
 

مختلفة لدعم المرافق  طرق. تمويل القطاع العام لمرافق الصرف الصحي 25.2 الوثيقة

 الصحية  

  مقتفات التي تمت اإلشارة إليها من المرجع:لترجمة عربية لمختصر اهذه الوثيقة هي 

Evans, B. et al. (2009). Public Funding for Sanitation. The Many Faces of Sanitation 

Subsidies. WSSCC. Geneva, Switzerland. 

تحميل هذه الوثيقة بلغتها األصلية )اإلنجليزية( من هذا الرابط: 

https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES

Toolbox/t25/D25_2_Evans_2009.pdf/ 

 .بيل واندي فوردن دير فان كارولين ايفانز و باربرا البحث كتب هذا

هذا  إليهااستند  التي المواد بعض( WSP) الصحي والصرف المياه برنامجمؤلف كتاب  أعد  

 الصحي والصرف المياه لبرنامج شامل استعراض إلجراء التحضيرية األعمال من كجزء العمل

 ميهتا ميرا هاتقدم التي باإلسهامات يعترفوا أن المؤلفون ويود. 2008/2009 في نفذ الذي

( الدولي البنكمن ) يبيس وغييرمو كناب وأندرياس هالبرن وجوناثان فوستر فيفيان( مستشار)

في إنهاء  ما عزز و ساعد القيم عملهم من قدموا الذين( كرانفيلد جامعةمن ) فرانسيس وريتشارد

 .هذا البحث
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 خلفية عامة عن الموضوع

 

إلي خدمات  الوصولتستطيع  ال( نسمة مليار 2.5 من أكثر) كثير من المجتمعات أننعلم جيًدا 

 اتخاذ إلى حاجة هناك، فاألفقر هم األشد ضرًرا أن اأيضً  نعلم، و نالُمحس  الصرف الصحي 

 تحسينات لتحقيق ومعرفة ضوابط االستخدام األمثل التمويل  من مزيدللحصول على ال اتإجراء

المختلفة  الصحي الصرفأنظمة  تمويل طرق هذا العملعرض . ويالفقراء نفع على تعود بال

 يهدف هذا العمل إلى. كما الصحي الصرف بدعم  المتعلقةالعوائق  على خاص بشكل ركزوي

 بعض وتقديم ، الصحي الصرفتمويل و اإلعانات حول العالمي الجدل فهمعلى  القارئ مساعدة

  .الظروف مختلف في األنسب التمويل ترتيباتاختيار  كيفية حول اإلرشادات

 

 يتألف هذه العمل من خمسة أجزاء:

 ككل الصحي الصرف برامج تمويل ومصادر اتمويله يلزم التيالمرافق  يناقشالجزء األول: 

 يوضح ، كماوالدعم العامة التمويلمصادر  من المقصود هو ما التفصيل من بمزيد يدرسو

 .العامة األموال تخصيص خاللها من يمكن التي والمبادئ العامة المفاهيم بعض

 

 يلخص، والصحي الصرفمرافق  دعم حول الجدال سبب باختصار يدرسالجزء الثاني: 

 وأخيرا،( الدعم المالي المباشر سيما وال) اإلعاناتوترفض مسألة االتي تدعم  الرئيسية الحجج

 طرق االستخدام تعزز أن يمكن والتي العامة المبادئ حول التفاصيل من المزيد يعطي فإنه

 .الصحي للصرف لبرامجاالمثل  المالي

 

 المادية عاناتاإل من العشرة األنواع وصف،كما ي الجزء الثالث: يناقش طرق التمويل المباشر

 مع منها كل وعيوب مزايا بإيجاز بحثيو الصحي، الصرف أنظمة في استخدامها يشيع التي

 .الشروحات بعض

 

 جميع كبير حد إلى تغطي) الصحي للصرف عامة أنظمة أربعة يشرح تمويل الجزء الرابع: 

 والتكاليف االنشاءات  من كل لتمويل الحقيقية الخيارات ويحلل( المتاحة التقنية الخيارات

 .حالة كل فيوالمشتركة   والعامة ةالخاص سواء التمويلطرق  في النظر يتمكما . التشغيلية

 

 العامة المبادئ بعض بتكرار ويختتم )المناقشات( والحجج الخيارات يلخص الجزء الخامس: 

 تفعيل تمويل المرافق الصحية. بشأن

 

 

 

 

 

 

 



 الصرف الصحيلمرافق كيفية إدارة التمويل العام  الجزء األول:

 

 المواتية  دعم وتطوير البيئة 

 ذلك ومع ،التنسيق أوتبادل المعرفة و القدرات وبناء السياسات  بوضع المتعلقة  النفقات تشمل و

 للموظفين العامة التكاليف من مئوية نسبة أخذ باستثناء التكاليف هذه تقدير الصعب من يكون قد

 الجهات داخل أو الحكومة داخل سواء القطاع، مستوى على السياسات وضع على العاملين

 .المانحة

 

 الصحية النظافة  ياتأنشطة تغيير سلوك

 المدارس في ظافة الصحية النوحمالت   ةالصحي تعليم النظافة أنشطة ذلك وسيشمل

 في التدخالتو بالصابون  اليدين غسل التسويق لمبادئبرامج و واألسر المحلية والمجتمعات

 وغيرهم. المعلمين  وتدريبالدراسية  المناهج وضع

 

 الصرف الصحي لمرافقتكاليف التسويق 

 الصرف أنشطة وتكاليفالطلب على المنتجات  وتعزيز  السوق تقييموتشمل التكاليف الخاصة  ب

 المناسبة والخدمات السلع توفير إلى الرامية والتدخالتالمحلي  المجتمع يقودها التي الصحي

 .ذلك إلى وما( الخاص القطاع من الخدمات يلمقدم  المالي الدعم أو التدريب مثل)

 

 (والتشغيل اإلنشاءات  تكاليف) العامة والخدمات التحتية البنية تكلفة

 و .المشتركة ةخدمات الشبكو العامة، والمراحيض المدارس بناء مثل

 

لمرافق الصحية ل ( والتشغيل ءاتاإلنشا  تكاليف )الخاصة والخدمات التحتية البنية تكلفة

 .المنزلية 

 

 وسائل توفير التمويل

 الضرائب منالتى تم جمعها  أو  المحلية أو المركزية الحكومة من تُنفق التي العامة: األموال

 .الرسمية اإلنمائية والمساعدات العام واالقتراض العامة

 

 .الخدمات ومقدمي األسر المستفيدةبين  مباشرة تتدفق التي :الخاصة )التمويل(األموال

 

 المجتمعات إلى المقدمة المدفوعات من تتدفق التي :الخيرية الصناديق/  العامة شبه األموال

 منظماتمن ال وغيرها والمؤسسات المانحين من الخدمات مقدميل  أو المعيشية األسر أو المحلية

 .حكومية غير

 

 

 



 الصحي الصرف إعانات حول النقاش الجزء الثاني:

 

 على لحصولل والضعفاء الفقراء دعم إلى تهدف - المنظمات من والعديد الحكومات معظم

 وجود على كثيرونالويتفق  ،العدالة االجتماعية  بمبادئ  ترقى بطرق الصحي الصرف خدمات

ومن هنا جاء سبب اإلحتياج  تحتم على المجتمعات أن تعيش في بيئات صحية وآمنة، قوية أسبابا

 األساسي العائق تشكل التي األموال نقص هو األول: افتراضين إلى استناداإلى الدعم أو المعونة 

لدعم  عاناتاإل استخدام أن وثانياالُمحسن   صرف فقًرا لخدمات ال الناس أشد وصول  أمام

لفهم مدى جدية المشكلة،  محاولة وفي. الحاجز هذا إلزالة فعالة وسيلة هو الصحية المرافق 

 بعض تدفع التياألسباب الرئيسية و الصحي الصرف إلعانات الرئيسية الحجج يحدد هذا الجزء

 توفيرمن  الرئيسي بالدعم المناقشة هذه معظم تعلقوت .معارضتها أو عنها الدفاع إلى الناس

والمواسير و  والمعالجة، الجمع مرافق وتشغيل  البناء ذلك في بما) ساسيةالمعدات اال

 ( مراحيضال

 

 األخالقية الحجج

دعم الصرف  لمعارضة قضية  األخالقية الحجج والسياسيين الدعوة جماعات تستخدم ما كثيرا

 الحد وتوفير األضعف مواطنيها رعاية لحكومةعلى ا أخالقي واجب بأنه القول ويمكن .الصحي 

 أن الصواب من ليسف ،ومنتجة صحية حياة من عيش تمكنهم التي األساسية الخدمات من األدنى

 ثراء، األكثر األسر أن حين في الصحي الصرف خدماتثمن  تدفع أن الفقيرة األسر من نتوقع

 .بسيطة جًدا بتكلفة الخدماتبهذه  يمكنها التمتع الصحي، الصرف بشبكات المتصلة تلك وخاصة

 

 إلقتصاديةالحالة ا

 الصرف تقليل أهمية تطوير أنظمة إلى يميلون األسرو األفراد أن االقتصاديونيفترض 

 ، ويرجع سبب ذلك إلى نقص التوعية عند المواطنين.الصحي

 

 ستخدام المعوناتالمناهضة إلالحجج 

بالنتائج المتعلقة  يتعلق  كالهما و الصحي، الصرف إعانات استخدام ضد أساسيتان حجتان هناك

حول التأثير السلبي للمعونات على استمرارية تتحدث الحجة األولى . المعونات إدارةبسوء 

على سلوكيات  متوقعة غير عواقب عليها ترتبي قد اإلعانات أن ة تتلخص فيوالثانيالمشروع 

 عند إدارة المعونات.ج في اإلعتبار األسر. وينبغي أخذ هذه الحج

 توجية كل مصادر على حيث ينصب التركيز داع بال مكلفة المدعومة المراحيض من كثيرف

 التمويل مصادر تؤثر على قدأو أن اإلعانات  ،المراحيض بناء في المناطق الريفية على دعمال

 . األخرى

 

 

 

 



 أنواع اإلعانات الجزء الثالث:

 

  الخاصة بالمرافق والمعدات  عاناتاإلأنواع 

 

 المباشر الدعم

وقادرة  المستفادة  األسرة إلى مباشرة( قسائم أو نقد شكل في) الدفع المباشرة اإلعانات وتشمل

 .الخدمات من مجموعة إلى لوصولا على

 

 إعانات البنية التحتية

 

هو أحد الطرق الشائعة في تمويل أنظمة الصرف الصحي باستخدام المال العام، حيث يتم 

 استهداف المناطق األكثر فقًرا ويتم دفع جزء من التكلفة اإلجمالية إلنشاء مراحيض للعائالت.

 

 صرف والوصالتشبكة ال اماستخد دعم 

 

األسر بمد وصلة إلى أقرب شبكة مناطق الحضرية فى اللعديد من الهيئات الحكومية تكلف ا

باإلضاقة إلى دفع جزء   خدمات الصرف الصحي وعليه فاألسر تتحمل تكاليف الوصلة الجديدة

مما يخلق عبء على كاهل األسر بسبب ارتفاع تكلفة الوصالت.  التي تم توفيرها المعدات من 

خدمة المرافق عن طريق إعتماد توزيع تكلفة الوصالت على فواتير وكحل لهذه المشكلة يمكن 

سدد في دفعات على مدار األشهر أو عن طريق توفير تمويل مباشر الذي ي نظام اإلقراض

 لتغطية التكلفة.لألسر المستهدفة 

 

  دم لعمليات التشغيلالمقدعم 

 

الخدمة، فعلى سبيل المثال تقديم دفع المال إلى مزود الخدمة لتغطية بعض أو كل تكاليف تشمل  

ً  مزود خدمة المرافق في المناطق الحضرية يتلقى   من الحكومة المركزية لتغطية  دعماً سنويا

النهج بطريقة  ويستفيد من هذا  ، الصرف الصحي والمياه لتخفيض تعريفة  نفقات التشغيل أو 

اإلستثمار غير المناسب لرأس المال أيًضا إلى تشجيع يؤدى وقد  غير مقصودة الطبقات األغنى

مع تكاليف تشغيل مرتفعة جدا ألن مزود الخدمة ال يهدف إلى تحقيق الفاعلية في البنية التحتية 

 تكلفة أو كفاءة الخدمة.المن حيث 

 

   مشغلي الخدمة على نطاق صغير دعم 

 

على نطاق تشمل اإلعانات التشغيلية نوًعا أقل شيوًعا صمم لتقليل تكلفة تشغيل مزودي الخدمة 

تفريغ بناء مراحيض أو ، على سبيل المثال تمويل المشاريع الصغيرة التي تهدف إلى ر صغي

ر خدمات تطوير األعمال يوتوف، ويمكن تقديمها في شكل تدريب مدعوم  ،مراحيض حفر  ال

كما يمكن تقديمها أيًضا على مال والمحاسبة ومراجعة الحسابات. المركزية مثل تخطيط األع



مما يؤثر في الصغار شكل ضمانات أو قروض ممولة لشراء معدات بدء التشغيل للمشغليين 

 تقليل التكلفة اإلجمالية النهائية على المستخدم.

 

 إعانات متبادلة

 

م  الخدمة ساهم مجموعة من المستخدمين في دفع جزء من تكاليف تقديدعم المتبادل عندما تيتم ال

ويكون تأثير هذا النوع عمليًا محدوًدا ألن معظم األسر األكثر فقًرا غير لمجموعة أخرى. 

متصلة بشبكات إمداد المياه المحلية. ويصبح الدعم المتبادل ممكنًا في المناطق الريفية بين األسر 

ل توزيع ن خالالمتصلة وغير المتصلة من خالل جمع رسوم إضافية على فواتير المياه أو م

 جميع تكاليف خدمات الصرف الصحي الجديدة على تعريفة المياه المضافة.

 

 اإلستهالك دعم

 

في كثير من المناطق الحضرية يتم الحفاظ على مستوى تعريفة خدمات الصرف الصحي في 

ولكن عندما تحتفظ الخدمات بقيمتها األدني  الخدمة. ويمثل ذلك دعم على استهالكأقل صوره 

الخسائر عن طريق استخدام الدعم  يستلزم تعويض يولد ذلك خسائر مستمرة لمزود الخدمة مما 

وهذا قد يؤدي بدوره إلى حالة تدهور بيئي  وإال ستدهور الخدمة وتقل كفاءة التوصيل.التشغيلي 

 لشبكة.ة إلى تكاليف إعادة تأهيل لوالحاج

 

 إعانات قائمة على اإلنتاج

 

عندما يتم توصيل المنازل الفقيرة بشبكات الصرف قد تقدم إعانات اإلنتاج إلى شركة المرافق 

الصحي مع التأكيد على استمرارية الخدمة لفترة متفق عليها سابقًأ. كما يمكن أن تقدم إلى 

وبالمثل يمكن  .تفريغ الحفر الخاصةلتشغيل التي تدير مرافق معالجة مياه الصرف أو شركات ا

تقليل  اريفية إلى المجالس المحلية أو مزود الخدمة وذلك إذا استطاعوالدفع الدعم في المناطق 

 .%100بنسبة العراء نسبة التغوط في 

 

 المزايا التنظيمية

 

عندما يتم تفضيل أنواع معينة من تقديم الخدمة على حساب الى غير مستحقيها  اإلعانات تذهب  

اآلخرى، فعلى سبيل المثال قد يستفيد مزودوا الخدمة في المناطق الريفية من القوانين التي 

التي الفنية  تمنحهم حق احتقار التشغيل في بعض المناطق أو عن طريق القواعد أو المعايير 

 ة عن االمركزية.تفضل إنشاء الشبكات المركزي

 

 ةض المدعوموالقر

منتاهي عانات والضمانات لمؤسسات التمويل األخيرة لتوفير المال العام من خالل تقديم اال اآللية

 فائدة منخفض.بذلك إقراض المال لألسر بعد التي يمكنها الصغر  



 التمويل الذكي ألنظمة الصرف الصحي الجزء الرابع:

 

( نظم وتقنيات الصرف الصحي  تأخد أنظمة الصرف الصحي أشكااًل متعددة ذُكرت في كتاب )

 من إيواج. وسندرس في هذا العمل أكثر أربعة أنظمة شيوًعا.

 

 المغذيات في البيت أو الحيإستخدام  إعادة  مع  الصرف الصحي الموقعية أنظمة 

 

 (، ويمكناربولو )مرحاض الشجرة المعروف باسم من أبسط أنظمة الصرف الصحي البيئي إن 

كثر تعقيًدا في بعض المناطق. وتستخدم األ فصل وتحويل البول  حيان إنشاء أنظمةفي بعض األ

المواد المعاد تدويرها مباشرة كسماد زراعي أو يتم التخلص منها أو بيعها  الريفية المناطق 

 للمزارع المحلية في المناطق األكثر تطوًرا.

 

الحفرة مرحاض  ستخدام المغذيات إي قى المناطق الريفية بدون اعادة الصرف الموقع أنظمة

 .يدوي   تتطلب تفريغ قد تي ال

 

مثل نظام الحفرة حسنة  الم  إلى حسنة   المُ بين المراحيض التقليدية غير الريفية  تتنوع األنظمة 

وفي حالة الحفرة الواحدة يتم تفريغ  الحفرة مزدوجة التصريف   المهواة أو مراحيض الُمحسنة 

 المواد لبعض الوقت إلى أن يتم تفريغها.فيمكن ترك  ، أما في حالة الحفرتين يدويا  المواد 

 

إستخدام المغذيات  مرحاض الصرف الصحي الموقعى فى المناطق الحضرية بدون أنظمة 

 تفريغالالتي تتطلب و ر مع  خزان التحليل والتخمالحفرة الواحدة 

 

مع  شبكة صرف  وجود  في المناطق الحضرية التي تفتقر إلى إنشاء المراحيض من الشائع  

 التحليل والتخمر  خزان بناء يتم بعد ملئها أواالمتصاص حفرة تغلق غالبا ما المياه.  توافر

 جزئيًا.الحمأة   معالجةبغرض 

 

 صرف(ال) مراحيض متصلة بشبكة مركزية وشبة مركزية   أنظمة 

 

في بعض المناطق في البدان النامية يتم توصيل مراحيض المنازل بشبكة صرف يقوم على 

تتكفل األسر بنفقات التوصيل وجزء من فاتورة الحكومة المحلية وتشغيلها شركة مرافق أو 

 تغطي تشغيل الشبكة.من المفترض أن المياه التي 

 

 الموقعية  نظمة خاصة باألمشاكل التمويل ال

 

قتصادية مواد ذات قيمة ا تنتجالمعالجة التي الحمأة  ستخدام على إعادة االموقعية  تعتمد األنظمة 

في المزارع أو في حدائق المنازل أو يمكن بيعها. زراعي حيث يتم استخدامها مباشرة كسماد 

اإلثنين. وقد يكون هذا السبب  مزيج منوالبراز أو االبول   منفصلةالمنتجات  وقد تكون 



دم عقتصادي دافعًا لإلستثمار األسر في إنشاء الوحدات إال أنه غير مضمون دائما في حالة اال

وفي حالة إنشاء المرافق  ألسر على استخدامه مباشرة.وجود طلب لشراء المنتج أو عدم قدرة ا

لتغطية رأس الفاصلة للبول تكون التكلفة مرتفعة مما يجعل األسر تلجأ إلى مصادر التمويل 

البلدان؛ من العادات الثقافية لكثير من  ال يعتبر جزًءاباإلضافة إلى أن استخدام المنتجات  المال.

لضمان إنشاء وحدات قابلة   ضرورة توفير تمويل المعدات  إلى ولذلك أشارت دراسة حديثة

 ستخدام الفعلي.لال

 

 فيةالريالموقعية فى المناطق باالنظمة الخاصة ل تمويالمشاكل 

 

حيث تعتمد كثير من  لمال قليلة نسبيًاالتقليدية تكون تكلفة رأس االموقعية  في كثير من األنظمة 

 . ويتم تبرير الموقعية  مراحيض لل التمويل  برامج الصرف الصحي التقليدي على توفير

الممولة باقي األسر على إنشاء االعداد  الطلب، حيث تشجع لخلق  على أنها طريقة  االعانات

 باقتراضيسمح لألسر األكثر فقًرا ل صناديق االموال الدوارة  وحداتهم الخاصة. أو يتم توفير 

وتكمن المشكلة في صعوبة استهداف . اليف رأس المال ثم يسددوها الحقًااألموال لتغطية تكهذه 

  .سر األكثر فقًرا لضمان وصول التمويل لمستحقيهالا

 

 الحضريةالمناطق الموقعية فى األنظمة ب  الخاصة تمويلالمشاكل 

 

نظام إدارة توفير الحاجة إلى  فيالمشكلة الرئيسية في أنظمة مراحيض المناطق الحضرية تكمن 

أو ستخدام المستمر بسبب االطويل االمد ومستدام، فقد تمتلئ الحفرة في وقت قياسي  إما للحمأة  

تفريغهم بشكل دوري لتجنب تلويث  صلبة وغيرهم وأيًضا ضرورةبسبب إلقاء المخلفات ال

، لذا يجب تبني استراتيجية واضحة إلنشاء نظام طويل األمد إلدارة الجوفية  مصادر المياه 

وقد تتحمل السلطات  ي الخدمةدوزأو لمتمويل إدارة الحمأة موجًها لألسر . وقد يكون الحمأة

 المحلية نفقات إنشاء الخدمة أو تستثمر في جزء بسيط من التمويل العام.

 

 المركزية وشبة المركزية   األنظمة الخاصة بتمويل المشاكل 

 

على أنها منفعة عامة إليها ظر عادة ما يُنبشبكة صرف تقليدية أو صغيرة المتصلة  المراحيض 

التي يتم تحصيلها الرسوم  الت تمول من اأو في بعض الحمن اإليرادات العامة ويتم تمويلها  

بالشبكة وتكاليف السباكة في التوصيل  ، كما يتم تمويل تكلفة التشغيل  شركة وجمعها بواسطة 

  المرتفعةأن التكلفة زل من مالك العقار؛ ويترتب على هذا النظام مشكلتان رئيسيتان؛ أولهما: المن

ممولة من القطاع الخدمة التجعل من المستحيل على األسر الفقيرة الحصول على للوصالت 

ألسر ، وثانيهما: أن هذا النظام بالكاد يطبق في مناطق قليلة جًدا وبالتالي يقل عدد االعام

المستفادة من التمويل العام باإلضافة إلى أن نسبة اإلنفاق المرتفعة على هذا النظام قد تعوق قيام 

 مشاريع أخرى تقيد شرائح أكبر من المجتمع المحلي.

 تطوير إدارة الدعممبادئ  الجزء الخامس:

 



حيث كان على حده،  منطقةيعتبر إدارة الدعم مهمة صعبة تتطلب إهتمام بالغ لتفاصيل كل 

اإلعتماد فيما مضى على مساعدات األسر والسوق في إنشاء شبكات الصرف الصحي ، كما 

دعم المباشر يمكن للدعم العام أن يساعد في زيادة فرص اإلستثمار الذي يتطلب إستبدال طرق ال

 ةودعم البنية التحتية ببدائل دعم أخرى. كما يمكن للدعم أن يكون وسيلة في طريق تحقيق العدال

ألسر األكثر فقًرا حيث ية تقديم الدعم الحر أو المطلق لحتم بالضرورة وال يعني هذا االجتماعية 

باإلضافة إلى ان الدعم دائًما ما  ،يكون تحديد األسر األولى بالدعم صعبًا جًدا إن لم يكن مستحياًل 

التي لها بالغ األثر في الصحية  فيجب التركيز على زيادة الوعي بمسائل النظافة يكون محدوًدا. 

 تحضر المجتمعات.

 

حيث تختلف وأخيًرا ال يوجد إجابة واحدة تتعلق بكيفية إدارة الدعم لتطوير شبكات الصرف 

لجغرافية إلى العادات والتقاليد االطبيعة  حيث بإختالف أولويات واحتياجات كل منطقة من

أن ترتكز مبادئ الدعم الصحيحة على . فيجب بمرور الزمنوالظروف الصحية التي تختلف 

 ستخدام األمثل لطرق لدعم المختلفة.خطة واضحة تعتمد على اال

 


