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صحيفة وقائع

اليوم العاملي لدورات املياه لعام :2017
أين يذهب برازنا؟

وبقاء الطفل على قيد احلياة تقويض ًا شديداً .وحتى في البلدان الغنية
قد تكون معاجلة املياه العادمة بعيدة كل ال ُبعد عن الكمال ،مما يؤدي
إلى عدم إمكانية صيد األسماك من األنهار وإلى عدم إمكانية االستمتاع
بالسواحل بطريقة مأمونة.
ولتحقيق الهدف  6من أهداف التنمية املستدامة ،من الضروري احتواء
براز كل شخص ونقله ومعاجلته والتخلص منه بطريقة مأمونة ومستدامة.
وإضافة إلى األثر البالغ الذي سيتركه ذلك على الصحة واألحوال املعيشية،
تنطوي املياه العادمة املدارة بطريقة مأمونة على إمكانية هائلة كمصدر
ميسور التكلفة ومستدام للطاقة واملغذيات واملياه.

ما هو التحدي؟
يواصل اليوم العاملي لدورات املياه لعام  2017هذا املوضوع من اليوم العاملي
للمياه الذي اح ُتفل به في وقت أسبق من هذا العام ،مع التركيز على املياه
العادمة.
وكجزء من هذا املوضوع ،نحن نطرح السؤال التالي ’:أين يذهب برازنا؟‘

فبالنسبة لباليني من البشر في مختلف أنحاء العالم إما ال توجد نُظم
صرف صحي أو توجد نُظم ولكنها غير فعالة .ويتسرب البراز إلى البيئة
وينشر أمراض ًا قاتلة ،األمر الذي يق ّوض التقدم احملرز في مجالي الصحة
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املتولدة عن املجتمع إلى النظام اإليكولوجي بدون معاجلة أو إعادة
4
استخدام .
• ال يستخدم سوى  39في املائة من سكان العالم ( 2.9بليون شخص)
خدمة صرف صحي مدارة بطريقة مأمونة ،أي أن البراز إما يجري
5
التخلص منه بأمان في املوقع أو ُيعالج خارج املوقع .
احملسن ،املقرون بتوافر مياه مأمونة ونظافة
• ميكن للصرف الصحي َّ
6
صحية جيدة ،أن يحول دون حدوث  842,000حالة وفاة سنوي ًا .

البراز واملياه العادمة والهدف  6من أهداف التنمية املستدامة
إن حتقيق الهدف  6من أهداف التنمية املستدامة ” –ضمان توافر املياه
وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة – “سيساعد
على دفع عجلة التقدم على نطاق الكثير من أهداف التنمية املستدامة
األخرى.

ا هي ”أهداف التنمية املستدامة “؟
هداف التنمية املستدامة هي مجموعة من األهداف والغايات
واملؤشرات و ّقع عليها جميع الدول األعضاء في األمم املتحدة،
وترمي إلى القضاء على الفقر املدقع بحلول عام  .2030وتوفر
هذه األهداف ،معاً ،إطارا – هو خطة عام  – 2030ينبغي أن
تُبذل فيه جميع اجلهود الرامية إلى حتقيق التنمية املستدامة.
وقد ُصممت أهداف التنمية املستدامة ،التي ُأطلقت في عام
 2015لتحل محل األهداف اإلمنائية لأللفية ،بحيث تكون
مترابطة؛ فعلى سبيل املثال ،ينبغي أن تفضي التحسينات
في املساواة بني اجلنسني إلى حتقيق نتائج أفضل فيما يتعلق
بالصحة اإلجنابية..

احلقائق الرئيسية

• ال يوجد لدى حوالي  60في املائة من سكان العالم  – 4.5باليني
شخص – دورة مياه في املنزل أو توجد لديهم دورة مياه ال تتخلص من
1
البراز بطريقة مأمونة .
• ميارس  869مليون شخص على نطاق العالم التغ ّوط في أماكن مكشوفة
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وال يتوافر لديهم أي مرفق من مرافق دورات املياه على اإلطالق .
محسن ملياه الشرب مع عدم
• يستخدم  1.8بليون شخص مصدراً غير ّ
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توافر أي حماية له من التلوث بالبراز .
• على صعيد العالم ،تعود نسبة قدرها  80في املائة من املياه العادمة

 :WHO/UNICEF (2017) Progress on drinking water, sanitation and hygiene 1حتديث عام  2017واخلطوط األساسية ألهداف التنمية املستدامة.
 WHO/UNICEF (2017) Progress on drinking water, sanitation and hygiene: 2حتديث عام  2017واخلطوط األساسية ألهداف التنمية املستدامةWHO/UNICEF.
 :(2017) Progress on drinking water, sanitation and hygiene 3حتديث عام  2017واخلطوط األساسية ألهداف التنمية املستدامة.
 4تعالج البلدان املرتفعة الدخل حوالي  70في املائة ،في املتوسط ،من املياه العادمة املتولدة عنها ،في حني أن تلك النسبة تنخفض إلى  38في املائة في بلدان الشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل وإلى  28في املائة في
بلدان الشريحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل .أما في البلدان املنخفضة الدخل فإن  8في املائة فقط من املياه العادمة الصناعية والبلدية هي التي تخضع ألي معاجلة من أي نوع .) al, 2013.(Sato et
 WHO/UNICEF (2017) Progress on drinking water, sanitation and hygiene: 5حتديث عام  2017واخلطوط األساسية ألهداف التنمية املستدامة.
WHO (2014), Preventing diarrhoea through better water, sanitation and hygiene: exposures and impacts in low- and 6
middle-income countries: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/150112/1/9789241564823_eng.pdf
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وتتطلب الغاية  6-2من غايات أهداف التنمية املستدامة منا ”حتقيق
 1االحتواءيجب إيداع البراز في مرحاض صحي وتخزينه في حفرة مغلقة بإحكام هدف حصول اجلميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية
ووضع نهاية للتغوط في العراء ،وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء
أو في خزان مغلق بإحكام ،بعيد ًا عن االحتكاك البشري.
ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة“ بحلول عام  .2030وحتقيق
والفتيات ْ
هذه الغاية أمر ضروري لتحسني صحة اإلنسان ومت ّتعه بالكرامة.
وحتسني التصرف في الفضالت البشرية جانب رئيسي من جوانب احلد
من أثر املياه العادمة املعاجلة بطريقة قاصرة من جميع مجاالت املجتمع.
وتتطلب الغاية  6-3من غايات أهداف التنمية املستدامة منا ”حتسني
نوعية املياه عن طريق احلد من التلوث ووقف إلقاء النفايات واملواد
الكيميائية اخلطرة وتقليل تسربها إلى أدنى حد ،وخفض نسبة مياه
املجاري غير املعاجلة إلى النصف وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام
املأمونة زيادة كبيرة عل الصعيد العاملي“ بحلول عام  .2030وحتقيق هذه
الغاية أمر ضروري لصحة البيئات املائية وإليجاد ُسبل عيش مستدامة.
واملراحيض املوجودة على نطاق العالم قد تأخذ أشكا ًال كثيرة ،بدءاً من املراحيض
ذات السيفونات املرتبطة بشبكات أنابيب الصرف الصحي ،إلى مراحيض احلفرة
وتسمد البراز على حدة
البسيطة،
وانتهاء باملرافق’اإليكولوجية‘ التي جتمع البول ّ
ً
في خزان مغلق بإحكام .ولكن ،أي ًا كانت تكنولوجيا املراحيض ،فإنها ينبغي أن
تكون مأمونة وخاصة ويسهل الوصول إليها ومناسبة وأن تصاحبها مرافق لغسل
اليدين ،وحتول بفعالية دون مالمسة الفضالت البشرية للبشر أو للبيئة احمليطة.
وبعض التكنولوجيات توفر املعاجلة والتخلص املأمون في املوقع وال حتتاج إلى نقل
ومعاجلة في مكان آخر“..
 2النقليجب أن تنقل األنابيب أو خدمات تفريغ محتويات املراحيض البراز
إلى مرحلة املعاجلة.

سلسلة الصرف الصحي :أين ينبغي أن يذهب برازنا؟
يتعلق الهدف  6من أهداف التنمية املستدامة بضمان حصول اجلميع على
”خدمات صرف صحي مدارة إدارة سليمة“ واستعمالهم لها .وهذا يع ّرفه برنامج
منظمة الصحة العاملية ( )WMOومنظمة األمم املتحدة للطفولة ()UNICEF
للمراقبة املشتركة إلمدادات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأنه”مرفق
محسن خاص يجري فيه التخلص بطريقة مأمونة من الفضالت البرازية في املوقع
ّ
أو نقلها ومعاجلتها خارج املوقع“.
والتعامل مع برازنا على النحو الصحيح ليس مسألة تتعلق بتج ّنب خطر فحسب،
بل تتعلق أيضا باغتنام فرصة .فالبراز ،عند معاجلته معاجلة مأمونة وإعادة
استخدامه ،هو ’ذهب ب ّني‘ .وذلك ألن ”خدمات الصرف الصحي املدارة إدارة
مأمونة“ تولّد وظائف وفرص ًا استثمارية ومنتجات ق ّيمة من قبيل الطاقة واألسمدة.
وإشراك املرأة ،وهي عاد ًة األكثر علم ًا بحالة الصرف الصحي واملياه في مجتمعها
احمللي ،أمر أساسي لنجاح أي مرافق جديدة ،ويساعد على متكني اإلناث في
املجتمع.
وستكون هناك على نطاق السياقات املختلفة طائفة متنوعة من ال ُن ُهج لتحسني
الصرف الصحي ،من الضروري لها جميعا تهيئة بيئة سياسية واقتصادية وبيئة
حوكمة ِ
مساعدة وداعمة .ولكن مبادئ كل مرحلة من مراحل العملية تظل
واحدة.

4

يكون مستوى املعاجلة مناسب ًا لالستخدام أو للتخلص التالي.
 4التخلص أو إعادة االستخداممن املمكن استخدام البراز املُعا َلج معاجلة مأمونة في توليد الطاقة أو
كسماد في إنتاج األغذية.

على نطاق العالم املتقدم ،ما زال التخلص من الفضالت املنقولة بواسطة
املياه هو أجدى وسيلة لنقل املياه العادمة املنزلية والتجارية والصناعية .أما
في البلدان النامية فإن ال ُنظم املوقعية هي األكثر شيوع ًا حالياً ،وإن كان من
املرجح أن تشهد زيادة التنمية حدوث زيادة في التخلص من الفضالت
املنقولة بواسطة املياه .وفي البلدات واملدن على وجه اخلصوص ،من الالزم
تفريغ محتويات النظم املوقعية بانتظام ونقلها ألغراض املعاجلة .وينبغي
أن حتمي خدمات التفريغ عمال الصرف الصحي حماية كافية وأن تكفل
عدم انسكاب البراز أو إلقائه قبل بلوغه مرحلة املعاجلة.
 3املعاجلةمعالةَ
معالة وإلى منتجات فضالت َ
يجب حتويل البراز إلى مياه عادمة َ َ
ميكن إعادتها بأمان إلى البيئة..

يتزايد اعتبار استخداماملياهالعادمةواملنتجاتالثانويةللنفاياتا َ َ
ملعالةمعاجل ًة
مأمونة في الزراعة وغيرها من القطاعات طريقة للجمع ما بني إعادة تدوير
املياه واملغذيات ،وزيادة األمن الغذائي لألسر املعيشية ،وحتسني تغذية األسر
املعيشية الفقيرة .والدافع إلى زيادة االهتمام باستخدام املياه العادمة هو ندرة املياه
واملغذيات .ولكن من الضروري توخي العناية للتخفيف من اخلطر على الصحة
والبيئة.

الدراسات اإلفرادية
توجد ،أساساً ،ثالث طرق ميكن بها معاجلة البراز .فهناك معاجلة املجاري املنقولة
تنقية املياه العادمة بيولوجيا قبل تصريفها .إن حجم العوادم السائلة من
ال باستخدام التكنولوجيات التقليدية ،من قبيل
مطار شيفول ،في أمستردام ،يضاهي حجم العوادم السائلة من مدينة صغيرة بواسطة املياه خارج املوقع ،مث ً
الترشيح ،واحللول املبتكرة ،وهناك املعاجلة خارج املوقع حلمأة البراز التي يجري
يبلغ عدد سكانها  45,000نسمة .ومصدر حوالي نصف املياه العادمة هو
ُ
تفريغها من مراحيض احلفر أو خزانات التعفني ،مثال باستخدام التسميد اجليري،
الركاب ومؤسسات األعمال املوجودة في املطار ،ويجري تصريف  25في
املائة من تلك املياه العادمة من الطائرات وخدمات تقدمي الطعام ،أما احلجم والتسميد املشترك بواسطة النفايات الصلبة العضوية للبلديات أو احلرق .وهناك
املعاجلة والتخلص املوقعيان من حمأة البراز ،من قبيل تغطية حفرة وتركها .عند
املتبقي فهو ينتج عن مؤسسات األعمال األخرى املرتبطة بالطيران .وتقوم
امتالئها أو التخزين إلى أن يصبح التفريغ واستخدام احملتويات عملية مأمونة،
وحدة معاجلة املياه العادمة املوجودة في املوقع بتنقية املياه بيولوجيا بحيث
7
ُ
َ
مثالً ،في مراحيض احلفر املزدوجة أو مراحيض التسميد .وفي أي حالة ،ينبغي أن
تصبح صاحلة للتصريف في املجاري املائية احمللية .

UN-Water: World Water Development Report 2017: ‘Wastewater: An untapped resource’: 7
/ecruoser-deppatnu-eht-retawetsaw-7102/rdww/paww/retaw/tnemnorivne/secneics-larutan/ne/wen/gro.ocsenu.www//:ptth
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استرجاع الطاقة والوقود األحيائي من املواد الصلبة البيولوجية .يقتضي قانون
املجاري اجلديد اخلاص باليابان لعام  2015من مشغ ّلي شبكات املجاري استخدام
املواد الصلبة البيولوجية كشكل من أشكال الطاقة محايد من حيث الكربون.
وفي عام  ،2016استرجعت  91وحدة من وحدات معاجلة املياه العادمة غازاً
أحيائي ًا من أجل الكهرباء وأنتجت  13وحدة وقوداً صلباً .ومن األمثلة الرئيسية
في هذا الصدد مدينة أوساكا ،التي تنتج 6,500طن من الوقود الصلب األحيائي
سنوي ًا من  43,000طن من حمأة املجاري املبتلة ألغراض توليد الكهرباء وإنتاج
10
اإلسمنت .
الزراعة في شبه صحراء مبياه ومغذيات من املجاري في مصر .إن محافظة
سوهاج هي منطقة شبه صحراوية في وسط مصر يقطنها  4.5ماليني نسمة.
وقد دللت جتربة استغرقت عامني في مزرعة خارج مدينة جرجا في محافظة
سوهاج على الفوائد احملتملة إلعادة استخدام املياه العادمة املعاجلة من املجاري لري
وتسميد محاصيل في تربة جافة وغير خصبة بغير ذلك ،مع تخفيف الضغط في
الوقت نفسه على موارد املياه الشحيحة واملساعدة على تلبية احلاجة املتزايدة إلى
11
الغذاء .
إإعادة استخدام حمأة املجاري في الزراعة ،والية بارانيا ،البرازيل .تقوم
شركة بارانيا للصرف الصحي ( )Saneparبتشغيل  234وحدة ملعاجلة املياه
العادمة تخدم أكثر من  7ماليني شخص في والية بارانيا ،بالبرازيل ،ومنذ عام
 ،2002كان االستخدام الزراعي هو طريقة التخلص النهائية من حمأة املجاري.
وقد اس ُتخدمت احلمأة املعا َجلة في احملاصيل التي تستخدم فيها األسمدة اخلضراء،
والتوت ،واجلاودار ،والنب ،وقصب السكر ،والشعير ،واحلمضيات ،والفاصوليا،
والذرة ،وفول الصويا ،واحلشائش ،وفي إعادة زرع أشجار الكافور والصنوبر.
وأحد جوانب املعاجلة في الوحدة هو تطهير احلمأة من خالل التثبيت القلوي
املط ّول .وفي هذه العملية ،ترتفع حموضة احلمأة إلى  12بإضافة كميات كبيرة
من اجلير .وهذا يعني أن احلمأة َ
املعالة ميكن أن تقوم بوظيفة مصحح حلموضة
12
التربة ،مما ميثل مزيداً من الوفورات للمزارعني .

التصرف الالمركزي في البراز وإعادة استخدام املياه الرمادية احمللية في
مجتمع شبه حضري :إل ألتو ،بوليفيا .ال ُنظم التي َّ
تركب في إطار املشروع
ال على حدة ،من أجل استرجاع املوارد وإعادة
البول والبراز وتعاجلهما ك ً
استخدامها في الزراعة .ويجري تسميد البراز بواسطة الديدان( (�vermi
وتوجه املياه الرمادية من
 ،)compostingبينما يعا َلج البول بواسطة التخزينّ .
أراض رطبة مبنية صغيرة في حديقة األسرة املعيشية،
األحواض واحلمامات إلى ٍ
ال من منتجات
مع نباتات زينة ونباتات صاحلة لألكل .وقد تبني من االختبار أن ك ً
املياه والبراز كانت مأمونة إلعادة االستخدام ،مبا في ذلك من أجل إنتاج الغذاء.
تبي أن األسمدة املشتقة من البراز (السماد املُنتج بواسطة الديدان والبول
كما ّ
املُعا َلج) أغنى حتى باملغذيات من األسمدة العضوية الشائع استخدامها في
املنطقة (من قبيل روث األبقار) ،مثلما يدل على ذلك كل من اختبار املغذيات
وغالت احملاصيل .فغالت البطاطس من النباتات التي جرى تسميدها بسماد
بشري املصدر واس ُتخدمت فيه الديدان والبول كانت ِضعف غالت النباتات التي
جرى تسميدها بروث األبقار .وتشمل ال ُنظم اخلاصة باألسر املعيشية التي يجري
تركيبها في إطار املشروع املراحيض اجلافة التي حت ِّول مسار البول ،لإلقالل إلى أدنى
حد من استخدام املياه .وتوجد خزانة واحدة لتلك املراحيضُ ،يجمع فيها البراز
في حاويات بالستيكية سعة كل منها  100لتر بينما ُيجمع البول في أوعية لنقل
السوائل سعة كل منها  20لتراًُ .وتمع تلك األوعية باستخدام شاحنات بيك
آب ،وتُنقل إلى وحدة معاجلة عامة .ويجري تسميد مادة البراز بواسطة الديدان
8
ملدة ثمانية إلى تسعة أشهر باستخدام ديدان كاليفورنيا األرضية احلمراء.
استخدام املياه العادمة في الزراعة .يقدّ ر أن مساح ًة تتجاوز ما يتراوح من
 40,000إلى  60,000كيلومتر مربع من األراضي تُروى مبياه عادمة عوجلت معاجلة
قاصرة أو مبياه ملوثة ،مما ميثل مخاطر صحية للمزارعني وملستهلكي املنتجات
الزراعية في نهاية األمر .وتتيح التكنولوجيات املتوافرة إزالة جميع امللوثات تقريب ًا
من املياه العادمة ،مما يجعلها صاحلة لكل استخدام .وتوفر املبادئ التوجيهية
ملنظمة الصحة العاملية بشأن االستخدام املأمون للمياه العادمة في الزراعة وتربية
ال لكفالة إدارة
األحياء املائية ونهج التخطيط لسالمة الصرف الصحي إطاراً شام ً
9
املخاطر الصحية من أجل حماية الصحة العامة .
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املضخة ‘’Gulperواآللة ‘ ،’Vacutugفي شرق وجنوبي أفريقيا .ميثل تفريغ
إإعادة استخدام حمأة املجاري في الزراعة ،والية بارانيا ،البرازيل .تقوم
شركة بارانيا للصرف الصحي ( )Saneparبتشغيل  234وحدة ملعاجلة املياه محتويات املراحيض بطريقة مأمونة وبكفاءة حتدياً .وفي معظم األحيان تلبي
العادمة تخدم أكثر من  7ماليني شخص في والية بارانيا ،بالبرازيل ،ومنذ عام املؤسسات الصغيرة احلاجة إلى خدمات تفريغ محتويات املراحيض ،بحيث
 ،2002كان االستخدام الزراعي هو طريقة التخلص النهائية من حمأة املجاري .تسد الفجوة بني تخزين الفضالت البشرية لألسر املعيشية /األحياء وعدد
وحدات املعاجلة البلدية املوجودة .وفي دار السالم ،بتنزانيا ،تستخدم بعض
وقد اس ُتخدمت احلمأة املعا َجلة في احملاصيل التي تستخدم فيها األسمدة
الشركات مضخة يجري تشغيلها يدويا تسمى ‘ .’Gulperوهذه املضخة
اخلضراء ،والتوت ،واجلاودار ،والنب ،وقصب السكر ،والشعير ،واحلمضيات،
ّ
والفاصوليا ،والذرة ،وفول الصويا ،واحلشائش ،وفي إعادة زرع أشجار الكافور هي أساسا مضخة يدوية تركب فوق أنبوب دائم يرتفع من حفرة مرحاض
وترفع الفضالت من احلفرة إلى وعاء يؤخذ بعيداً ألغراض املعاجلة .وفي
والصنوبر .وأحد جوانب املعاجلة في الوحدة هو تطهير احلمأة من خالل
حاالت كثيرة ،يدير مقاولون من القطاع اخلاص خدمات جمع الفضالت،
التثبيت القلوي املط ّول .وفي هذه العملية ،ترتفع حموضة احلمأة إلى 12
بإضافة كميات كبيرة من اجلير .وهذا يعني أن احلمأة َ
بحيث ينقلون الفضالت إلى محطات للمعاجلة بصفة منتظمة .كذلك ،في
املعالة ميكن أن تقوم
مابوتو ،مبوزامبيق ،تف ّرغ اآللة ‘ ’Vacutugالتي تعمل بواسطة مح ّرك محتويات
بوظيفة مصحح حلموضة التربة ،مما ميثل مزيداً من الوفورات للمزارعني .
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