أو التنظيــف وبصــورة خاصــة فــي أحــواض غســل اليديــن وأحــواض الجلــي والمراحيــض.
كمــا أن الطلــب علــى الميــاه ألغـراض ري الحدائــق الطبيعيــة يتــم تلبيتــه مــن خــال ميــاه األمطــار المجمعــة حيــث تكــون خزانــات تجميــع ميــاه
األمطــار الجماعيــة متوفــرة وكذلــك مــن خــال الميــاه الجوفيــة التــي يتــم نقلهــا بالصهاريــج.
الشكل رقم  :2النسب المئوية الستخدامات المياه المنزلية
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■ ■ .3أهداف الخطة العالية المستوى:
تحدد أهداف الخطة العالية المستوى  -تحدد إستراتيجية اإلدارة لتحقيق استخدام مستدام للمياه في القطاع المدني في جزيرة غوزو والتي يمكن تحديدها كما يلي:
.أالوصول إلى معايير جودة مياه شرب في تزويد المياه المدنية مطابقة إلى مواصفات مياه الشرب في اإلتحاد األوروبي.
.بتحقيــق مســتوى عالــي لفاعليــة اســتخدام الميــاه فــي القطــاع المدنــي وتقليــص الطلــب علــى الميــاه فــي هــذا القطــاع وعليــه تخفيــض الضغــط الكمــي علــى مصــادر الميــاه الجوفيــة (وبالتالــي المســاهمة فــي
الوصــول إلــى وضعيــة أفضــل ألهــداف “اإلرشــادات الهيكليــة للميــاه”).
.تدعم إدخال مصادر بديلة للمياه مثل تجميع مياه األمطار والمياه الرمادية المعادة التدوير ومياه المجاري المعالجة وتشجيع استخدامها جنبا إلى جنب مع مصادر المياه الجوفية المتجددة طبيعيا.
.ثضمان االستفادة المتكاملة من مختلف المصادر المائية المتاحة وذلك من أجل تلبية كافة احتياجات القطاع.
.جالسعي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من إشراك أصحاب المصلحة في التنمية وفي الوصول إلى أهداف الخطة.

■ ■ .4برنامج اإلجراءات:
يتطلــب تحقيــق أهــداف عاليــة للخطــة صياغــة مجموعــة مــن إجـراءات إدارة الميــاه الهادفــة إلــى ضمــان اســتخدام مســتدام لمصــادر الميــاه .وفــي ختــام النقاشــات التــي تمــت فــي طاولــة الميــاه التــي تــم تنظيمهــا ضمــن إطــار
مشــروع ســومد وعبــر مجموعــة مــن االجتماعــات االستشــارية الهادفــة مــع اصطحــاب المصالــح وخاصــة وزارة غــوزو ووزارة الطاقــة والصحــة والمجالــس المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة وشــركة خدمــات الميــاه فقــد تــم
اتخــاذ اإلجـراءات التاليــة.

 4.1جودة المياه المزودة:

الهدف الرئيسي من هذه اإلجراءات هو الوصول إلى أعلى جودة للمياه التي تقدمها شركة خدمات المياه للمشتركين.
أألجراء  4.1ا :اقامة محطة تحلية بتقنية التناضح المعكوس:
يمكــن إلنشــاء محطــة تحليــة مــن هــذا النــوع فــي غــوزو أن تخلــص الجزيــرة مــن اعتمادهــا علــى نقــل الميــاه مــن خــال خــط الميــاه البحــري مــن جزيــرة مالطــا الرئيســية .ويمكــن لهــذه المحطــة أن تضمــن مرونــة أكبــر فــي
إدارة تزويــد الميــاه البلديــة ،وأن قــدرة تنقيــة اكبــر عنــد الحاجــة كمــا يمكنهــا أن ترفــع القــدرة المحليــة لتتــاءم مــع فتـرات الطلــب العالــي علــى الميــاه .كمــا أن المحطــة ســوف تخلــص الجزيــرة مــن متطلبــات الطاقــة العاليــة
الالزمــة لنقــل الميــاه عبــر خــط الميــاه البحــري وبذلــك تقلــل مــن الطاقــة الالزمــة إلنتــاج الميــاه وعمليــة نقلهــا .ومــن المتصــور أن تصــل القــدرة اإلنتاجيــة لهــذه المحطــة غالــى  9000متــر مكعــب فــي اليــوم مــع كميــة طاقــة
مســتهلكة قيمتهــا  824 .3كيلــو واط فــي الســاعة لــكل متــر مكعــب.
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اإلجراء  4.1ب :الوصول إلى امثل الكميات المستخرجة من المياه الجوفية:
ينصــح باســتخدام تقنيــات ضــخ الميــاه بســرعات مختلفــة وكذلــك اســتخدام نظــام المراقبــة عــن طريــق (التحكــم عــن بعــد) فــي كافــة محطــات ضــخ الميــاه الجوفيــة فــي الجزيــرة وذلــك مــن أجــل تمكيــن القيــام بعمليــات
النمذجــة لضــخ الميــاه الجوفيــة الهادفــة إلــى تحقيــق أعلــى جــودة للميــاه المخلوطــة ضمــن متطلبــات االنتهــاج الســائدة.

 :2 .4االستخدام الناجع للمياه قي القطاع البلدي:

ان الهدف الرئيسي من هذه اإلجراءات هو ضمان أن يحقق الطلب على المياه في هذا القطاع أعلى فعالية ممكنة.
اإلجراء رقم  4.2ا :أجهزة التوفير في استهالك المياه:
كجــزء مــن الخطــة الوطنيــة ينصــح باســتخدام أدوات التوفيــر فــي اســتهالك الميــاه مثــل مخفضــات اســتهالك الميــاه فــي المراحيــض وكذلــك أجهــزة التحكــم فــي كميــة الميــاه المتدفقــة فــي الحنفيــة وفــي ال(شــاور) وأن يتــم
توزيعهــا علــى جميــع المنــازل فــي الجزيــرة .كمــا يجــب دعــم هــذه الخطــة أيضــا عبــر حملــة مشــاركة للجماهيــر وكذلــك النصائــح المقدمــة مــن الخبـراء حــول اســتخدام الميــاه فــي المنــزل .وقــد نجــح هــذا االجـراء وتــم تطبيقــه
فــي غــوزو مــن خــاال برنامــج (اكــو غــوزو) بالشـراكة مــع وزارة غــوزو مــن خــال مشــروعين رائديــن احدهمــا مشــروع ســومد.
اإلجراء  4.2ب :أجهزة كهربائية فعالة في توفير استهالك المياه
ينصــح باســتخدام خطــط التحفيــز الماليــة وذلــك لدعــم وتشــجيع المواطنيــن باقتنــاء أجهــزة كهربائيــة موفــرة للميــاه مثــل الجاليــات والغســاالت .وتهــدف هــذه اإلجـراءات إلــى تغييــر التوجــه الســائد فــي األســواق نحــو أجهــزة
كهربائيــة ذات فعاليــة عاليــة فــي توفيــر اســتهالك الميــاه .وضمــان تأثيــر دائــم لمثــل هــذا اإلجـراء.
اإلجراء رقم  4.2ج :إدارة فعالة لتسريب المياه عبر شبكة توزيع المياه البلدية:
ينصــح أن يتــم صيانــة برنامــج إدارة تســرب الميــاه الناجــح التــي تســتخدمه شــركة خدمــات الميــاه فــي الوقــت الحاضــر وذلــك لضمــان أن يتــم اإلبقــاء علــى مســتوى ممكــن التســربات فــي حدهــا األدنــى مــن الناحيــة الفنيــة
واالقتصاديــة .كمــا ينصــح بــان يتــم القيــام بمبــادرات للبحــث فــي تقنيــات إدارة التســربات وذلــك لضمــان للوصــول إلــى أفضــل بنيــة تحتيــة للميــاه.
اإلجراء رقم  4.2د :استخدام مقياس بيانات ذكي ينبه المشتركين عن الممارسات التي يتم فيها هدر للمياه:
يتــم حاليــا تطويــر نظــام معلومــات مركــزي فــي شــركة خدمــات الميــاه يهــدف إلــى تقييــم األنمــاط المختلفــة الســتهالك الميــاه المختلفــة لــدى المشــتركين .وبتحليــل هــذه البيانــات ســنتمكن مــن التعــرف علــى أنمــاط االســتهالك
الشــاذة .وفــي حــاالت كهــذه يمكــن تقديــم النصــح واإلرشــاد الــى المشــتركين لكــي يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى إدارة أفضــل الســتهالكهم للميــاه .وكذلــك لتحديــد تســربات الميــاه التــي قــد تكــون موجــودة داخــل المنــزل التــي
تســاهم فــي هــدر الميــاه.
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 :4.3المصادر غير التقليدية للمياه:

ان الهدف الرئيسي لهذه اإلجراءات هو مساندة تطوير مصادر مياه بديلة لتزويد القطاع المدني بها وبذلك يتم تخفيض تأثير القطاع على مصادر الجزيرة المائية المهددة.
اإلجراء رقم  4.3ا :تجميع مياه األمطار:
تنصح وزارة غوزو دعم خطط إلعادة تأهيل واستخدام الخزانات واآلبار المتواجدة في المنازل وخطط بخصوص بناء خزانات جديدة لدى المنازل القائمة وذلك لغرض تجميع مياه األمطار.

كمــا يمكــن تقييــم عمليــة تبنــي حلــول رائــدة ومبتكــرة إلدارة ميــاه األمطــار مســتندة إلــى أنظمــة التصريــف المدنــي المســتدامة ويهــدف هــذا إلــى التقليــل مــن كميــة الميــاه الجاريــة التــي مصدرهــا األمطــار فــي البيئــة المدنيــة
وذلــك عــن طريــق خلــق ظــروف امتصــاص لهــذه الميــاه ضمــن االطــار المدنــي.
كمــا ســتقوم بلديــة غــوزو بدعــم المبــادرات التــي تــم إطالقهــا لتحديــد البنــى التحتيــة القائمــة لحصــاد ميــاه المطــار مــن قبــل الشــعب ومــن ثــم القيــام بتقييــم وضعهــا البنيــوي وتحديــد االعمــال التأهيليــة الالزمــة الســتعادة
هــذه المصــادر العامــة .كمــا ينصــح أن تتــم أعمــال التأهيــل حيــث يتــم التأســيس الســتخدام الميــاه المجمعــة.
وبعــد مــرور خمــس ســنوات مــن برنامــج تنظيــف مرافــق تجميــع ميــاه األمطــار فــان وزارة غــوزو توصــي باســتمرار تنظيــف الســلت المتراكــم خلــف الســدود واألوديــة وذلــك مــن أجــل زيــادة كميــة ميــاه األمطــار المجمعــة التــي
تســتخدم بشــكل رئيســي فــي الــري .إن عمليــة تنظيــف مثــل هــذه األوديــة يجــب أن تتــم مــن خــال مفهــوم إدارة الوديــان المتكاملــة (الشــاملة).
اإلجراء رقم  4.3ب :إعادة تدوير المياه الرمادية:
يمكــن القيــام بعمليــة تقييــم للتقنيــة المتوفــرة فــي إعــادة تدويــر الميــاه الرماديــة وإمكانيــة تطبيقهــا محليــا .كمــا يمكــن دراســة إمكانيــة ظهــور مثــل هــذه التقنيــة فــي الســوق المحلــي بالتعــاون مــع القطــاع التجــاري .وكذلــك
جــدوى المحفـزات الراميــة إلــى أن يتــم تقييــم إمكانيــة تبنــي تقنيــة إعــادة تدويــر الميــاه الرماديــة فــي المنــازل.
اإلجراء رقم 4.3ج :مياه عادمة تمت معالجتها إلى درجة عالية من الجودة:
بعــد الموافقــة علــى محطــة التنقيــة فــي محطــة معالجــة راس الهبــز للميــاه العادمــة ينصــح أن يتــم وضــع قوانيــن وأنظمــة ضروريــة وذلــك مــن أجــل ضمــان االســتفادة مــن ميــاه عادمــة تمــت تنقيتهــا إلــى درجــة يمكــن
اســتخدامها فــي الحدائــق العامــة وذلــك عــن طريــق مشــاركة الســلطات اإلقليميــة والمحليــة.

 4.4االستخدامات الشاملة لمصادر المياه:

إن الهدف الرئيسي لهذه اإلجراءات هو تطوير قاعدة بيانات لدعم تبني استخدام مصادر المياه البديلة.
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اإلجراء رقم  4.4ا :تطوير توجيهات عن االستخدام اآلمن مصادر المياه البديلة:
بتــم وضــع إرشــادات اســتخدام الميــاه لضمــان االســتخدام اآلمــن لمصــادر الميــاه البديلــة فــي البيئــة الحضريــة .وينصــح بشــكل خــاص أن تركــز هــذه اإلرشــادات علــى االســتخدام اآلمــن لميــاه األمطــار المجمعــة وللميــاه الرماديــة
المعالجــة وكذلــك ميــاه المجــاري التــي تمــت تنقيتهــا إلــى درجــة عاليــة مــن الجــودة .كمــا يمكــن أن يتــم أيضــا تقديــم الدعــم الفنــي مثــل التحليــات الكيميائيــة المخبريــة ،وذلــك مــن اجــل التقييمــات النوعيــة لمصــادر الميــاه
البديلــة المســتخدمة فــي المنــزل.
اإلجراء رقم  4.4ب :تأسيس بنية ادارية ناجعة:
ينصــح بوضــع وتفعيــل القوانيــن واألنظمــة وذلــك مــن أجــل تأســيس البنيــة اإلداريــة الضروريــة لتنظيــم اســتخدامات الميــاه فــي الحدائــق المدنيــة وبخاصــة التــي تتطلــب أن يتحــول مشــغلو تزويــد الميــاه الــى مصــادر ميــاه
بديلــة بــدال مــن االعتمــاد علــى الميــاه الجوفيــة.
اإلجراء رقم  4.4ج:إعادة تأهيل الخصائص التاريخية للمياه:
كمــا يوصــى بــأن يتــم تقييــم إعــادة تأهيــل نظــام تجميــع ميــاه األمطــار القديــم وأنظمــة القنــوات كوســيلة لزيــادة االســتفادة مــن خزانــات الينابيــع الجاثمــة تحــت الطبقــات الصخريــة ومــن أنظمــة الخزانــات الجوفيــة الصغيــرة.
وهــذا التقييــم أخــذ بعيــن االعتبــار ظــروف االســتخدامات الحاليــة ألنظمــة خزانــات الميــاه الجوفيــة وذلــك لضمــان أن ال يؤثــر التطويــر ســلبيا علــى المســتهلكين الحالييــن.

 :4.5المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة:

إن الهدف الرئيسي من هذه اإلجراءات هو أن يشارك أصحاب المصالح بصورة فعالة في عملية إجراءات إدارة المياه.

اإلجراء رقم  5.4ا :التنسيق الفاعل وعلى مستوى عالي مع الحملة الوطنية للحفاظ على المياه:
ســتقوم وزارة غــوزو بالدعــم والمشــاركة الفاعلــة فــي صياغــة وتنفيــذ الحملــة الوطنيــة للحفــاظ علــى الميــاه التــي وضعــت خطتهــا الحكومــة .كمــا ستســعى الــوزارة للوصــول إلــى تنســيق عالــي المســتوى مــع وزارة الطاقــة
والصحــة فــي عمليــة تنفيــذ هــذه الحملــة فــي غــوزو.
األجراء رقم  4.5ب :العملية االقليمية:
بعــد نجــاح جلســات طاولــة الميــاه التــي كانــت تنظــم كجــزء مــن تنفيــذ مشــروع ســويمد فــي غــوزو ســيتم عقــد اجتماعــات ألصحــاب المصالــح بيــن الفينــة واألخــرى وذلــك مــن أجــل مناقشــة المقترحــات بخصــوص إجـراءات
إدارة الميــاه علــى هــذه الجزيــرة.
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■ ■ .5الختام:
تشــكل جيولوجيــة وجغرافيــة غــوزو باإلضافــة الــى مناخهــا المتوســطي تشــكل تحديــا كبيـرا مــن ناحيــة مصــادر الميــاه العذبــة .هنــاك بشــكل عــام إجمــاع علــى ضــرورة تحســين إدارة مــوارد الميــاه العذبــة مــن خــال مزيــد مــن
االســتخدام الفاعــل واالســتفادة المثلــى منهــا وكذلــك توجيــه القطــاع بحيــث يصبــح أكثــر اســتدامة فــي هــذا المجــال مــن خــال تخفيــض ضــخ الميــاه مــن الخزانــات الجوفيــة الموجــودة فــي الجزيــرة .كمــا أن أي نشــاطات فــي
هــذا المجــال يجــب أن يصاحبهــا حمــات توعيــة جماهيريــة وكذلــك مشــاركة فعالــة مــن قبــل أصحــاب المصلحــة.
أن ورقة العمل هذه يمكن آن تعتبر وثيقة مرجعية لإلدارة المستقبلية لمصادر المياه في غوزو كما يمكنها أن تكون مصدرا لإلرشاد في مجال الحفاظ على هذا المصدر الثمين من المياه واستدامته على هذه الجزيرة.
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