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مارس من كل عام، یدور حول اتخاذ إجراءات بشأن قضایا المیاه.  آذار/ 22إن الیوم العالمي للمیاه، الذي یُحتفل بھ في 

، حول ’ما الداعي إلى إھدار المیاه؟‘وتدور الحملة، وھي بعنوان  میاه الصرف الصحي، الموضوع ھو 2017وفي عام 
 اإلقالل من میاه المجاري وإعادة استخدامھا.

 



 
من أھداف التنمیة المستدامة أن نحقق  3-6وتتطلب منا الغایة 

تحسین نوعیة المیاه عن طریق الحد من “ 2030بحلول عام 
التلوث، ووقف إلقاء النفایات والمواد الكیمیائیة الخطرة وتقلیل 

غیر  میاه الصرف الصحيتسربھا إلى أدنى حد، وخفض نسبة 
 المعالجة إلى النصف، وزیادة إعادة التدویر وإعادة االستخدام

 ”.المأمونة على الصعید العالمي
 

سیساعد أیضا على تحقیق  3-6وإحراز تقدم صوب الغایة 
أھداف التنمیة المستدامة المتعلقة بالصحة والسالمة 

)، 6). والمیاه المأمونة والصرف الصحي (الھدف 3 (الھدف
)، والمدن 7والطاقة المیسورة التكلفة والنظیفة (الھدف 

)، والحیاة تحت الماء 11الھدف والمجتمعات المستدامة (
)، بین أھداف 15)، والحیاة على الیابسة (الھدف 14(الھدف 
 أخرى.

 
 الرسائل الرئیسیة

 
 میاه الصرف الصحيمن  %80 أكثر من • 

إلى النظام اإلیكولوجي بدون  تعودالتي تتولد عن المجتمع 
  1معالجتھا أو إعادة استخدامھا. 

 
بلیون شخص مصدراً لمیاه  1.8یستخدم  • 

 ً ، مما یعرضھم لخطر اإلصابة بالكولیرا والدوسنتاریا والتیفود وشلل  2بالفضالتالشرب ملوثا
حالة  842,000األطفال. وتسبب المیاه غیر المأمونة وسوء الصرف الصحي والنظافة الصحیة حوالي 

  3وفاة سنویاً.
 
سكان العالم یعیشون في مدن، مقارنة بالنسبة من  %70، سیكون ما یقرب من 2015بحلول عام  • 

ً إلى بنى أساسیة وموارد كافیة   4.%50الحالیة البالغة  ومعظم المدن في البلدان النامیة تفتقر حالیا
 بطریقة تتسم بالكفاءة واالستدامة. میاه الصرف الصحيلمعالجة إدارة 

 

                                                
 

التي تتولد عنھا، في حین  میاه الصرف الصحي، في المتوسط، من %70تعالج البلدان المرتفعة الدخل حوالي  1
في البلدان  %28في البلدان التي تنتمي إلى الشریحة العلیا من الدخل المتوسط وإلى  %38تنخفض النسبة إلى 

 %8تتجاوز  التي تنتمي إلى الشریحة الدنیا من الدخل المتوسط. أما في البلدان المنخفضة الدخل، فإن نسبة ال
وآخرون،  Satoالصناعیة والبلدیة ھي التي یجري أي نوع من المعالجة لھا ( لصحيمیاه الصرف امن 

2013.( 
:  Progress on drinking water and sanitation: 2014 update.)، 2013منظمة الصحة العالمیة/ الیونیسیف ( 2

https://www.unicef.org/gambia/Progress_on_drinking_water_and_sanitation_2014_update.pdf. 
  :Preventing diarrhoea through better water, sanitation and hygiene:)،2014منظمة الصحة العالمیة ( 3

exposures and impacts in low- and middle-income countries  :
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/150112/1/9789241564823_eng.pdf. 

: 2014)، توقعات التوسع الحضري في العالم: 2014إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة باألمم المتحدة ( 4
Highlights.pdf-//esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014https:. 



 
میاه الصرف الفرص المتاحة من استغالل  • 

المدارة إدارة  میاه الصرف الصحيكمورد ھائلة. ف الصحي
ً للمیاه والطاقة  مأمونة تمثل مصدراً یسیر التكلفة ومستداما

 والمغذیات وغیرھا من المواد التي یمكن استرجاعھا.
 
تفوقھا  میاه الصرف الصحيتكالیف إدارة  • 

كثیراً الفوائد التي تتحقق منھا لصحة اإلنسان، والتنمیة 
، واالستدامة البیئیة، مع توفیرھا فرص أعمال جدیدة االقتصادیة

 .‘الخضراء’وإیجادھا المزید من الوظائف 
 
 

 ودورة المیاه میاه الصرف الصحي
 

یجب إدارة المیاه بعنایة خالل كل جزء من أجزاء دورة المیاه: 
بدءاً من استخراج المیاه، وما قبل معالجتھا، وتوزیعھا، 

میاه واستخدامھا، وجمعھا، وما بعد معالجتھا، حتى استخدام 
المعالجة وعودتھا في نھایة المطاف إلى  الصرف الصحي

 خرى.البیئة، جاھزة لالستخراج لبدء الدورة مرة أ
 

ونتیجة للنمو السكاني وتسارع التوسع الحضري والتنمیة 
التي تتولد  میاه الصرف الصحياالقتصادیة، تتزاید عالمیاً كمیة 

میاه وحجم تلوثھا العام. ولكن ھناك تجاھالً خطیراً إلدارة 
ً للمیاه بشدة كمصدر یمكن أن یكون میسور التكلفة وم میاه الصرف الصحي، وتُبَخس قیمة الصرف الصحي ستداما

والطاقة والمغذیات وغیرھا من المواد التي یمكن استرجاعھا. ولذا من الالزم أن یُنظر إلیھا على أنھا مورد، ال على 
 أنھا عبء یجب التصرف فیھ.

 
لتلبیة الطلب  میاه الصرف الصحيوھناك الكثیر من عملیات المعالجة والنظم التشغیلیة التي ستتیح لنا أن نستخدم 

  تزاید على المیاه في المدن التي تنمو، وندعم الزراعة المستدامة، ونحسن إنتاج الطاقة والتنمیة الصناعیة.الم
 

 والمدن میاه الصرف الصحي
 

وسیكون معظم ھذا الطلب في  5.%50، من المتوقع أن یزید الطلب العالمي على المیاه بنسبة قدرھا 2030بحلول عام 
میاه الصرف وإدارتھا. وفي حقیقة األمر قد تساعد  میاه الصرف الصحيالمدن وسیقتضي اتباع نُھج جدیدة في جمع 

 المعاد استخدامھا على التصدي لتحدیات أخرى من بینھا إنتاج األغذیة والتنمیة الصناعیة. الصحي
 

لدخل من المدن والبلدات داخل البلدان النامیة تصریف نسبة كبیرة من ویجري بصفة رئیسیة في المناطق المنخفضة ا
ً بدون معالجة أو  میاه الصرف الصحي مباشرة في أقرب مصرف سطحي للمیاه أو قناة تصریف غیر رسمیة، أحیانا

ما تقوم المستشفیات  بقدر ضئیل جدا من المعالجة. وإضافة إلى النفایات السائلة والنفایات البشریة لألسر المعیشیة، كثیراً 
الحضریة وصناعات من قبیل التعدین على نطاق صغیر ومرائب السیارات بإلقاء مواد كیمیائیة عالیة السمیة ونفایات 

 .میاه الصرف الصحيطبیة في شبكة 
 

                                                
 

World Cities Report 2016: Urbanization and development :)، 2016موئل األمم المتحدة ( 5
http://wcr.unhabitat.org/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/WCR-%20Full-Report-2016.pdf. 



 
وتعالج،  میاه الصرف الصحيوحتى في المدن التي تُجمع فیھا 

ً للنظام الذي یُ  ستخدم فیھا. وقد قد تتباین كفاءة المعالجة وفقا
 لمیاه الصرف الصحيتزیل محطات المعالجة التقلیدیة  ال

ملوثات معینة، من قبیل مسببات اختالل الغدد الصماء، التي 
 یمكن أن تؤثر تأثیرا سلبیاً على البشر والنظام اإلیكولوجي.

 
 أمثلة:

 
نظم التوزیع الثنائیة التي توّرد میاه معاد  • 

في سانت بطرسبورغ، فلوریدا،  1977. منذ عام استخراجھا
الوالیات المتحدة األمریكیة، تخدم شبكة موازیة من األنابیب، 
منفصلة عن شبكات المیاه الصالحة للشرب، مزیجا من 
العقارات السكنیة، والمجمعات التجاریة والصناعیة، مما یمّكنھا 
من استخدام میاه معاد تدویرھا في أغراض الري، وغسل 

غسل المركبات والمباني، وأشكال الزینة التي المالبس، و
 تُستخدم فیھا المیاه.

 
ً قبل  میاه الصرف الصحي تنقیة •  بیولوجیا

، في أمستردام، یضاھي (Schiphol). إن حجم النفایات السائلة التي تنبعث من مطار شیبھول التصریف
میاه نسمة. وینبع حوالي نصف  45,000الحجم الذي ینبعث من مدینة صغیرة یبلغ عدد سكانھا 

من  %25من الركاب ومؤسسات األعمال الموجودة في المطار، ویجري تصریف  الصرف الصحي
الطائرات وخدمات تقدیم الطعام ویتولد الحجم المتبقي من مؤسسات أعمال أخرى متعلقة بالطیران. 

میاه بیولوجیاً إلى أن تصبح الموجودة في الموقع بتنقیة ال میاه الصرف الصحيوتقوم محطة معالجة 
 ذات جودة صالحة للتصریف في المجاري المائیة المحلیة.

 
 والصناعة میاه الصرف الصحي

 
میاه لقد أدت الضغوط المجتمعیة والبیئیة خالل السنوات األخیرة إلى نشوء حركة متنامیة تدعو الصناعة إلى خفض 

على أنھا مورد محتمل ویمكن أن  میاه الصرف الصحيآلن إلى وإلى معالجتھا قبل تصریفھا. ویُنظر ا الصرف الصحي
 یوفر استخدامھا أو إعادة تدویرھا بعد معالجتھا معالجة مالئمة فوائد اقتصادیة ومالیة.

 
في إطار مؤسسة األعمال نفسھا أو بین عدة مؤسسات أعمال من خالل  میاه الصرف الصحيومن الممكن استخدام 

من استخدام المیاه العالمي (لجنة األمم المتحدة المعنیة  %22فاستھالك المیاه الصناعي مسؤول عن ’. التكافل الصناعي‘
لشمالیة یمثل نسبة قدرھا كان استھالك الصناعات للمیاه في أوروبا وأمریكا ا 2009). وفي عام 2012بالموارد المائیة، 

). ومن المتوقع أن 2009في البلدان النامیة (البرنامج العالمي لتقییم المیاه،  %12إلى  4مقارنة بنسبة تتراوح من  50%
میاه ھذه النسبة قد تزید بمعامل خمسة في السنوات العشر إلى العشرین القادمة. ولذا، یوجد حافز قوي الستخدام 

ً  الصرف الصحي  ومحلیاً، استناداً إلى وفورات التكلفة وحدھا. داخلیا
 

، بحیث توفرھا على النحو المالئم للغرض. فعلى میاه الصرف الصحيوباستطاعة مؤسسات األعمال أن تستخدم بعض 
أو سبیل المثال، استخدام میاه العملیات الصناعیة في التبرید أو التدفئة، أو استخدام میاه األمطار من جمعھا من األسطح 

 الساحات الخرسانیة في تصریف میاه المراحیض، أو الري، أو غسل المركبات.
 
 
 



 
 :أمثلة

 
. في كالوندبورغ نظام إیكولوجي صناعي • 
)Kalundborg( ، بالدانمرك، تُستخدم المنتجات الثانویة إلحدى

المؤسسات كمورد لمؤسسات أخرى، في دائرة مغلقة. وتتلقى 
متر مكعب من میاه  700,000للكھرباء  (Asnæs)محطة أسنایس 

كل عام، تعالجھا ثم  (Statoil)التبرید من شركة ستات أویل 
 200,000تستخدمھا كمیاه لتلقیم الغالیات. وھي تستخدم أیضا نحو 

شركة ستات الصرف الصحي المعالجة من متر مكعب من میاه 
 أویل في أغراض التنظیف كل عام. والوفورات التي تتحقق بذلك

متر  3,000,000للموارد المائیة المحلیة كبیرة: إذ تبلغ حوالي 
متر مكعب من المیاه  000 1,000 مكعب من المیاه الجوفیة و

  6السطحیة كل عام.
 
. توجد مناجم فحم استرجاع المیاه من التعدین • 

، وھي مدینة (Emalahleni)حول إماالھلیني  (Witbank)ویتبانك 
صغیرة في جنوب أفریقیا تتعامل مع شحة میاه تزداد سوءا. وقد 

محطة  )Anglo American(أقامت شركة التعدین األنجلو أمریكیة 
لمعالجة المیاه تستخدم تكنولوجیا إزالة الملوحة لتحویل المیاه من 
المنجم إلى میاه للشرب، ومعالجة المیاه الصناعیة وبالتالي یمكن 

ا في البیئة بأمان. وكفائدة مضافة، یُفصل الجبس عن تصریفھ
المیاه، في عملیة المعالجة، ویُستخدم كمادة بناء. وتوفر المحطة 

 7من احتیاجات إماالھلیني الیومیة من المیاه.  %12مصدراً مأموناً ومضموناً للمیاه للمدینة، یلبي 
 

 في الزراعة میاه الصرف الصحي
 

تعظیم الغالت لتلبیة الطلب، زاد استخدام األسمدة الكیماویة ومبیدات اآلفات في السنوات األخیرة للمساعدة، جزئیاً، على 
 في كل من الزراعة الصناعیة والزراعة على نطاق صغیر، مما جعل الزراعة مصدراً محتمالً لتلوث البیئة.

 
غیر المعالجة أو  میاه الصرف الصحيلویمثل تلوث المیاه الجوفیة والمیاه السطحیة من جراء االستخدام الزراعي 

 المعالجة معالجة غیر كافیة قضیة رئیسیة في كثیر من البلدان النامیة التي یُمارس فیھا ھذا الري.
 

، سواء بسبب محتواھا میاه الصرف الصحيویتزاید بحث المزارعین عن موارد مائیة غیر تقلیدیة، وبصفة رئیسیة 
، إذا استُخدمت بطریقة مأمونة، ھي میاه الصرف الصحيإلى موارد مائیة تقلیدیة. و المرتفع من المغذیات أو االفتقار

 مصدر ثمین للمیاه وللمغذیات على حد سواء، بحیث تساھم في األمن المائي والغذائي وتحسینات سُبل العیش.
 

                                                
 

6 menechDo و Davies (2011) ،“Structure and morphology of industrial symbiosis networks: The case 
of Kalundborg”, Procedia - Social and Behavioral Sciences  79-89، الصفحات 2011، 10، المجلد :

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811000127. 
 The eMalahleni Water Reclamation Plant in“ى مزید من المعلومات یرجى الرجوع إلى: لالطالع عل 7

South Africa”: http://www.iwa-network.org/filemanager-
uploads/WQ_Compendium/Cases/The%20eMalahleni%20Water.pdf. 



 
راعة، بالحد من خطر سیما في قطاع الز المحّسنة صحة العمال، ال میاه الصرف الصحيومن الممكن أن تحسن إدارة 

التعرض للُمْمرضات. ومن الممكن أیضا أن توجد فرص عمل مباشرة وغیر مباشرة في القطاعات المعتمدة على المیاه 
 وغیرھا.

 
 مثال:

 
إلى  40,000یقدّر أن مساحة تتجاوز ما یتراوح من  في الزراعة. میاه الصرف الصحياستخدام  • 

60,000  ُ  Jimenezأو بمیاه ملوثة ( میاه الصرف الصحيروى بكیلومتر مربع من األراضي ت
)، مما یمثل مخاطر صحیة للمزارعین ولمستھلكي المنتجات الزراعیة في نھایة Asano ،2008و

، مما میاه الصرف الصحياألمر. وتتیح التكنولوجیات المتوافرة إزالة جمیع الملوثات تقریبا من 
یجعلھا صالحة لكل استخدام. وتوفر المبادئ التوجیھیة لمنظمة الصحة العالمیة بشأن االستخدام 

في الزراعة وتربیة األحیاء المائیة ونھج التخطیط لسالمة الصرف  لمیاه الصرف الصحيالمأمون 
مھد إسرائیل الصحي إطاراً شامالً لكفالة إدارة المخاطر الصحیة من أجل حمایة الصحة العامة. وت

من میاه الري (منظمة  %50المعالجة  میاه الصرف الصحيالطریق في ھذا الصدد، حیث تمثل فیھا 
 ).2011التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، 

 


