
 القيادة المجتمعية لتخطيط 
 الصرف الصحي البيئي 
في المناطق الحضرية
مجموعة كاملة من اإلرشــادات الالزمة لمتخذي القرار- باســتخدام 30 أداة
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يعــرض لنــا الواقــع حقائــق ال تقبــل الجــدال عــن أن هنــاك غالبيــة عظمــي مــن ســكان 
العالــم ال يحصلــون علــى الخدمــات الكافيــة مــن إمــددات الميــاه وخدمــات الصــرف 
ــا علــى أن  الصحــي والتصريــف وكذلــك إدارة المخلفــات الصلبــة، ممــا يقــدم دليــاًل قوًي
الُنُهــج التقليديــة التــي ُتســتخدم فــي التعامــل مــع الصــرف الصحــي البيئــي غيــر قــادرة 
ــن  ــم م ــم المتراك ــذا الك ــي ه ــر ملحــوظ ف ــى إحــداث أي تأثي ــك ســاكن أو عل ــى تحري عل

ــة. ــدول النامي المشــكالت فــي معظــم أنحــاء ال
وتعــرض هــذه اإلرشــادات المبــادئ التوجيهيــة الالزمــة لتخطيــط البنيــة التحتيــة للصــرف 
الصحــي البيئــي وخدماتــه وتنفيذهــا فــي المجتمعــات الحضريــة وشــبه الحضريــة 
المحرومــة مــن هــذه الحقــوق، ويســتند هــذا النهــج التخطيطــي علــى إطــار يحقــق 
ــة ويــوازن بيــن احتياجــات النــاس واحتياجــات البيئــة، مــن أجــل الحفــاظ علــى  المعادل

ــة. ــاة الصحي ــم الحي ــة اإلنســانية ودع الكرام

ــة  ــي عملي ــتفيدين ف ــع المس ــها مجتم ــى رأس ــة -وعل ــات المعني ــع الجه ــراك جمي وبإش
التخطيــط - يراعــي هــذا النهــج فــي أهدافــه جميــع الــرؤى والتوقعــات، ممــا يتيــح 
الفرصــة إليجــاد أفضــل الحلــول الممكنــة للصــرف الصحــي البيئــي فــي إطــار مــن االتفــاق 

ــترك. المش

ــزء  ــدم الج ــا يق ــي، بينم ــط الفعل ــج التخطي ــبعة لنه ــوات الس ــزء األول الخط يشــرح الج
ــح ضــرورة توفــر البيئــة المواتيــة )اإلطــار السياســي، والقانونــي،  الثانــي وصًفــا يوضِّ
ــاح  ــي لنج ــرط أساس ــي( كش ــي، والمعرف ــي والثقاف ــي، واالجتماع ــي، والمال والمؤسس
ــة  ــذه البيئ ــز ه ــة تعزي ــح كيفي ــي توضِّ ــات الت ــرض المقترح ــا يع ــط، كم ــة التخطي عملي
ودعمهــا، ويقــدم الجــزء الثالــث 30 أداة عمليــة تهــدف لدعــم تنفيــذ العمليــة وتســهيل 

ــق. ــاح المرف ــي المفت ــت ف ــد أُدِرَج ــا مجموعــة األدوات فق ــا، أم ســير مراحله

 المعهد الفيدرالي السويسري 
 لعلوم وتقنيات المياه

 www.eawag.ch

المجلس التعاوني إلمدادات المياه 
 والصرف الصحي

 www.wsscc.org

برنامج األمم المتحدة
 للمستوطنات البشرية )الموئل(

www.un-habitat.org

مؤسسة بناء
www.benaa-foundation.org
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مفتاح الدخول لنهج القيادة المجتمعية 
لُمخططات الصرف الصحي البيئي في 
   )CLUES( المناطق الحضرية

هــذا المفتــاح يفتح الباب لمجموعة األدوات الخاصة بنهج القيادة 
المجتمعيــة لتخطيــط الصرف الصحي البيئي في المناطق الحضرية 

CLUES والتــي تحتوي على 30 أداة. 
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9 مقدمة 
10 خصائص	عملية	التخطيط	
11 دليل	استخدام	اإلرشادات	الواردة	بالكتاب	
11 تحديد	البيئة	المواتية	

15 الجــزء	األول  فلنبــدأ التخطيــط الخطــوات الســبع لعمليــة التخطيــط 
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43 الخطوة	7:	تنفيذ	خطة	العمل	

49 الجــزء	الثانــي  خلــق بيئــة مواتيــة 
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نبذة عن الناشرين

Eawag-Sandec
 .)Eawag( ــاه ــات المي ــوم وتقني ــي السويســري لعل ــد الفيدرال المعه
هــو	معهــد	متخّصــص	فــي	أبحــاث	الميــاه	يحَظــى	بشــهرة	عالميــة	ومكانة	
مرموقــة،	ويقــع	مقــره	بالقــرب	مــن	مدينــة	زيــوِرخ	بسويســرا،	ويعمــل	
قســم	الميــاه	والصــرف	الصحــي	والمخلفــات	الصلبــة	فــي	الــدول	الناميــة	
ــاه	 ــدة	فــي	مجــال	المي ــات	جدي ــم	وتقني ــر	مفاهي ــى	تطوي )Sandec(	عل
والصــرف	الصحــي	البيئــي	بالشــراكة	مــع	منظمــات	أخــرى	فــي	أنحــاء	
مختلفــة	مــن	العالــم	مســتفيًدا	مــن	معــارف	المعهــد	العلميــة	والتقنيــة	

 ]www.sandec.ch[	متعددة	تخصصات	ي والتي	ُتَغطِّ
 

WSSCC
ــارة	 ــاه والصــرف الصحــي:	هــو	عب المجلــس التعاونــي إلمــدادات المي
عــن	منّظمــة	دوليــة	تعمــل	علــى	تحســين	فــرص	الحصــول	علــى	مرافــق	
الميــاه	والصــرف	الصحــي	والنظافــة	الصحيــة	لجميــع	النــاس.	ويــؤدي	
ــة	 ــوكاالت	المعنيَّ ــن	ال ــاون	بي ــز	التع ــالل	تعزي ــن	خ ــه	م ــس	مهام المجل
بالقطــاع	والمتخصصيــن	الذيــن	يعملــون	علــى	توفيــر	خدمــات	الصــرف	
ــا	 ــا	آمًن ــون	مرحاًض ــار	شــخص	ال	يملك ــى	2.6	ملي الصحــي	لتصــل	إل
نظيًفــا،	و884	مليــون	شــخص	ليــس	فــي	متناولهــم	الحصــول	علــى	ميــاه	
ــن	 ــزًءا	م ــي	ج ــس	التعاون ــد	المجل ــة.	وُيَع ــعار	معقول ــة	بأس ــرب	نقي ش
إدارة	 التنميــة	عــن	طريــق	 فــي	 المتحــدة،	وُيســِهم	 منظومــة	األمــم	
المعــارف،	ودعــم	الحقــوق	Advocacy،	وتعزيــز	التواصــل،	وتوفيــر	
التســهيالت	التمويليــة	لخدمــات	الصــرف	الصحي.	ويدعــم	المجلــس	
مــن	 عريضــة	 قاعــدة	 ولــه	 دولــة،	 	30 مــن	 أكثــر	 فــي	 ائتالفــات	

العضويات،	بينما	يقع	مقر	أمانة	المجلس	في	جنيف	بسويسرا.	
]www.wsscc.org[

UN-HABITAT
)الموئــل(  البشــرية  للمســتوطنات  المتحــدة  األمــم   برنامــج 
UN-HABITAT:	وكالــة	األمــم	المتحــدة	للمســتوطنات	البشــرية،	وقــد	
أوَكَلــت	إليهــا	الجمعيــة	العامــة	لألمــم	المتحــدة	مهمــة	تعزيــز	االســتدامة	
فــي	المــدن	والحضــر	علــى	المســتوى	االجتماعــي	والبيئــي،	وذلــك	فــي	
مســعاها	لتوفيــر	المــأوى	المناســب	للجميــع.	وقــد	ُصِمَمــت	البرامــج	
التابعــة	لبرنامــج	األمــم	المتحــدة	للمســتوطنات	البشــرية	بهــدف	مســاعدة	
كل	مــن	صانعــي	السياســات،	والمجتمعــات	المحليــة	علــى	التعامــل	
ــي	تخــص	المناطــق	 ــا	الت ــتوطنات	البشــرية	والقضاي ــع	المس الواعــي	م
الحضريــة،	ومــن	َثــم	إيجــاد	حلــول	عمليــة	دائمــة	وقابلــة	للتنفيــذ.	ويقــع	
هــذا	ضمــن	الوظائــف	األساســية	األربعــة	الُمســَندة	إليهــا	والتــي	َعِهــَدت	
بهــا	حكومــات	العالــم	إلــى	الوكالــة	–	وهــي	المتابعــة	والبحــث،	ووضــع	
والتنميــة	 التمويــل	لإلســكان	 القــدرات،	وتوفيــر	 وبنــاء	 السياســات،	

 ]www.unhabitat.org[	.الحضرية
  
 

حقوق الطبع والنشر
Eawag-Sandec/WSSCC/UN-HABITAT 2011 ©.	هــذا	
الكتــاب	مفتــوح	المصــدر	–	أي	ُيســَمح	بالنشــر	أو	االقتبــاس	منــه	علــى	
ه	عنــه	بشــكٍل	الئــٍق.	وتتبــع	المــواد	 أن	ُيشــار	إليــه	كمصــدر	وينــوَّ
ــة	 ــاص	بمجموع ــاب	الخ ــذا	الكت ــن	ه ــث	م ــزء	الثال ــي	الج ــورة	ف المنش
ــي	 ــة	للصــرف	الصح ــادة	المجتمعي ــج	القي ــي	نه ــتخدمة	ف األدوات	المس
البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES	مفهــوم	المصــدر	المفتــوح،	
ــن	أو	الُمنظمــات	 ــن	األصليي ــة	للمؤلفي ــوق	المحفوظ ــة	الحق ــك	بكاف وذل

الُمنتجة.	

يمكــن	تحميــل	نســخة	PDF	مــن	هــذا	اإلصــدار	مــن	الموقعيــن	التالييــن:	
www.sandec.ch	أو	www.wsscc.org	وتحتــوي	النســخة	
 Hyperlinks	بية بصيغــة	PDF	علــى	العديــد	مــن	الروابــط	الَتَشــعُّ
التــي	تســمح	بالتصفــح	التفاعلــي	للكتــاب	نفســه،	وُتَوفِّــر	إمكانيــة	الوصول	

المباشر	للمصادر	الخارجية	واالّطالع	عليها.

المؤلفون: 
Christoph Lüthi, Antoine Morel, Elizabeth Tilley, 
and Lukas Ulrich

كريستوف	لوتي،	أنتوين	موريل،	إليزبيث	تيللي،	لوكاس	أولغيش
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لهذا	الكتاب	واألدوات	المرفقة	له	بواسطة	مؤسسة	بناء	
ترجمة	الكتاب:	سمر	عامر	
مراجعة	علمية:	أحمد	عثمان

تحقيق	اللغة	العربية:	دعاء	عاطف	البوادي	
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ترجمــة	أدوات	الكتــاب:	ســمر	النجــار،	آيــة	حامــد،	إســراء	عبــد	القــادر،	
عزة	سعيد،	آية	عبد	السالم	

مراجعة	األدوات:	سماء	عبد	الشكور
إشراف	عام	على	المشروع:	كريم	خالد	حسن

شكر وتقدير
Roland Schertenleib	و لــكٍل	مــن	 الخــاص	 بالشــكر	 ــه	 نتَوجَّ

Jonathan Parkinson	لدورهما	البارز	في	هذا	العمل.
د	أن	ُنعــِرب	عــن	شــكرنا	وامتناننــا	لــكل	األشــخاص	التالــي	ذكرهــم	 وَنــوَّ

تقديًرا	إلسهاماتهم	وتعليقاتهم	على	هذا	العمل:	
Eric Bosc, Lyn Capistrano, Heidi B. Johnston, Pe-
tra Kohler, Jennifer McConville, Jochen Markard, 
Hans-Joachim Mosler, Kariuki Mugo, Lovy Raso-
lofomanana, Philippe Reymond, Mingma Sherpa, 
Katja Sigel, Innocent K. Tumwebaze, Carolien van 
der Voorden and Christian Zurbrügg.
ــم	 ــة	التقيي ــن	عملي ــزًءا	م ــوا	ج ــركاء	المحلييــن	الذيــن	كان ــع	الش وجمي

السابقة.

ــه	بالتقديــر	والعرفــان	للدعــم	الــذي	قدمتــه	لنــا	 د	أيًضــا	أن	نتوجَّ وَنــوَّ
الكيانات	التالية:

المركــز	الوطنــي	السويســري	لرعايــة	الكفــاءة	فــي	البحــوث	
)NCCR(	الشــمال	والجنــوب:	الشــراكات	البحثيــة	الهادفــة	
للحــد	مــن	أعــراض	التغيــر	العالمــي	وبتمويــل	مشــترك	مــن	
	،)SNSF( للعلــوم	 السويســرية	 الوطنيــة	 المؤسســة	

)SDC(	والتعاون	للتنمية	السويسرية	والوكالة

للتنميــة	 السويســرية	 بالوكالــة	 المائيــة	 المبــادرات	 قســم	
)SDC(	والتعاون

التطّور من نهج الصرف الصحي البيئي على المستوى المنزلي 
HCES إلى نهج القيادة المجتمعية للصرف الصحي البيئي في 

المناطق الحضرية CLUES – نشأة وتطور اإلرشادات 
الواردة بالكتاب

ُيَمّثــل	هــذا	العمــل	تطــّوًرا	لإلرشــادات	الســابقة	لمتخــذي	القــرار	للصــرف	
HCES: Household-	ــي ــتوى	المنزل ــى	المس ــي	عل ــي	البيئ الصح
المرجــع	 )أنظــر	 	Centred Environmental Sanitation
Eawag, 2005(،	ويســتند	نهــج	التخطيــط	للصــرف	الصحــي	البيئــي	
ــو	Bellagio	للصــرف	 ــادئ	بيالجي ــى	مب ــي	عل ــى	المســتوى	المنزل عل
ــج	 ــذا	النه ــرة	له ــع	الفك ــا	منب ــق(،	أم ــر	الملح ــتدام	)انظ ــي	الُمس الصح
واإلعــداد	لــه	فُينَســب	الفضــل	فيــه	للفريــق	العامــل	بالصــرف	الصحــي	
البيئــي	التابــع	للمجلــس	التعاونــي	إلمــدادات	الميــاه	والصــرف	الصحــي	
فــة	فــي	المراحــل	 WSSCC،	وقــد	أُجِرَيــت	الدراســات	التجريبيــة	الُمكثَّ
التجريبيــة	مــع	التقييــم	الــالزم	لذلــك	النهــج	المنزلــّي	مــا	بيــن	عــام	2006 
ــبعة	 ــي	س ــة،	ف ــكا	الالتيني ــيا،	وأمري ــا،	وآس ــي	أفريقي ــك	ف و2010،	وذل

مواقع	مختلفة:	حضرّية	وشبه	حضرّية.	

ــط	 ــادات	للتخطي ــن	اإلرش ــورة	م ــة	الُمط ــذه	المجموع ــَدت	ه ــد	اعتَم وق
-والتــي	أُطلِــق	عليهــا	اســم	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	
فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES-	علــى	الــدروس	الٌمســتفادة	مــن	
التجــارب	األوليــة	لنهــج	الصــرف	الصحــي	البيئــي	علــى	المســتوى	
المنزلــي	HCES.	إن	تغييــر	االســم	مــن	نهــج	الصــرف	الصحــي	البيئــي	
علــى	المســتوى	المنزلــي	HCES	ليصبــح	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	
الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES	ُيَســلِّط	الضــوء	
علــى	أهميــة	المشــاركة	المجتمعيــة	الواســعة	والقيــام	بــدور	أكبــر	)يتعــّدى	
المســتوى	المنزلــي(	فــي	عمليــة	التخطيــط	واّتخــاذ	القــرار،	وعلــى	الرغم	
مــن	تغييــر	االســم؛	تظــل	الخصائــص	الرئيســية	للنهــج	ثابتــة	كمــا	هــي:	
ــاه،	 ــداد	المي ــي	بإم ــن	معن د	الفاعلي ــدِّ د	القطاعــات	وُمَتَع ــدِّ ــج	ُمَتَع ــو	نه فه
ميــاه	 وتصريــف	 الصلبــة،	 المخلفــات	 وإدارة	 الصحــي،	 والصــرف	
األمطــار،	كمــا	ُيشــّدد	علــى	مشــاركة	جميــع	الجهــات	المعنيــة	فــي	

المراحل	المبكرة	لعملية	التخطيط.	
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ُيَقــّدم نهــج القيــادة المجتمعيــة للصــرف الصحــي البيئــي فــي المناطــق الحضريــة CLUES اإلرشــادات الشــاملة لتخطيــط البنيــة التحتيــة وخدمــات 
ــس هــذا النهــج التخطيطــي علــى إطــار  الصــرف الصحــي البيئــي وتنفيذهــا فــي المجتمعــات الحضريــة وشــبه الحضريــة المحرومــة منهــا. تأسَّ
يحقــق التــوازن بيــن احتياجــات النــاس واحتياجــات البيئــة، مــن أجــل الحفــاظ علــى الكرامــة اإلنســانية ودعــم الحيــاة الصحيــة الكريمــة، ونهــج 
ــي بإمــداد  ــن معن ــدد الفاعلي ــدد القطاعــات ومتع ــة CLUES هــو نهــج متع ــي المناطــق الحضري ــي ف ــة للصــرف الصحــي البيئ ــادة المجتمعي القي
الميــاه، والصــرف الصحــي، وإدارة المخلفــات الصلبــة وتصريــف ميــاه األمطــار، كمــا ُيشــّدد علــى مشــاركة جميــع الجهــات المعنيــة فــي المراحــل 

المبكرة لعملية التخطيط.

ــة  ــق الحضري ــي المناط ــي ف ــي البيئ ــرف الصح ــة للص ــادة المجتمعي ــج القي ــتعراًضا لنه ــة اس ــه التالي ــى صفحات ــاب عل ــذا الكت م ه ــدِّ ــوف ُيَق وس
CLUES، ويتناول بالتوضيح عناصره الُمَميِّزة الثالثة: 

الخطوات السبع لعملية التخطيط   •
المهام الثالثة المتقاطعة مع كافة الخطوات طوال فترة عملية التخطيط   •

البيئة المواتية الالزمة إلجراءات التدخل المستدامة   •

ملّخص الخطوات السبع لعملية التخطيط

الخطوة 5 تحديد الخيارات المتاحة لخدمات الصرف الصحي
ِبــع	فريــق	التخطيــط	-بالتشــاور	مــع	الخبــراء	فــي	مجــال	الصــرف	الصحــي	البيئــي	واألشــخاص	 فــي	الخطــوة	الخامســة،	يتَّ
ــة	 ــي	العملي ــارات	أنظمــة	الصــرف	الصحــي	البيئ ــن	مــن	خي ــاٍر	أو	اثني ــد	خي ــا	لتحدي ــا	مدروًس ــن	األساســيين-	نهًج المعنيي
ــي	هــذه	الخطــوة	 ــل.	وف ــد	مــن	التفصي ــي	يمكــن	دراســتها	بمزي ــرر	تطويرهــا،	والت ــة	المق ــي	المنطق ــذ	ف ــة	للتنفي والمالئم
يتوصــل	المجتمــع	والســلطات	المحليــة	الّتفــاق،	اســتندوا	فــي	الوصــول	إليــه	علــى	فهــم	التبعــات	الماليــة	واإلداريــة	لتطبيــق	

األنظمة	المختارة.	)انظر	صفحة	33(

الخطوة 6 وضع خطة عمل
فــي	الخطــوة	السادســة،	تضــع	الجهــات	المعنيــة	خطــط	عمــل	للمنطقــة	المحليــة	بهــدف	تطبيــق	خيــارات	الصــرف	الصحــي	
ــذ	مــن	جانــب	كل	مــن	 ــة	للتنفي ــار	فــي	الخطــوة	5،	ويجــب	أن	تكــون	خطــط	العمــل	قابل البيئــي	التــي	وقــع	عليهــا	االختي
ــى	 ــل	فــي	الحصــول	عل ــة	والقطــاع	الخــاص،	أمــا	الناتــج	األساســي	للخطــوة	السادســة	فيتمّث المجتمــع	والســلطات	المحلي
خطــة	عمــل	محســوبة	التكاليــف	ومضمونــة	التمويــل،	تعمــل	علــى	تحقيــق	أهــداف	محــددة	النتائــج	يحكمهــا	جــدول	زمنــي	
دقيــق،	ويجــب	أن	تحتــوي	كل	خطــة	عمــل	علــى	خطــة	إدارة	للتشــغيل	والصيانــة؛	لضمــان	ضبــط	األداء	والتشــغيل	الســليم	

لنظام	الصرف	الصحي.	)انظر	صفحة	39(

الخطوة 7 تنفيذ خطة العمل
وبمــا	أن	الهــدف	النهائــي	مــن	الخطــوة	الســابعة	هــو	تنفيــذ	خطــة	عمــل	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	
فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES	الموضوعــة	فــي	الخطــوة	السادســة،	فــإن	هــذه	الخطــوة	األخيــرة	-فــي	واقــع	األمــر-	ال	
تعــد	جــزًءا	مــن	عمليــة	التخطيــط،	ففــي	هــذه	الخطــوة	تقــوم	الجهــات	المعنيــة	بتفعيــل	خطــة	العمــل	وتحويلهــا	إلــى	مجموعــة	
مــن	اإلجــراءات	المرحليــة	للتنفيــذ،	التــي	تصبــح	بعــد	ذلــك	عقــوًدا	لتنفيــذ	تحســينات	الخدمــة.	وتتمّثــل	المرحلــة	النهائيــة	

من	الخطوة	السابعة	في	تنفيذ	خطة	إدارة	التشغيل	والصيانة.	)انظر	صفحة	43(

Cross-cutting tasks المهام المتقاطعة

توجد	ثالث	مهام	متشعبة	في	كافة	الخطوات	طوال	فترة	عملية	التخطيط:	)انظر	صفحة	17(

	رفــع الوعــي والتواصــل:	همــا	األســاس	لخلــق	الطلــب	واالرتقــاء	بقــدرات	النــاس،	ومــن	َثــم	مســاعدتهم	علــى	اّتخــاذ	قــرارات	واعيــة	بشــأن	النظــم	 	.1
والتقنيات	األكثر	مالءمة	لهم.

2.	 تطويــر القــدرات:	يهــدف	إلــى	تعزيــز	المهــارات	المطلوبــة	إلدارة	العمليــة	والتخطيــط	التعاونــي،	وكذلــك	المهــارات	الهندســية	واإلنشــائية،	وتلــك	
المتعلقة	بالتشغيل	والصيانة.

	متابعــة العمليــة وتقييمهــا:	تســمح	للقائــم	علــى	العمليــة	بتحديــد	وتصحيــح	األخطــاء	ومواطــن	االختــالل،	باإلضافــة	إلــى	إمكانيــة	التعديــل	فــي	 	.3
شكل	واتجاه	المشروع	قبل	فوات	األوان.

الخطوة 1 التحفيز لبدء العملية وخلق الطلب 
ــا	 ــع	بقضاي ــة	المجتم ــى	توعي ــوة	إل ــذه	الخط ــدف	ه ــة.	وته ــطة	الترويجي ــل	األنش ــز	وعم ــط	بالتحفي ــة	التخطي ــدأ	عملي تب
الصــرف	الصحــي	البيئــي	والموضوعــات	الُمتعلِّقــة	بالنظافــة	الصحيــة،	كمــا	تهــدف	لخلــق	الزخــم	والقــوة	الدافعــة	وكذلــك	
ــد	 ــل	بع ــاق	بشــأن	اإلجــراءات	وخطــة	العم ــاغ	اتف ــة.	وُيَص ــق	المشــاركة	المجتمعي ــي	ســتدعم	تحقي ــة	الت المنصــة	الصلب
إجــراء	ممارســة	تشــاركية	لوضــع	خريطــة	للمجتمــع	ومناقشــة	االهتمامــات	الرئيســية	للســكان	فــي	أول	لقــاء	مجتمعــي،	
كمــا	يتــم	تشــكيل	فريــق	عمــل	للمهمــات	المجتمعيــة	قوامــه	رّواد	العمــل	المجتمعــي	ممــن	تطوعــوا	للقيــام	بذلــك	أو	الذيــن	
وقــع	عليهــم	االختيــار	فــي	وقــت	ســابق،	ويقــوم	فريــق	المهمــات	المجتمعيــة	المذكــور	بــدور	واجهــة	التواصــل	الوســيطة	

بين	المجتمع	وسائر	الجهات	المعنية.	)انظر	صفحة	19(

الخطوة 2 إطالق عملية التخطيط
فــي	الخطــوة	الثانيــة،	ُيعَقــد	اجتمــاٌع	رســمّي	يضــم	كل	األشــخاص	المعنييــن	األساســيين،	وذلــك	مــن	أجــل	الوصــول	لحالــة	
مــن	التفاُهــم	المشــترك	فيمــا	يُخــص	مشــكالت	الصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المنطقــة	المقــرر	تطويرهــا،	وكذلــك	االتفــاق	
علــى	ســُبل	التصــدي	لهــذه	المشــكالت.	ويجــب	أن	تتســم	ورشــة	افتتــاح	وانطــالق	العمــل	بالشــمول	وجــودة	التنظيــم،	كمــا	
يجــب	أن	ُتلفــت	انتبــاه	النــاس	وتحصــد	اهتماًمــا	شــعبّيًا.	وفــي	هــذه	الخطــوة	أيًضــا	يصــُدر	عــن	الجهــات	المعنيــة	بروتوكــول	
اتفــاق،	كمــا	يصــِدرون	اتفاًقــا	بشــأن	حــدود	المشــروع،	ويصلــون	التفــاق	علــى	اإلطــار	العــام	لمنهجيــة	التخطيــط	للمشــروع	

وطريقة	تنفيذ	مراحله.	)انظر	صفحة	23( 

الخطوة 3 التقييم التفصيلي للوضع الراهن
ــة	 ــة	واالقتصادي ــة	واالجتماعي ــة	المادي ــن	البيئ ــات	ع ــع	المعلوم ــون	بجم ــخاص	المعني ــوم	األش ــة،	يق ــوة	الثالث ــي	الخط ف
للمنطقــة	المقــرر	تطويرهــا،	وتكُمــن	أهميــة	هــذه	الخطــوة	فــي	أنهــا	توّفــر	المعلومــات	األساســية	التــي	ال	غنــى	عنهــا	فــي	
جميــع	خطــوات	التخطيــط	المســتقبلية،	ومــن	نواتــج	هــذه	الخطــوة	الحصــول	علــى	بيانــات	منّقحــة	ودقيقــة	فيمــا	يخــص	
تحليــل	األشــخاص	المعنييــن،	والبيانــات	األساســية	األوليــة،	والتقييــم	المســتفيض	والشــامل	للبيئــة	المواتيــة	والمســتويات	
الحاليــة	لتقديــم	الخدمــة	فــي	المنطقــة.	ويتمّثــل	الناتــج	األهــم	للخطــوة	الثالثــة	فــي	الحصــول	علــى	تقريــر	تفصيلــي	لتقييــم	

الحالة	في	المنطقة	المقرر	تطويرها.	)انظر	صفحة	27(

الخطوة 4 ترتيب أولويات المشاكل المجتمعية والتحقق منها
فــي	الخطــوة	الرابعــة،	يقــوم	األشــخاص	المعنيــون	بدراســة	النتائــج	واآلثــار	الصــادرة	عــن	تقريــر	الوضــع	الراهــن،	ثــم	
يقومــون	بتعريــف	المشــكالت	وتحديــد	األولويــات	األعــم	واألبــرز	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المجتمــع.	أمــا	أهــم	نتائــج	
الخطــوة	الرابعــة	فتتمّثــل	فــي	التحقــق	مــن	تقريــر	الوضــع	الراهــن	والخــروج	بقائمــة	مّتفــق	عليهــا	بشــأن	المشــكالت	ذات	

األولوية	في	المجتمع.	)انظر	صفحة	31(

 

 Enabling Environment العناصر الستة األساسية للبيئة المواتية

ــن	 ــراءات	التدخــل	ألي	مشــروع،	وم ــاح	إج ــدد	لنج ــل	الرئيســي	المح ــي	العام ــا	ه ــل	معه ــا	والتعام ــرف	عليه ــة	التع ــة	وطريق ــة	المواتي ــر	البيئ ُتعتب
الضــروري	التعهــد	برعايــة	العناصــر	الســتة	التــي	تحــدد	البيئــة	المواتيــة	والمبــادرة	بدعمهــا	وتعزيزهــا،	وذلــك	مــن	أجــل	تهيئــة	وتوفيــر	الظــروف	

المناسبة	لتخطيط	الصرف	الصحي	البيئي	في	البيئات	الحضرية	المليئة	بالتحديات.	)انظر	صفحة	49(

القبول	االجتماعي	
والثقافي

اإلطار	القانوني	
والتنظيمي

الترتيبات	
المؤسسية

البيئــة المواتية

المالية الترتيبات	

الدعم	الحكومي

المهارات	
والقدرات
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ُيشــّكل نقــص الميــاه النظيفــة وغيــاب المرافــق الصحيــة األساســية أحــد 
أبــرز تحديــات تقديــم الخدمــات التــي تتعلــق بتخفيــف حــدة الفقــر 
وتحقيــق التنميــة المســتدامة، فمســتوى االنتفــاع بالخدمــات يــكاد 
يكــون منعدًمــا وأصبــح الحفــاظ علــى الصحــة العامــة مــن األولويــات 
الملحــة، ممــا يبــرز الحاجــة لمزيــد مــن التركيــز علــى رفــع مســتوى 
الوصــول لخدمــات الصــرف الصحــي البيئــي والبنيــة التحتيــة، علــى أن 
ــى  ــاب عل ــز هــذا الكت ــى نحــو مســتدام. ويركِّ ــاء عل يكــون هــذا االرتق
الصــرف الصحــي البيئــي والــذي يتأّلــف من إمــدادات الميــاه، والصرف 
الصحــي، وتصريــف ميــاه األمطــار، وإدارة المخلفــات الصلبــة- أي 
ــة، إال أن  ــة وصحي ــة نظيف ــات حضري ــات األساســية لبيئ ــع الخدم جمي
نهــج القيــادة المجتمعيــة للصــرف الصحــي البيئــي فــي المناطــق 
الصــرف  لتخطيــط  واضحــة  أولويــة  يضــع   CLUES الحضريــة 
ــة ليشــمل سلســلة منظومــة الصــرف  ــي المناطــق الحضري الصحــي ف
ــة،  ــل، والمعالج ــن، والنق ــض، والتخزي ــة )أي المراحي ــي الكامل الصح

والتخلص أو إعادة االستخدام(.

 ويهــُدف هــذا الكتــاب إلــى تمكيــن المجتمعــات الحضريــة والبلديــات في 
الــدول منخفضــة الدخــل مــن تخطيــط وتنفيــذ خدمــات الصــرف الصحــي 
الــة مــن حيــث التكلفــة، والتــي تعتمــد علــى تقنيــات مالئمــة  البيئــي الفعَّ
توافــق احتياجــات المســتخدمين. ُيشــجع نهــج القيــادة المجتمعيــة 
للصــرف الصحــي البيئــي فــي المناطــق الحضريــة )CLUES( الًتَحّول 
مــن نظــم الصــرف الصحــي التقليديــة المركزيــة )دون اســتبعادها( 
واالتجــاه لتقديــم مســتوى جديــد مــن الحلــول التقنيــة للســكان المقيميــن 

في مناطق حضرية فقيرة وعشوائية التخطيط. 

إطــار 1: مجموعــة مــن التعريفات األساســية

القيادة المجتمعية…
ــاس  ــه مجموعــة مــن الن ــي هــذا الســياق- بأن ف المجتمــع -ف ــرَّ ُيع
لديهــا روابــط قويــة دائمــة وممتــدة، وال ســيما عندمــا تتشــارك هــذه 
ــع الجغرافــي1. أحــد أســاليب  ــي نفــس الموق المجموعــة العيــش ف
د بهــا وجــود المجتمــع هــو مواظبــة أفــراده علــى  القيــاس التــي ُيحــدَّ
ــع  ــراوح حجــم المجتم ــد يت ــة، وق ــي أنشــطته المختلف المشــاركة ف
الســكان  مــن  اآلالف  عشــرات  إلــى  مئــات  بضــع  بيــن 
هــذا  ســياق  وفــي   .)Gottdiener and Budd, 2005(
ــدور  ــى ال ــد عل ــع" يؤك ــادة المجتم ــالح "قي ــد أن اصط ــج نج النه

الفاِرق الذي تلعبه المجتمعات في سبيل تحسين بيئتها. 

… الصرف الصحي البيئي…
علــى الرغــم مــن أن تعريــف "الصــرف الصحــي" عــادًة مــا ينحصر 
فــي فضــالت اإلنســان، نجــد أن "الصــرف الصحــي البيئــي" يشــمل: 
الصــرف الصحــي، وتصريــف ميــاه األمطــار، وإدارة المخلفــات 
الصلبــة، كمــا يتطــرق إلــى التعامــل مــع إمــدادات الميــاه فقــط بقــدر 
مــا تؤثــر فــي خدمــات الصــرف الصحــي البيئــي المذكــورة أعــاله، 
اّتخــاذ  إلــى  البيئــي  الصحــي  الصــرف  تخطيــط  يدعــو  لذلــك 
ــا  ــي لطالم ــات الت ــذه القطاع ــن ه ــة للتنســيق بي ــراءات العملي اإلج

.)Eawag, 2005( كانت مختلفة

… المناطق الحضرية
ويرّكــز نهــج القيــادة المجتمعيــة للصــرف الصحــي البيئــي فــي 
المناطــق الحضريــة CLUES علــى تطويــر الخدمــات وتحســينها 
ــط  ــوائية التخطي ــة عش ــبه الحضري ــة أو ش ــق الحضري ــي المناط ف
ــدة للمســتوطنات  ــم المتح ــج األم ف برنام ــرِّ ــر الرســمية، وُيع وغي
الفقيــرة  األحيــاء  أَُســر   UN-HABITAT )الموئــل(  البشــرية 
بأنهــم "...مجموعــة مــن األفــراد يعيشــون تحــت ســقف واحــد فــي 
منطقــة حضريــة تفتقــر ألحــد الظــروف الخمســة التاليــة أو ألكثــر 
كافيــة،  الدائــم، ومســاحة معيشــة  الســكن  مــن ظــرف منهــا: 
واالنتفــاع بمصــدر للميــاه المحّســنة، وإمكانيــة الوصــول لخدمــات 
اآلمنــة"  العقاريــة  الحيــازة  وضمــان  الصحــي،   للصــرف 

.)UN-HABITAT, 2003(

مة مقدِّ

1   مــن	الضــروري	النظــر	للمجتمــع	برؤيــة	أكثــر	مرونــة	وفاعليــة	تتجســد	فيهــا	موضوعــات	مختلفــة	مثــل:	التضامــن،	وقضايــا	الصــراع،	والســلطة،	والِبَنــى	االجتماعيــة،	ألن	هــذا	–	بــال	

	منه	في	البيئات	الحضرية	غير	المتجانسة	أو	التي	يغلب	عليها	التَنّوع. شك-	أمٌر	ال	ُبدَّ
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ــا	إلرشــادات	الصــرف	الصحــي	البيئــي	 ُيَمّثــل	هــذا	الكتــاب	تطــّوًرا	مرحلّيً
علــى	المســتوى	المنزلــي	HCES	والتــي	يسترشــد	بهــا	متخــذو	القــرار	
ــف	علــى	 )Eawag, 2005(،	ويســتند	علــى	مــا	حققــه	مــن	عمــٍل	مكثَّ
مــدار	أربــع	ســنوات	فــي	ســبعة	مواقــع	مختلفــة	حــول	العالــم	للتحقــق	مــن	
ــا،	وتختلــف	هــذه	النســخة	مــن	اإلرشــادات	المَنّقحــة	عــن	 فاعليتــه	ميدانّيً

النسخة	السابقة	في	أربعة	أوجه،	وهي	أنها:

ــط	 	ســهلة	االســتخدام،	حيــث	تعــرض	فقــط	ســبع	خطــوات	للتخطي 	.1
)بينما	في	السابق	كانت	عشر	خطوات(.

ــة	 ــتخدمين	المتابع ــى	المس ــهِّل	عل ــث	تس ــة	أبســط،	حي ــة	بلغ 	مكتوب 	.2
حتى	وإن	كانوا	غير	خبراء.	

ــح	طريقــة	عمــل	كل	 	تعــرض	مجموعــة	كاملــة	مــن	األدوات	تَوضِّ 	.3
خطوة	من	خطوات	العملية.

ــتوى	 ــى	مس ــي	عل ــا	للصــرف	الصحــي	البيئ ــا	خاًص ــح	اهتماًم 	تمن 	.4
ــل	 ــات	منخفضــة	الدخ ــي	المجتمع ــي،	وبخاصــٍة	ف ــع	المحل المجتم

حيث	يعتبر	تحسين	الخدمة	وتطويرها	مهمة	معّقدة.

ــن	 ــراء	والمهنيي ــه	للخب ــم	اإلرشــاد	والتوجي ــاب	لتقدي ــم	إعــداد	هــذا	الكت ت
ــة	التــي	تتلقــى	 الذيــن	يعملــون	فــي	المناطــق	الحضريــة	وشــبه	الحضرّي
خدمــات	الصــرف	الصحــي	البيئــي	بشــكل	جزئــي	محــدود،	أو	التــي	ال	
مــة	هنــا	 تتلقــى	هــذا	النــوع	مــن	الخدمــات	مــن	األســاس.	إن	العمليــة	المقدَّ
ــم	فــي	ســبع	خطــوات	ومجموعــة	األدوات	الملحقــة	بهــا	 بمنهجهــا	المنظَّ
ــراء	 ــة،	وخب ــوكاالت	المانح ــة،	وال ــلطات	المحلي ــدوى	للس ــر	ذا	ج تعتب
التخطيــط،	والُمنّظمــات	غيــر	الحكوميــة	التــي	تتصــدى	لوضــع	برامــج	
ــك	لغيــر	الخبــراء	والُمنّظمــات	 ــة	وتوصيــل	الخدمــة،	وكذل ــة	التحتي البني
ــي	 ــي	المشــاِركة	ف ــع	المحل ــات	المجتم ــة	ومنظم ــة	المحلي ــر	الحكومي غي

عملية	تخطيط	من	هذا	النوع.

خصائص عملية التخطيط 
ــة	 ــة	المواتي ــر	البيئ ــي؛	تعتب ــي	الجــزء	الثان ــه	ف ــا	تمــت	األشــارة	إلي وكم
ــا	لتخطيــط	خدمــات	الصــرف	الصحــي	البيئــي	وتنفيذهــا	 أمــًرا	ضرورًي
وتشــغيلها	علــى	نحــٍو	مســتدام.	وهنــاك	ثالثــة	عناصــر	تتمّثــل	فــي:	
بعــض	المهــارات	الخاصــة،	والوقــت	الكافــي،	والتمويــل	الكافــي،	ولهــذه	
ــج	 ــط	لنه ــة	التخطي ــاز	عملي ــي	إنج ــرة	ف ــة	كبي ــة	أهمي ــات	الثالث ن المكوِّ
ــة	 ــي	فــي	المناطــق	الحضري ــة	للصــرف	الصحــي	البيئ ــادة	المجتمعي القي

CLUES	ونجاح	هذه	العملية:	

المهارات المطلوبة   •
هنــاك	عــدة	مهــارات	مطلــوب	تَوّفرهــا	فــي	قائــد	العمليــة	والمنّســق	لنهــج	
ــق	 ــي	المناط ــي	ف ــي	البيئ ــة	للصــرف	الصح ــادة	المجتمعي ــط	القي تخطي
ــل	هــذه	المهــارات	فــي:	مهــارات	التخطيط،	 الحضريــة	CLUES،	وتتمثَّ
التفــاوض	 المثــال	 ســبيل	 )علــى	 والوســاطة	 التفــاوض	 ومهــارات	
ــة(،	ويجــب	أيًضــا	أن	يكــون	 ــح	الُمتباين ــن	المصال ــق	بي والتوســط	للتوفي
القائــد	علــى	درايــة	ببعــض	العلــوم	االجتماعيــة	ولديــه	بعــض	المعرفــة	
عــن	الهندســة	البيئيــة.	ويتطلــب	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	
الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES	تنســيًقا	جيــًدا	بيــن	
اإلدارات	والــوكاالت	المختلفــة	مثــل	دوائــر	الصحــة	البلديــة،	وإدارة	
ــة	 ــى	عملي ــن	عل ــك	القائمي ــة،	وكذل ــة،	ومهندســي	البلدي ــق	بالمدين المراف
ــارات	 ــا	المه ــر	أيًض ــب	األم ــا	يتطل ــي	القطــاع	الخــاص،	كم التشــغيل	ف
الالزمــة	لَفهــم	الجهــات	المعنيــة	وتحفيزهــم	واجتذابهــم	للمشــاركة.	وقبــل	
ــة	 ــى	دراي ــر	عل ــك	ُمَنّسق/ُمَيّس ــد	أن	لدي ــب	التأك ــراء	يج ــأي	إج ــدء	ب الب

بالمجتمع	المحلي.

الوقت الالزم   •
أوضحــت	التجــارب	والخبــرات	الســابقة	أنــه	مــن	الممكــن	إجــراء	
ــن	 ــهر،	ولك ــي	غضــون	9-10	أش ــذ(	ف ــدون	التنفي ــمّيًا	)ب ــط	رس التخطي
ــر	الفعلــي	للحــد	األدنــى	مــن	متطلبــات	البيئــة	 هــذا	علــى	افتــراض	التَوفُّ
ض	الجــزء	الثانــي	لمناقشــتها.	وقــد	يــؤدي	وجــود	 المواتيــة	والتــي	تَعــرَّ
القضايــا	الشــائكة	إلــى	تأخيــر	التخطيــط	أو	تأجيلــه،	ومنهــا:	عــدم	وضوح	
الحيــازة	أو	حــدود	ملكيــة	األراضــي،	أو	النزاعــات	بيــن	مخَتَلــف	الجهات	
المعنيــة	وتضــارب	المصالــح	الخاصــة،	أو	االفتقــار	إلــى	التمويــل	

الكافي.	

التمويل الالزم   •
وتوّضــح	التجربــة	أن	المبلــغ	الــالزم	لتنفيــذ	الخطــوات	الســتة	للتخطيــط	
ــذا	 ــل	ه ــن	أن	يق ــن	الممك ــيٍ،	وم ــل	عــن	15000	دوالٍر	أمريك ــن	يق ل
المبلــغ	حــال	التعامــل	مــع	مجتمعــات	أصغــر	حجًمــا	مــن	التــي	ال	يزيــد	
عــدد	ســكانها	عــن	1000	نســمة.	ويشــمل	المبلــغ	تكاليــف	ورش	
فــي	 التكاليــف	 العمليــة،	وســتتفاوت	 لقائــد	 المكافــأة	 العمــل	ومبلــغ	
ــي	ســُتَتخذ	 ــى	اإلجــراءات	الت ــاًء	عل ــًرا	بن ــا	كبي الخطــوة	الســابعة	تفاوًت

في	مرحلة	التنفيذ.
 

2   اإلدارة	الالمركزيــة	لميــاه	الصــرف	هــي	"عمليــة	الجمــع	والتخزيــن	والمعالجة	والتخلص	من/إعادة	االســتخدام	لميــاه	الصرف	من	المنازل	)بصــورة	منفردة(،	والمجموعات	

.)Tchobanoglous, 1995(	"منها	بالقرب	أو	المخلفــات	وتوليد	إنتاج	نقطــة	في	بالفعل	القائمة	المجتمعــات	مــن	شــرائح	إلــى	باإلضافــة	النائيــة،	والمجتمعــات	الســكنية،

ــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	 وُتظِهــر	الخطــوات	الســبع	لنهــج	القي
البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES	الحاجــة	إلــى	قــوة	فــي	
المهــارات	التــي	تركــز	علــى	النــاس	والتــي	تشــمل	مهــارات	التواصــل	
والتفــاوض،	ويســتغرق	التخطيــط	الــذي	يعتمــد	علــى	النــاس	وقًتــا	أطــول	
ــا	 ــي	يقوده ــة	الت ــط	التقليدي ــج	التخطي ــتغرقه	مناه ــذي	تس ــت	ال ــن	الوق م
ــي	 ــول	الت ــاد	الحل ــي	إيج ــِهم	ف ــة	أخــرى	ُتس ــن	ناحي ــا	م ــراء،	ولكنه الخب
تلقــى	قبــواًل	أكبــر	مــن	ناحيــة	الجهــات	المعنيــة	األساســية،	والتــي	تالئــم	
ــر	خطــوات	 ع	عب ــرُّ ــي	الَتَس ــة	نفســها.	وال	يأت الظــروف	الخاصــة	بالحال
ــينات	 ــق	التحس ــع	تحقي ــتعجال	ال	تتوق ــع	االس ــدة،	فم ــأي	فائ ــط	ب التخطي
ــط	 ــس	فق ــال،	لي ــت	والم المرجــوة،	فمــن	األمــور	المهمــة	اســتثمار	الوق
تنميــة	 فــي	 أيًضــا	 بــل	 التخطيــط،	 الُمتَقــن	لخطــوات	 اإلنجــاز	 فــي	
ــور	 ــن	األم ــال	م ــت	والم ــة،	فاســتثمار	الوق ــدرات	المهم ــارات	والق المه
ــغيل،	 ــذ	والتش ــي	التنفي ــتدامة	ف ــع	باالس ــم	تتمت ــق	ُنظ ــي	تحقي ــة	ف الفاصل

وتستحق	بالفعل	بذل	المزيد	من	الوقت	والجهود.

كيفية استخدام اإلرشادات الواردة بالكتاب

ُصمَمــت	اإلرشــادات	لنهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	
فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES	لتناســب	المســتوى	المجتمعــي،	
ــاًل	لســابقيه	فــي	تخطيــط	الِبَنــى	التحتية	 وُيفتــَرض	بــه	أن	يكــون	نهًجــا	مكمِّ
الصحــي	 الصــرف	 تخطيــط	 إطــار	 مثــل	 المــدن،	 نطــاق	 علــى	
Sanitation 21 (IWA, 2006)،	أو	اســتراتيجية	الصرف	الصحي	
ــى	 ــى	نطــاق	المــدن	)ISSDP, 2010(،	ويســعى	هــذان	النهجــان	إل عل
ــر	الصــرف	 ــي	تطوي ــة	ف ــن	األطــراف	الفاعل ــاون	بي ــز	أوجــه	التع تعزي
الصحــي	علــى	مســتوى	البلديــات،	ويهدفــان	إلــى	تطويــر	الصــرف	
الصحــي	علــى	نطــاق	المــدن،	لالّطــالع	علــى	مناقشــات	أكثــر	تفصيــاًل	
عــن	الصلــة	بيــن	النهــج	الــذي	يتنــاول	مســتوى	المجتمــع	المحلــى	والنهــج	

المتبع	على	نطاق	المدن	انظر	الخطوة	6.

الجــزء	األول	مــن	الكتــاب		يعــرض	نهــج	التخطيــط	بخطواتــه	الســبعة،	
ــا	 ــق	تعــرض	شــرًحا	تفصيلّيً ــة	للتطبي ــأدوات	عملي تتصــل	كل	خطــوة	ب
ــاذج	لحــاالت	دراســية،	 ــا	يعــرض	نم ــة	تنفيذهــا،	كم ــا	وعــن	طريق عنه
ض	الجــزء	األول	أيًضــا	لذكــر	المهــارات	الضروريــة	واإلطــار	 ويتعــرَّ

الزمني	والتمويل	الالزم	لتنفيذ	نهج	التخطيط	وإنجازه.	

ــق	عليــه	"البيئــة	المواتيــة	 يتنــاول	مــا	ُيطَل 	 الجــزء	الثانــي	مــن	الكتــاب	
Enabling Environment"،	ويعنــي	بتقييــم	الظــروف	المناســبة	
ــادرة	 ــا	والمب ــد	له ــتباق	التمهي ــي	واس ــي	البيئ ــط	الصــرف	الصح لتخطي
ــر	 ــات،	وتعتب ــة	بالتحدي ــة	المليئ ــات	الحضري ــي	البيئ ــك	ف ــا	وذل بتعزيزه

ل	ألي	مشروع.	 البيئة	المواتية	عاماًل	رئيسًيا	لنجاح	إجراءات	التدخُّ

الجــزء	الثالــث	مــن	الكتــاب		يضــم	30	أداة	عمليــة	مــن	شــأنها	دعــم	تنفيــذ	
المناطــق	 فــي	 البيئــي	 الصحــي	 للصــرف	 المجتمعيــة	 القيــادة	 نهــج	
ــة	 ــق	الكامل ــث	تضــم	الوثائ ــّوع	األدوات	حي ــة	CLUES،	وتتن الحضري
ــاذج	لبرامــج	ورش	العمــل	 ــى	نم ــوي	عل ــا	تحت ــة،	كم ــم	المرجعي والقوائ
ــج	 ــرص	المدم ــى	الق ــت	كل	األدوات	عل ــد	أُدِرج ــا.	وق ــداول	أعماله وج
ــى	 ــا	عل ــدث	إصــدار	له ــى	أح ــالع	عل ــن	االطِّ ــاب،	ويمك ــق	بالكت الملح
ــت	مــن	خــالل	)www.sandec.ch(.	ويمكــن	أيًضــا	 شــبكة	اإلنترن
ــة	 ــق	بيئ اســتخدام	بعــض	األدوات	فــي	التعامــل	مــع	الجــزء	الثانــي	)خل

مواتية(.	
ــات	الصــرف	 ــم	وتقني ــاب	نُظ ــع	كت ــاب	م ــذا	الكت ــتخدام	ه ــَرض	اس وُيفت
م	معلومــات	شــاملة	عــن	 الصحــي	)Tilley et al., 2008(	الــذي	يقــدِّ
مجموعــة	كاملــة	مــن	تقنيــات	الصــرف	الصحــي،	والــوارد	ذكــره	

وإدراجه	في	مجموعة	األدوات	المرفقة	)األداة	أ.15(.

ويجــب	أال	يتــردد	مســتخدمو	هــذه	اإلرشــادات	فــي	اســتخدامها	بمــا	
يرونــه	مالئًمــا	)فمثــاًل	يمكنهــم	اختيــار	بعــض	الخطــوات	واتباعهــا	دون	
غيرهــا،	أو	يمكنهــم	تطويــع	مجموعــة	األدوات	تَبًعــا	لمــا	يحتاجــه	موقــف	
ع	المســتخدمين	علــى	اإلبــداع	والتطويــر	فــي	 بعينــه(،	وبهــذا	ُنشــجِّ
أنشــطتهم	وأدواتهــم	الخاصــة	بالتخطيــط	لتحقيــق	صــرف	صحــي	بيئــي	

أفضل.

تحديد البيئة المواتية

يمكــن	النظــر	إلــى	البيئــة	المواتيــة	علــى	أنهــا	مجموعــة	الظــروف	
ــال	 ــر	فّع ــداث	تغيي ــة	إح ــي	إمكاني ــر	ف ــي	تؤث ــة	والمترابطــة	الت المتداخل
ــروف	 ــمل	الظ ــي،	2003(،	وتش ــك	الدول ــن	البن ــس	م ــتدام	)مقتب ومس
السياســية،	والقانونيــة،	والمؤسســية،	والمالية،	واالقتصاديــة،	والتعليمية،	
نــة	وتدعمهــا،	والبيئــة	 ع	أنشــطة	ُمعيَّ ــة	التــي	ُتشــجِّ والتقنيــة،	واالجتماعي
ــا	 ــة	لنجــاح	أي	اســتثمار	تنمــوي؛	فبدونه ــة	مــن	العناصــر	المهم المواتي
ســتكون	المــوارد	الُمخّصصــة	إلحــداث	التغييــر	عديمــة	الجــدوى،	ونعني	
بهــذا	-علــى	ســبيل	المثــال-	إن	كانــت	سياســيات	القطــاع	القائمــة	أو	لوائــح	
ــاه	 ــة	لمي ــة	الالمركزي ــارات	المعالج ــمح	بخي ــودة	ال	تس ــم	الموج التصمي
ــل	نهــج	 ــط	التشــاركي	مث ــن	يكــون	لممارســة	نهــج	التخطي الصــرف2	فل
ــة		 ــي	فــي	المناطــق	الحضري ــة	للصــرف	الصحــي	البيئ ــادة	المجتمعي القي

CLUES	التأثير	المرجو	ولن	يحقق	النجاح	الكافي.	
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لذلــك،	فمــن	األمــور	المهمــة	عنــد	اتخــاذ	قــرار	بتَولِّــي	عمليــة	التخطيــط	
ــة	القائمــة	وتقييمهــا	التخــاذ	قــرار	بشــأن	األمــور	التــي	 -	مراجعــة	البيئ
ي	لهــا	مــن	أجــل	إتاحــة	فــرص	النجــاح	للبرنامــج،	والعمــل	 يلــزم	التَصــدِّ
ــذه	 ــاعد	ه ــوف	تس ــا.	وس ــاظ	عليه ــرات	والحف ــذه	التغيي ــن	ه ــى	تأمي عل
ــن	الظــروف	القائمــة	يلــزم	تضمينهــا	 اإلرشــادات	علــى	تحديــد	أي	م

وتنظيمها	من	أجل	تهئية	البيئة	المواتية	التى	ُتَمّكن	التغيير.

وتضــم	العناصــر	الســتة	األساســية	للبيئــة	المواتيــة	التــي	تؤســس	لنجــاح	
تطبيــق	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	

الحضرية	CLUES	ما	يلي:	

السياســي،	 الدعــم	 حيــث	 مــن	 الحكومــي،	 الدعــم	 	مســتوى	 	.1
واالستراتيجيات	والسياسات	القومية	المالئمة.

	اإلطــار	القانونــي	والتنظيمــي،	مــع	المعاييــر	والقواعــد	والقوانيــن	 	.2
المالئمة	على	الصعيدين	القومي	والمحلي.	

ــذي	 ــل	وتدعــم	النهــج	المســتخدم	ال ــي	تقب ــات	المؤسســية	الت 	الترتيب 	.3
يعتمد	على	المجتمع.

ــد	وتضمــن	أن	جميــع	 	توافــر	المهــارات	والقــدرات	الفّعالــة	التــي	تؤكِّ 	.4
المختلفــة	 والمفاهيــم	 التخطيــط	 أدوات	 يســتوعبون	 المشــاركين	

ويتقبلونها.
	الترتيبــات	الماليــة	التــي	ُتســهِّل	تنظيــم	األمــوال	واالعتمــادات	 	.5

المالية	للتنفيذ.
	القبــول	االجتماعــي	والثقافــي،	أي:	توفيــق	عمليــة	تقديــم	الخدمــة	بما	 	.6
ومــدى	 وتفضيالتهــم	 المســتخدمين	 تصــورات	 مــع	 يتناســب	

التزامهم	بالمشاركة	على	األمدين	الطويل	والقصير.	

ــة	 ــاء	عملي ــة	أثن ــة	المواتي ــية	للبيئ ــذه	العناصــر	الرئيس ــد	ه ويجــب	تحدي
التخطيــط،	كمــا	يجــب	التطويــر	والتحســين	المســتمر	فــي	معرفــة	وفهــم	
ــة	 ــة	القائم ــامل	للبيئ ــق	والش ــم	الُمَتَعِم ــاب	الفه ــإذا	غ ــة.	ف ــة	المواتي البيئ
فســوف	تنشــأ	المشــكالت	واألزمــات	والمعّوقــات	فــي	عمليــة	التخطيــط.	
بالطبــع	لــن	يكــون	هنــاك	أبــًدا	"البيئــة	المواتيــة	المثاليــة"،	ولكــن	هنــاك	
لــة،	والتــي	 عة	أو	الُمعطِّ درجــات	قــد	تزيــد	أو	تقلــل	مــن	العوامــل	الُمشــجِّ

بدورها	قد	تسهِّل	عملية	التقدم	أو	تعرقلها.
 

ويجب أيًضا مراعاة ما يلي:
نــك	مــن	قيــاس	الدرجــة	النســبية	 ــة	ُتَمكِّ ال	توجــد	أي	قائمــة	مرجعي   >
ــة	 ــل	البيئ ــت	عوام ــا	إذا	كان ــرك	م ــد"،	أو	لتخب ــب	التأيي ــم	أو	"كس للدع
ــت	 ــور	ليس ــذه	األم ــه	–	فه ــن	عدم ــاز	م ــة	اإلنج ــة	لمتابع ــة	كافي المواتي
ــم	بشــكل	فــردي	والنظــر	فــي	كل	ســياق	علــى	حــدٍة	 ثابتــة	ويجــب	أن	ُتقيَّ
التحليــل	 يســاعدك	 نحــٍو	مســتقل.	وســوف	 وتقييــم	كل	حالــة	علــى	
المعــروض	فــي	الجــزء	الثانــي	)انظــر	صفحــة	49(	علــى	تقييــم	البيئــة	

المواتية	وإيجاد	حلول	لتحسينها.

تتســم	البيئــات	المواتيــة	بالمرونــة	والحيويــة،	وهــذا	يعنــي	أن	   >
ــر	بمــرور	الوقت	 دة	والمذكــورة	أدنــاه	ســوف	تتغيَّ العناصــر	الســتة	الُمحــدَّ
باختــالف	الحكومــات	الجديــدة،	وبعمــل	اإلصالحــات	فــي	القطــاع،	

وبتطور	سياسات	القطاع،	وما	إلى	ذلك.

ــى	 ــة	بعينهــا	عل ــا	فــي	بيئ ــًرا	إيجابّيً ــذ	المشــروع	تأثي ــر	تنفي ــد	يؤث ق 	 >
ــبيل	 ــى	س ــا	)عل ــل	فيه ــى	التعدي ــؤدي	إل ــد	ي ــل	ق ــي،	ب ــتوى	المحل المس
ــة	 ــز	عملي ــد	تحّف ــع(،	وق ــي	المجتم ــة	ف ــادة	الوعــي	والمعرف ــال:	بزي المث
ــال	تدريجــي	 ــى	حــدوث	انتق ــدة	عل ــط	الناجحــة	والممارســة	الجي التخطي
نحــو	بيئــة	مواتيــة	أكثــر	مالءمــًة	وتشــجيًعا،	بــل	قــد	تــؤدي	إلــى	التغييــر	

في	التفكير	وفي	الطريقة	التي	تحكم	سير	األمور.

يجــب	مراعــاة	الحــد	األدنــى	للمتطلبــات	قبــل	البــدء	فــي	الخطــوات	الســبع	
لعملية	التخطيط،	ويشمل	هذا	الحد	األدنى:

النــوع	مــن	عمليــات	 لدعــم	هــذا	 المحليــة	 الحكومــة	 	اســتعداد	 	•
التخطيط	والتساهل	في	إجراءاته.

	وجــود	رائــد	مــن	المجتمــع	المحلــي	ممــن	لديــه	االســتعداد	والقــدرة	 	•
ر	العملية	واألخذ	بزمام	المبادرة	فيها	وقيادتها. على	َتَصدُّ

	وجــود	مهــارات	وقــدرات	مؤسســية	لتيســير	العمليــات	التــي	تضــم	 	•
ــق،	 ــى	مســتوى	البلديات/المراف ــك	عل ــددة،	وذل ــة	متع ــاٍت	معني جه
ــات	 ــي	)ُمنّظم ــتوى	المحل ــر	واألقسام/المس ــتوى	الدوائ ــى	مس وعل

غير	الحكومية/منظمات	المجتمع	المحلي(.

ــي	إطــار	2  ــواردة	ف ــة	الموجــزة	ال ــة	المرجعي ــاعدك	القائم وســوف	تس
ــر	 ــم	أكث ــد	تقيي ــا	يوج ــة،	كم ــتة	المعني ــي	العناصــر	الس ــر	ف ــى	النظ عل
ــة	فــي	الجــزء	الثانــي	)الصفحــات	مــن	49	إلــى	 ــة	المواتي ــاًل	للبيئ تفصي
ــالع	عليهــا	حيــث	إنهــا	جــزٌء	ال	يتجــزأ	مــن	نجــاح	 65(.	فــال	تنســى	االطِّ
المناطــق	 فــي	 البيئــي	 الصحــي	 للصــرف	 المجتمعيــة	 القيــادة	 نهــج	

.CLUES	الحضرية

ــة  ــلطات المحلي ــن الس ــم م ــد دع ــل يوج ــي: ه ــم الحكوم •  الدع
للُنُهــج المعتمــد علــى المجتمــع - مــن ناحيــة الدعــم السياســي 

والسياسات القومية المناسبة والمساِعدة؟

•  اإلطــار القانونــي والتنظيمــي: هــل ُيبــِرز اإلطــار القانونــي 
المعاييــر والقواعــد والقوانيــن التــي تســمح بالخيــارات البديلــة 
أو منخفضــة التكلفــة أو كليهمــا أو تشــجع عليهمــا -علــى 

الصعيدين القومي والمحلي؟

المؤسســية  الترتيبــات  تدعــم  هــل  المؤسســية:  •  الترتيبــات 
القائمــة النهــج التشــاركي للقيــادة المجتمعيــة للصــرف الصحي 
البيئــي فــي المناطــق الحضريــة CLUES والــذي يتميــز 

بتعدد الجهات المعنية؟

ــة الرئيســية  ــع الجهــات المعني ــدرات: هــل تتمت •  المهــارات والق
المنتظــر مشــاركتها بالمهــارات والقــدرات األساســية التــي 
يمكــن تطويرهــا لتصــل إلــى المســتوى الكافــي والمطلــوب 

خالل الفترة )سنة واحدة( التي تستغرقها عملية التخطيط؟

•  الترتيبــات الماليــة: هــل يوجــد مــن الترتيبــات الماليــة مــا يكفــي 
لضمــان التنفيــذ ولتأميــن عمليــة التشــغيل والصيانــة الســليمة 

والمناسبة؟

•  القبــول االجتماعــي والثقافــي: هــل تســاعد البيئــة االجتماعيــة 
والثقافيــة علــى المشــاركة الكاملــة للمجتمــع وال تســتثني فئــات 

نة؟ ُمَعيَّ

إطــار 2: قائمــة مراجعــة مختصــرة للتقييم المبدئــي للبيئة المواتية
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يقــّدم هــذا الجــزء وصًفــا لعمليــة التخطيــط ذات الســبع خطــوات 
ــة  ــادة المجتمعي ــج القي ــج نه ــذ برنام ــر وتنفي ــَتخدم لتطوي ــي ُتس والت
 ،CLUES الحضريــة  المناطــق  فــي  البيئــي  الصحــي  للصــرف 
بترتيــب متتالــي متسلســل، ولكــن عنــد  الخطــوات  ُتعــرض هــذه 
التطبيــق العملــي ســنجد أنهــا عــادًة مــا تتداخــل، وربمــا احتــاج األمــر 
لتكــرار بعــض الخطــوات مــراًرا، كل ذلــك فــي ســبيل الوصــول لحلــول 
مالئمــة ومقبولــة، أمــا المبــدأ األهــم واألبــرز هــو ضــرورة أن تكــون 
ــهم العمليــة ويتأثــرون  العمليــة "ِملــًكا" للجهــات المعنيــة الذيــن تَمسُّ
بهــا بشــكل مباشــر: فعلــى الرغــم مــن أهميــة مــا يقدمــه الخبــراء مــن 
ــى  ــب عل ــه يج ــطة إال أن ــض األنش ــي بع ــادي ف ــارات ودور قي استش
ــل مســئولية عمليــة التخطيــط بوجــٍه عــام.  المجتمــع المحلــي أن يتحمَّ
الكتــاب  لهــذا  الخلفــي  الغــالف  علــى  المطبــوع  الشــكل  م  ويقــدِّ
اســتعراًضا إلطــار التخطيــط بخطواتــه الســبعة مــع النتائــج الرئيســية 

وورش العمل المتوقعة. 

مشاركة الجهات المعنية
ــهم	-	بشــكل	 الجهــات	المعنيــة	هــم	األفــراد	أو	المنظمــات	الذيــن	يَمسُّ
مباشــر	أو	غيــر	مباشــر	-	وضــع	الصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	مجتمــع	
معيــن	أو	منطقــة	بعينهــا،	ويتأثــرون	بــه	–	أو	قــد	يؤثــرون	فيــه.	وهنــاك	
فــرق	بيــن	قــادة	العمليــة	والجهــات	المعنيــة	األساســية،	والجهــات	المعنيــة	
الثانويــة،	قــادة	العمليــة	هــم	المســئولون	عــن	قيــادة	عمليــة	التخطيــط	ولهــم	
القيــادة	 نهــج	 لعمليــة	 الرئيســية	 النتائــج	 تحقيــق	 فــي	 أساســي	 دور	
الحضريــة	 المناطــق	 فــي	 البيئــي	 الصحــي	 للصــرف	 المجتمعيــة	
CLUES،	أمــا	الجهــات	المعنيــة	األساســية	هــم	المؤسســات	أو	األفــراد	
ممــن	لهــم	دور	فــي	عمليــة	التخطيــط	أو	ممــن	لديهــم	اإلمكانيــة	والقــدرة	
علــى	التأثيــر	فــي	قــرارات	التخطيــط	أو	ممــن	قــد	يتأثــرون	بهــا،	
والجهــات	المعنيــة	الثانويــة	هــم	علــى	صعيــٍد	آخــر	كل	مــن	قــد	يشــارك	
فــي	ورش	العمــل	واالجتماعــات	ولكــن	ليــس	لهــم	دوٌر	أساســي	أو	مؤثــر	
فــي	عمليــة	التخطيــط.	وتوجــد	معلومــات	تفصيليــة	عــن	الترتيبــات	
المؤسســية	مــع	قائمــة	بنمــاذج	مجموعــات	الجهــات	المعنيــة	الذيــن	ينبغــي	
إشــراكهم	فــي	عمليــة	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	
فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES	فــي	الجــزء	الثانــي	مــن	هــذه	

اإلرشادات	في	)انظر	صفحة	54(.
 

لتحديــد	 وذلــك	 المعنيــة	 للجهــات	 تحليــل	 عمــل	 الضــروري	 مــن	
	منهــم،	وتحليــل	الجهــات	المعنيــة	هــو	عمليــة	 المشــاركة	المالئمــة	لــكلٍّ
تحديــد	وفهــم	مصالــح	هــؤالء	األطــراف،	وتأثيرهــم،	ومواطــن	قوتهــم	
ونقــاط	ضعفهــم،	فضــاًل	عــن	العالقــات	بينهــم،	ويمنحنــا	التحليــل	
فرصــة	اكتشــاف	الطريقــة	المناســبة	لترتيــب	مشــاركة	كٍل	مــن	الجهــات	
ــون	 المعنيــة	فــي	العمليــة	ودمجهــم	بهــا.	فبعــض	الجهــات	المعنيــة	مِهمُّ
للمشــروع	)حيــث	يتعلــق	المشــروع	باحتياجاتهــم	ومصالحهــم	ويعطيهــا	
ــى	المشــروع	 ــره	الخــاص	عل ــه	تأثي ــة(	بينمــا	البعــض	اآلخــر	ل األولوي
ــا	أو	ســلًبا	علــى	المشــروع(.	 )حيــث	لديهــم	القــدرة	علــى	التأثيــر	إيجاًب
ــد	 ــت:	فق ــرور	الوق ــا	بم ــم	تدريجًي ــة	وأدوره ــات	المعني ــور	الجه وتتط
ــدأ	بعضهــم	كأطــراف	معنييــن	أساســيين	وبمــرور	الوقــت	يتحولــون	 يب
إلــى	ثانوييــن	أو	العكــس	وفًقــا	لمــا	تجــده	النتائــج	وتقتضيــه	القــرارات.	
ــدار	 ــى	م ــة	عل ــات	المعني ــل	الجه ــح	تحلي ــة	وتنقي ــب	مراجع ــك،	يج لذل

مراحل	المشــروع	المختلفة.

وتقتــرح	عمليــة	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	
المناطــق	الحضريــة	CLUES	أن	ُيجــَرى	تحليــل	للجهــات	المعنيــة	
ــد	 ــى	تحدي ــوة	1	عل ــتمل	الخط ــى:	وتش ــة	األول ــوات	الثالث ــالل	الخط خ
مبدئــي	للجهــات	المعنيــة،	بينمــا	ُتجــَرى	فــي	الخطــوة	2	)والتــي	تعتبــر	
لتحليــل	 تشــاركية	 ممارســة	 التخطيــط(	 لعمليــة	 الرســمي	 اإلطــالق	
وُتَنّقــح	 التقييــم	 فيهــا	 فُيســَتكَمل	 	3 الخطــوة	 أمــا	 المعنيــة،	 الجهــات	
ــات	 ــم	الجه ــد	إجــراءات	تقيي ــي	ألح ــه.	ويوجــد	عــرض	تفصيل مخرجات
ــط	 ــة	التخطي ــق	لعملي ــد	وصــف	الح ــا	يوج ــي	األداة	أ.5،	كم ــة	ف المعني
َدت	كل	 ــد	ُزوِّ ــك،	فق ــى	ذل ــى	تســتخَدم	هــذه	األداة.	وعــالوًة	عل د	مت ُيحــدِّ
خطــوة	مــن	الخطــوات	الســبع	بقائمــة	تضــم	الجهــات	المعنيــة	التــي	عــادًة	

ما	يتعيَّن	إشراكهم	فيها.

فلنبــدأ التخطيــط! الخطــوات الســبع لعمليــة التخطيــط

لجــزء	األول ا األول لجــزء	 ا
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Cross-cutting Tasks المهام المتقاطعة
يعــرض	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	
ــة	طــوال	فتــرة	 الحضريــة	CLUES	ثــالث	مهــام	متقاطعــة	وثيقــة	الصل

عملية	التخطيط:

رفع الوعي والتواصل   >
ــار	نظــام	 ــد	اختي ــرارات	مســتنيرة	عن ــى	اتخــاذ	ق ــاس	عل ــدرة	الن ق
وتقنيــة	الصــرف	الصحــي	األكثــر	مالءمــة	لهــم،	وكذلــك	قدرتهــم	
ــن	 ــوع	م ــق	ن ــط	بخل ــا	ترتب ــا	وأقلمته ــة	بعينه ــتيعاب	تقني ــى	اس عل
الوعــي	واطــالع	النــاس	علــى	نمــاذج	جيــدة	والئقــة	تمتــاز	بجــودة	
التصميــم،	ممــا	يســتلزم	منــح	الجهــات	المعنيــة	الفرصــة	للحصــول	
ــك	إنشــاء	نمــاذج	 ــد	يشــمل	ذل علــى	خبــرة	علــى	أرض	الوقــع،	وق
للصــرف	توضــح	االســتخدام	األمثــل	والســليم	أو	إجــراء	جــوالت	
ــع	 ــل،	والتفاعــل	م ــة	بالفع ــق	مشــابهة	قائم ــة	لمراف دراســية	ميداني
مســتخدمين	ِفعلييــن	لهــذه	المرافــق	)NETSSAF, 2008(.	ومــن	
النمــاذج	الجيــدة	أيًضــا	تنظيــم	"معــارض	الصــرف	الصحــي"	علــى	
هــة	 ُمَوجَّ أ.1(	أو	حمــالت	تواصــل	 المجتمــع	)انظــر	 مســتوى	
تخاطــب	فئــات	معينــة	فــي	المجتمــع،	مثــل:	األشــخاص	الذيــن	
يتغوطــون	فــي	العــراء،	والمشــتغلين	فــي	جمــع	وتــداول	المخلفــات،	
ــبوك	 ــل	فيس ــي	مث ــبكات	التواصــل	االجتماع ــل	ش ــم.	وتمثِّ وغيره
Facebook،	وتويتــر	Twitter	أدوات	لمشــاركة	المعلومــات	

والتواصل،	وتزداد	فاعليتها	يوًما	بعد	يوم.

تطوير القدرات   >
يتطلــب	تطبيــق	عمليــة	التخطيــط	التشــاركية	الخاصــة	بنهــج	القيــادة	
ــة	 ــق	الحضري ــي	المناط ــي	ف ــي	البيئ ــة	للصــرف	الصح المجتمعي
ــك	 ــاون	وذل ــدرات،	والتع ــاءات،	والق ــة،	والكف CLUES:	المعرف
ــا	 ــا	قُُدًم ــير	به ــول	والس ــا	للحل ــة	وتوجيهه ــادة	العملي ــل	قي ــن	أج م
ــرات	 ــا	لخب ــة	أيًض ــُرز	الحاج ــاركية(،	وتب ــارات	اإلدارة	التش )مه
ــول	الصــرف	 ــذ	حل ــار	وتنفي ــال-	الختي ــبيل	المث ــى	س ــة،	-عل معين
د	)المهــارات	 الصحــي	البيئــي	المالئمــة	مــع	مراعــاة	الســياق	الُمحــدَّ
والقــدرات	 المهــارات	 وُتَعــد	 التخطيــط(،	 ومهــارات	 الهندســية	
فمــن	 ولذلــك	 المواتيــة،	 البيئــة	 مكونــات	 مــن	 مهًمــا	 ُمكّوًنــا	
ــب،	 ــد	دورات	للتدري ــق	عق ــن	طري ــدرات	ع ــاء	الق الضــروري	بن
وتبــادل	المعلومــات،	ورفــع	الوعــي،	وإن	أردنــا	اســتدامة	أي	نظــام	
جديــد	والحفــاظ	عليــه	فســيكون	مــن	المفيــد	أيًضــا	أن	نرســي	قواعــد	

المعرفة	الضرورية	لتشغيل	هذا	النظام	وصيانته	بعد	تنفيذه.	

يجــب	اعتبــار	عمليــات	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	
البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES	وخطــوات	تنفيــذه	
كنــوع	مــن	أنــواع	تبــادل	خبــرات	التعلــم	بيــن	كل	الجهــات	المعنيــة،	
هــة	 وُيْمِكــن	نقــل	المعرفــة	وتنميــة	المهــارات	باســتخدام	أنشــطة	ُمَوجَّ
لتطويــر	القــدرات،	ممــا	يــؤدي	إلــى	تمكيــن	النــاس،	كمــا	ُيســِهم	فــي	
علــى	 ويســاعد	 لهــا	 ــط	 الُمخطَّ لإلجــراءات	 ــال	 الفعَّ اإلنجــاز	
اســتدامتها،	ويعــرض	القســم	الرابــع	مــن	الجــزء	الثانــي	)الصفحات	
ــة	 ــارات	المطلوب ــاًل	للمه ــر	تفصي ــرًحا	أكث ــى	60(	ش ــن	58	إل م
ــا	 م	طرًق ــدِّ ــا	ُيق ــة،	كم ــات	المعني ــن	الجه ــة	م ــات	المختلف للمجموع

عملية	مختلفة	يمكن	استخدامها	في	تطوير	القدرات.	

متابعة العملية وتقييمها   >
ــا	 ــن	أنه ــد	م ــط	والتأك ــة	التخطي ــير	عملي ــم	س ــي	تقيي ــة	ه المتابع
تســير	فــي	مســارها	الصحيــح	وفــق	مــا	هــو	مخطــط	لهــا.	وتشــتمل	
ــة	أســئلة	بســيطة:	 ــف	باســتخدام	ثالث ــل	للموق ــى	تحلي المتابعــة	عل
ــي	 ــه؟	ومــا	الهــدف	التال ــي	وأيــن	نحــن	من مــا	هــو	الموقــف	الحال
ــه	للوصــول	 ــا	فعل ــذي	علين ــا	ال ــه؟	وم ــذي	نســعى	للوصــول	إلي ال

لهذا	الهدف؟
وهنــاك	طــرٌق	عديــدة	للمتابعــة:	تتــدرج	مــن	طريقــة	القوائــم	
ــات	 ــة	الفعالي ــم	وإقام ــى	تنظي ــة	حت ــة	والمتعّمق ــة	الُمفّصل المرجعي
ـى	 يتَولَـّ أن	 واألمثــل	 واألفضــل	 الذاتيــة،	 المجتمعيــة	 للمتابعــة	
المتابعــة	جميــع	األفــراد	والمؤسســات	التــي	يعنيهــا	المشــروع	
والتــي	لهــا	مصلحــة	فــي	تنفيــذه،	وحرًصــا	علــى	التبســيط	نقتــرح	
أن	يعقــد	قائــدو	العمليــة	اجتماعــات	دوريــة	الســتعراض	نتائــج	
ــط،	واألفضــل	أن	 المتابعــة	بعــد	كل	خطــوة	مــن	خطــوات	التخطي
ــم.	وتوجــد	 ــكل	خطــوة	منه ــل	الخاصــة	ب ــد	ورشــة	العم ــون	بع تك

قائمة	مرجعية	مخصصة	للمتابعة	في	األداة	أ.30.	
	ُتَســهِّل	المتابعــة	الدوريــة	المنتظمــة	تحديــد	أوجــه	القصــور	وعــدم	
ــؤدي	 ــد	ت ــا،	وق ــى	تصحيحه ــاعد	عل ــروع	وُتس ــي	المش ــاءة	ف الكف
ــى	ســبيل	 ــرات	فــي	شــكل	واتجــاه	المشــروع.	فعل ــى	تغيي أيًضــا	إل
المثــال	قــد	تدفــع	التغييــرات	الشــاملة	فــي	تقديــم	الخدمــة	علــى	
ــد	 ــول	المعروضــة،	أو	ق ــي	الحل ــر	ف ــى	التغيي ــة	إل ــتوى	المدين مس
ــروع.	 ــاق	المش ــيع	نط ــى	توس ــدة	إل ــل	الجدي ــرص	التموي ــؤدي	ف ت
وســوف	يفيــد	إجــراء	التقييــم	فــي	ختــام	العمليــة	وخطواتهــا	الســبعة	
فــي	تحديــد	الــدروس	المســتفادة	وتوثيقهــا،	وقــد	ُيســَتخدم	هــذا	األمــر	

-بدوره-	في	تحسين	النهج	بوجٍه	عام.

شــكل 1:	رفع	الوعي:	ورشــة	عمل	لتوعية	الجهات	المعنية	بكفر	الشــيخ	)مصر(	2017	)المصدر:	مؤسســة	بناء(	.
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 تبــدأ عمليــة التخطيــط المعروضــة ضمــن هــذه اإلرشــادات بالتحفيــز 
وعمــل األنشــطة االفتتاحيــة لبــدء العمليــة، وقــد اقتبســت هــذه األنشــطة 
مــن نهــج الصــرف الصحــي الكامــل بقيــادة المجتمــع CLTS المعروف 
ــَدت  ــد أُِع ــرة، وق ــات كثي ــم فئ ــي بدع ــذي َحِظ ــع وال ــاق واس ــى نط عل
ــة  ــى توعي ــط إل ــة التخطي ــدف عملي ــياق الحضــري. وته ــب الس لتناس
ــة  ــي والموضوعــات المتعلق ــا الصــرف الصحــي البيئ المجتمــع بقضاي
بالنظافــة الصحيــة، كمــا تهــدف لخلــق الزخــم والقــوة الدافعــة وتضــع 
ــم  ــات لرس ــراء ممارس ــد إج ــة. بع ــاركة المجتمعي ــًدا للمش ــا جي أساًس
خريطــة البيانــات بمشــاركة المجتمــع ومناقشــة االهتمامــات الرئيســية 
ــأن  ــاق بش ــة اتف ــه صياغ ــم في ــي يت ــي أول ــاء مجتمع ــي لق ــكان ف للس
ل فريــق للمهمــات المجتمعيــة قوامــه  اإلجــراءات وخطــة العمــل، وُيشــكَّ
رّواد العمــل المجتمعــي مــن المتطوعيــن أو ممــن وقــع عليهــم االختيــار 
فــي وقــت ســابق، ويقــوم فريــق المهمــات المجتمعيــة المذكــور بــدور 

واجهة التواصل الوسيطة بين المجتمع وسائر الجهات المعنية.

ــق  ــاء أســس التواف ــالزم لبن ــت ال ــح هــذه الخطــوة الوق ويجــب أن تتي
وتطويــر العالقــة بيــن المجتمــع واألشخاص/المؤسســات الخارجيــة 

المشاركة.

ما يجب القيام به وكيفية التنفيذ؟

ــادة	المجتمعيــة	للصــرف	 تتكــون	الخطــوة	األولــى	فــي	عمليــة	نهــج	القي
الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES	مــن	األنشــطة	

األساسية	الثالثة	التالية:

فعاليات بدء العملية  .1
ــية	 ــة	األساس ــر	المعرف ــة	توفي ــدء	العلمي ــة	لب ــات	الناجح ــتطيع	الفعالي تس
بمشــكالت	الصحــة	والصــرف	الصحــي	والنظافــة	الصحيــة	فــي	المجتمع	
المســتهدف،	وفــي	نفــس	الوقــت	يمكنهــا	أن	تحفــز	المجتمــع	وتثيــر	لديــه	
الدافــع	لتحســين	بيئتــه،	وتســاعد	هــذه	الفعاليــات	أيًضــا	علــى	خلــق	قاعــدة	
اد	العمــل	المجتمعــي	 للمشــاركة	المجتمعيــة،	كمــا	تســاعد	علــى	تحديــد	روَّ

)انظر	إطار	3(
وقــد	تأخــذ	عمليــة	التحفيــز	عــدة	صــور	تبًعــا	لظــروف	المجتمــع	المحليــة،	
أمــا	النهــج	األمثــل	والــذي	َيِعــد	بنتائــج	واعــدة	عنــد	اســتخدامه	مــن	أجــل	
ــج	 ــه	نه ــي	مجال ــف	ف ــن	التعري ــي	ع ــج	الغن ــو	النه ــع	فه ــز	المجتم تحفي
الصــرف	الصحــي	الكامــل	بقيــادة	المجتمــع	CLTS،	فهــذا	النهــج	يالئــم	
البيئــات	الريفيــة	وشــبه	الحضرّيــة	التــي	تنتشــر	فيهــا	ظاهــرة	التغــّوط	فــي	
ــاق	 ــى	نط ــد	عل ــاره	بع ــِر	اختب ــم	َيج ــه	ل ــًعا،	إال	أن ــاًرا	واس ــراء	انتش الع
واســع	فــي	ســياق	البيئــات	الحضريــة.	وُيمِكــن	لفعاليــات	اليــوم	الواحــد	
المنظمــة	جيــًدا	والُمنفــذة	بنجــاح	والتــي	تســتخدم	نهــج	الصــرف	الصحــي	
الكامــل	بقيــادة	المجتمــع	CLTS	أن	تشــعل	الفتيــل	وتكــون	البدايــة	

إلطالق	عملية	ناجحة	تهدف	للتغيير	وتمكين	المجتمع.

وتقــدم	األداة	أ.1	اســتعراًضا	وشــرًحا	ألنشــطة	بــدء	العمليــة،	كمــا	
تســاعدك	علــى	اختيــار	نهــج	مناســب	وفًقــا	لســمات	وخصائــص	مجتمعك	
ــة	 ــج	الفعالي ــى	نتائ ــه	وعل ــذي	اخترت ــى	النهــج	ال ــاًء	عل ــه،	وبن واحتياجات
األولــي	يمكنــك	أنــت	تقــرر	مــا	إذا	كان	هنــاك	حاجــة	لمزيــد	مــن	
الفعاليــات	أو	األنشــطة	أم	أن	األمــر	لــن	يســتلزم	المزيــد،	وُتمثِّــل	فعاليــات	
بــدء	العمليــة	فرًصــا	جيــدة	للنظــر	داخــل	المجتمــع	بنظــرة	مبدئيــة	
ــارة	عزمهــم	 اد	العمــل	المجتمعــي	وتشــجعيهم	وإث فاحصــة،	وإيجــاد	روَّ

بل	ودعمهم	)انظر	إطار	3(.

إطــار 3: تحديد رّواد العمــل المجتمعي 

فــي كل مجتمــع أو حــي يوجــد بعــض األفــراد ممــن لديهــم القــدرة 
علــى التأثيــر وإحــداث التغييــر، وذلــك بســبب االحتــرام الــذي 
ــل أفــراد المجتمــع، فنجــد أن كاًل مــن: القــادة  ــه مــن قَِب يحظــون ب
التقليدييــن، أو قــادة الــرأي، أو السياســيين، أو قــادة منظمــات 
ــم(  ــم طبيعته ــن )بحك ــادة الطبيعيي ــى الق ــي، أو حت ــع المحل المجتم
اًدا للعمــل المجتمعــي، واعتمــاداً علــى  مــن الممكــن أن يكونــوا روَّ
ــباًبا،  ــيوًخا أو ش ــي ش ــل المجتمع ــون رّواد العم ــد يك ــياق، فق الس
المعلميــن  مــن  أو  الدينيــة  القيــادات  مــن  رجــااًل،  أو  نســاًء 
)Chambers, 2009(، ويجــب أن يتَّســم القــادة الطبيعيــون 
بالحمــاس وأن يكــون لديهــم الدافعيــة الشــديدة لإلنجــاز، كمــا يجــب 
أن يدينــوا بالــوالء الشــديد لُمجتمعهــم وأن يشــعروا بااللتــزام 
نحــوه، وبمجــرد تحديدهــم نجــد أنهــم ُيَشــّكلون نقاًطــا حيويــة 
للدخــول للمجتمــع المســتهَدف، كمــا أنهــم ُيَمّثلــون حلقــات الوصــل 

المهمة إلشراك المجتمع في عملية التخطيط.

ــز،	 ــة	للتحفي ــوة	مبدئي ــة	لخط ــات	بحاج ــت	كل	المجتمع ــه	ليس ــظ	أن الح
وخاصــًة	فــي	المناطــق	الحضرّيــة	التــي	تحَظــى	بمســتويات	عاليــة	مــن	
التعليــم	تفــوق	تلــك	الموجــودة	فــي	المناطــق	الريفيــة	النائيــة،	فقــد	تجــد	
هنــاك	تطــوًرا	ملحوًظــا	فــي	الوعــي	والمعرفــة	التــي	تتعلــق	بموضوعــات	
الميــاه	وقضايــا	الصــرف	الصحــي	والنظافــة	الصحيــة،	وبالتالــي	يمكــن	

ي	هذه	الخطوة.	 تخطِّ

لطلــب ا لعمليــة وخلــق  ا لبــدء  لتحفيــز  ا الخطــوة 1: 

الخطوة 
1



21 20

ضرية
صحي البيئي في المناطق الح

ف ال
صر

القيادة المجتمعية لتخطيط ال

ضرية
صحي البيئي في المناطق الح

ف ال
صر

القيادة المجتمعية لتخطيط ال

تحديد الجهات المعنية  .3
ــى	لمحــة	عامــة	عــن	المجتمــع	وخصائصــه	 ــك	الخطــوة	األول ســتوفر	ل
األساســية،	ولكنــك	ســتأخذ	مــن	خاللهــا	أيًضــا	فكــرة	أوليــة	عــن	الجهــات	
المعنيــة،	والتــي	ســتظهر	أهميتهــا	خــالل	فتــرة	تطويــر	المشــروع،	
ــي	الوصــول	 ــوة	1	ف ــة	بالخط ــطة	الملحق ــن	األنش ــتفيد	م ــب	أن	تس ويج
ــة	 ــة	لمعرف ــغ	األهمي ــة،	وهــذا	األمــر	بال ــات	المعني ــي	للجه ــد	مبدئ لتحدي
ــن	عليــك	دعوتهــم	لورشــة	عمــل	اإلطــالق	فــي	الخطــوة	 مــن	الذيــن	يتعيَّ
ــح	األداة	أ.5	الطريقــة	المناســبة	لتحقيــق	ذلــك،	وســوف	ُيجــَرى	 2.	وتوضِّ
ورشــة	 خــالل	 المشــاركين	 مــع	 المعنيــة	 للجهــات	 تشــاركي	 تقييــم	

اإلطالق،	مما	سيعطي	صورة	أكثر	تفصياًل	للجهات	المعنية.	

ــن إشــراكها فــي خطــوة التحفيــز لبــدء  مــا هــي الجهــات التــي يتعيَّ
العملية وخلق الطلب؟

فعاليات	بدء	العملية:	
	يتصــّدر	قيــادة	أنشــطة	البــدء	ُمنّظمــة	غيــر	حكوميــة	مســتقرة	 	•

ومعَترف	بها	أو	يترأس	هذه	الفعاليات	ُمَنّسقون	ُمَحّنكون.
أعضاء	المجتمع	)دعوة	مفتوحة( 	•

القائمــة	 الصغيــرة	 التجاريــة	 	المشروعات/الشركات/النشــاطات	 	•
بالفعل	في	المجتمع

اللقاء	المجتمعي	األول:
أعضاء	المجتمع	)دعوة	مفتوحة( 	•

	رّواد	العمــل	المجتمعــي	ممــن	جــرى	تحديدهــم	فــي	فعاليــات	بــدء	 	•
العملية

ــة	القائمــة	 ــر	الحكومي ــي	والمنظمــات	غي مــات	المجتمــع	المحل 	ُمنظَّ 	•
بالمكان

 

األدوات	الخاصــة	بالخطــوة	1

التحفيز	لبدء	العملية	وخلق	الطلب 		 أ.1	

طرق	إجراء	المقابالت	ونماذج	االستبيانات 	 أ.2	

طرق	التقييم	التشاركي 	 أ.3	

تنظيم	االجتماعات،	والفعاليات،	وورش	العمل 	 أ.4	

تحليل	الجهات	المعنية 	 أ.5	

النتائج الرئيسية

فعاليات	بدء	العملية:
الميــاه	 فــي	 المهمــة	 بالموضوعــات	 المجتمعــي	 الوعــي	 	رفــع	 	•

والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية	في	المجتمع.	
تحديد	رّواد	العمل	المجتمعي 	•

اللقاء	المجتمعي	األول:
	تحديــد	المجتمــع	للمشــكالت	الرئيســية	فيمــا	يتعلــق	بالصــرف	 	•

الصحي	البيئي
إعداد	خريطة	المجتمع	وتعيين	حدود	المشروع 	•
صياغة	اتفاق	بشأن	اإلجراءات	الخاصة	بالعمل 	•

تشكيل	فريق	للمهمات	من	المجتمع	 	•

تحديد	الجهات	المعنية:
	قائمــة	تصنيــف	وتوصيــف	أوليــة	للجهــات	المعنيــة.	سُيشــّكل	هــذا	 	•

األمر	أساًسا	للتحليل	في	الخطوة	2.

تنبيه

يجــب	البــدء	فــي	ظــل	ظــروف	مناســبة	ومالئمــة،	فمــن	الضــروري	 	 >

ــو	مــن	التوتــرات	والنزاعــات	 ــا	نســبّيًا	ويخل أن	يكــون	المجتمــع	متجانًس
الداخليــة	التــي	يســتعصي	حلهــا	أو	يســتحيل	التغلــب	عليهــا،	ويجــب	
ــب	المجتمعــات	المؤقتــة	غيــر	المســتقرة	التــي	تفتقــر	إلــى	التماســك	 َتَجنُّ

االجتماعي.	

قــد	ُيشــّكل	وضــع	الحيــازة	أو	الملكيــة	غيــر	الرســمية	عقبــة	هائلــة	 	 >

ــة	ويجــب	معالجــة	هــذا	األمــر	 أمــام	تحســين	الخدمــات	البيئيــة	الحضرّي
في	مراحل	مبكرة.	

ــي	 ــز	ف ــة	التحفي ــورة	لعملي ــج	المذك ــار	معظــم	الُنُه ــد	جــَرى	اختب ق 	 >

ــال	 ــم	الفع ــن	تأثيره ــة،	ولك ــة	متجانس ــة	أو	ريفي ــبه	حضري ــياقات	ش س
جديــر	بمحاولــة	اختبارهــم	فــي	المســتوطنات	الحضريــة	غيــر	الرســمية	
ــر	تنوًعــا	وأقــل	تجانًســا	والتــي	 ــم	بكونهــا	أكث )العشــوائية(	التــي	تتس
ــز	 ــة	التحفي ــير	عملي ــد	ال	تس ــات،	وق ــن	التحدي ــد	م ــى	المزي تنطــوي	عل
وتحديــد	رّواد	العمــل	المجتمعــي	فــي	المجتمعــات	الحضريــة	بالبســاطة	

التي	تسير	بها	في	المجتمعات	الريفية.	

ــب	 ــق	الطل ــة	وخل ــدء	العملي ــز	لب يجــب	أن	تخاطــب	أنشــطة	التحفي 	 >

ــن	 ــد	م ــدث	تأك ــم	الح ــد	تنظي ــواء،	وعن ــٍد	س ــى	ح ــال	عل ــاء	والرج النس
حســاب	نســب	حضــور	الجنســين	ووازن	بيــن	مشــاركة	الرجال	والنســاء،	
ــة	 ــطة	منفصل ــراء	أنش ــي	إج ــي	والثقاف ــياق	االجتماع ــب	الس ــد	يتطل وق

ألعضاء	المجتمع	من	الذكور	واإلناث	في	بعض	الحاالت.

ــع	 ــي	رف ــاك	نهجــان	آخــران	يصلحــان	بوجــٍه	خــاص	لالســتخدام	ف وهن
الوعــي	بموضوعــات	الصحــة	وقضايــا	النظافــة	الصحيــة	ولطلــب	حلــول	
ــا:	تســويق	الصــرف	 ــة	وهم ــي	المناطــق	الحضرّي للصــرف	الصحــي	ف

الصحي،	ومبادرات	نادي	الصحة	المجتمعية	)انظر	أ.1(:

ــلوكيات	الخاصــة	 ــر	الس ــن	تغيي ــج	بي تســويق الصــرف الصحــي	ويدم
ــة	لمنتجــات	وخدمــات	 ــة	التجاري باســتخدام	الصــرف	الصحــي	والدعاي
الصــرف	الصحــي	بأســعار	معقولــة.	ومــن	األمثلــة	علــى	هــذه	الطريقــة:	
ــة	 ــة	والمســرحية(،	والعــروض	الترويجي ــة	)التمثيلي العــروض	الدرامي
الــة،	واألســواق	)المعــارض(	المخصصــة	للصــرف	الصحــي،	 الجوَّ
ــرة	 ــات	قصي ــي	فعالي ــويقية	فه ــل	التس ــراءات	التدخ ــا	إج ــا.	أم وغيره
ــوم	 ــاعات	أو	ي ــدة	س ــى	ع ــة	تقتصــر	عل ــبات	متفرق ــي	مناس ــدث	ف تح
ــة	 ــة	الكلي ــالل	العملي ــري	خ ــرة	ألخ ــن	فت ــا	م ــن	تكراره ــل،	ويمك كام
لنهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	

.CLUES	الحضرية

ــع	 ــن	المجتم ــة	م ــات	تطوعي ــي	منظم ــة	ه ــة المجتمعي ــوادي الصحي الن
لت	لتوفيــر	منتــدى	للمعلومــات	والممارســات	الجيــدة	 المحلــي،	تشــكَّ
الســليمة،	وال	تصــل	هــذه	المنظمــات	ألفضــل	أداء	لهــا	إال	بالتــزام	

الجهات	المعنية	على	المدى	الطويل.

 

ــن	في	بني	عباس	 شــكل 2:	التســويق	االجتماعي	للصرف	الصحي	المحسَّ
)Sustainable Sanitation Alliance	:)المصدر	الجزائــر((

اللقاء المجتمعي األول  .2
ــي	 ل ــم	األوَّ ــى	الزخ ــوم	عل ــتمر	لنصــف	ي ــذي	يس ــاء	ال ــذا	اللق ــد	ه يعتم
والحمــاس	الــذي	أحدثتــه	فعاليــات	التحفيــز،	ويهــدف	لتحقيــق	المزيــد	مــن	
الحشــد	للســكان	المقيميــن،	وتثقيفهــم	بالمزيــد	مــن	المعلومــات،	كمــا	
يهــدف	لتحديــد	االهتمامــات	األساســية	للمجتمــع،	ويجــب	أاّل	يخلــو	اللقــاء	
ــى	 ــاعد	عل ــذا	يس ــرح	فه ــه	الم ــب	عن ــة	وأال	يغي ــن	العناصــر	التفاعلي م
المشــاركة	التفاعليــة،	وُينَصــح	بتنفيــذ	األنشــطة	التاليــة	مــع	المشــاركين	

من	الفرق	العاملة	المختلفة:	
	الحديــث	عــن	أهــم	مشــكالت	الصــرف	الصحــي	البيئــي	مــن	خــالل	 	•
مناقشــات	المجموعــات	البؤريــة	)انظــر	أ.2	لمعرفــة	تفاصيــل	عــن	

هذه	الطريقة(.
ــة	 ــر	أ.3	لمعرف ــي	)انظ ــع	الح ــة	تقط ــة	ميداني ــي	جول ــروج	ف 	الخ 	•
ــة	 ــك	يتعرضــون	لمناقشــة	الموضوعــات	المتعلق ــل(،	وبذل التفاصي
بالصــرف	الصحــي	البيئــي،	ويحــددون	المشــكالت	والمخاطــر	
الصحيــة	التــي	تواجــه	المجتمــع	والتــي	تصاحــب	الممارســات	غيــر	
ــة	 ــوالت	التوعي ــل	"ج ــة.	تمث ــة	الصحي ــة	بالنظاف ــليمة	الخاص الس
ــج	 ــي	نه ــتخدام	ف ــائعة	االس ــة	ش ــي	طريق ــين"	)وه ــلوك	المش بالس
الصــرف	الصحــي	الكامــل	بقيــادة	المجتمــع	CLTS(	شــكاًل	خاًصــا	
ــي	 ــمئزاز	ف ــارة	االش ــدف	إلث ــي	ته ــة،	والت ــوالت	الميداني ــن	الج م
ــراء	 ــي	الع ــوط	ف ــن	يمارســون	التغ ــع	الذي ــوس	أعضــاء	المجتم نف
)ولكــن	ال	تؤثــر	هــذه	الطريقــة	وال	يســري	مفعولهــا	علــى	كل	

البيئات	االجتماعية	والثقافية(.
	رســم	خريطــة	للحــي	فــي	إطــار	عمليــة	رســم	الخرائــط	التشــاركية	 	•
ــر	أ.3  ــة،	انظ ــط	المجتمعي ــم	الخرائ ــا	برس ــار	إليه ــا	يش ــادًة	م )ع

لمعرفة	التفاصيل(.	
ــراءات	 ــر	وإج ــل	التطوي ــق	مح ــروع	والمناط ــدود	المش ــن	ح 	تعيي 	•

التدخل.	

فــي	هــذه	الجلســة	العامــة	يتفــق	المجتمــع	علــى	القضايــا	والموضوعــات	
المحــّددة،	ويقــر	باســتعداده	للتصــدي	لهــا	ومعالجتهــا،	فــإذا	َتَوفَّــر	االلتزام	
ــرة	 ــن	األجــدى	أن	ُتصــاغ	مذك ــون	م ــد	يك ــادرة	فق ــي	وروح	المب الحقيق
ــق	 ــكيل	فري ــم	تش ــا،	ويت ــع	عليه ــع	التوقي ــي	المجتم ل ــن	لممثِّ ــم	يمك تفاه
للمهمــات	المجتمعيــة	مــن	أجــل	اتخــاذ	المزيــد	مــن	الخطــوات	وتفعيلهــا،	
ويجــب	أن	يتكــون	فريــق	المهمــات	المذكــور	مــن	أعضــاء	مــن	المجتمــع	
الحمــاس	 لديهــم	 وممــن	 لمجتمعهــم،	 والــوالء	 بااللتــزام	 يتســمون	
تمثيلهــم	 التخطيــط	مــن	خــالل	 فــي	عمليــة	 واالســتعداد	لالشــتراك	
ــن	ســبق	 ــي	الذي ــل	المجتمع ــم.	ونجــد	أن	رّواد	العم ــات	مجتمعه الهتمام
تحديدهــم	أثنــاء	فعاليــات	التحفيــز	أو	خــالل	هــذا	اللقــاء	المجتمعــي-	علــى	
رأس	المرشــحين	لهــذه	اللجنــة،	وُيعَتَمــد	أعضــاء	فريــق	المهمــات	رســمًيا	
أو	-إذا	اســتلزم	األمــر-	يتــم	انتخابهــم	خــالل	ورشــة	اإلطــالق	الموجــودة	
فــي	الخطــوة	2	مــن	عمليــة	التخطيــط.	وتســاعدك	األداة	أ.4	فــي	تنظيــم	

مثل	هذه	اللقاءات	المجتمعية.

الخطوة 
1

الخطوة 
1
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مثال	على	الخطوة	1

التحفيــز لبــدء العمليــة وخلــق الطلــب فــي المســتوطنات غيــر الرســمية 
في كمباال - أوغندا

ُيعتَبــر	التســويق	االجتماعــي	أحــد	أكثــر	الطــرق	تأثيــًرا	وتحفيــًزا	لعمليــة	
ــة،	 ــي	المنزلي ــة	والصــرف	الصح ــة	الصحي ــات	النظاف ــين	ممارس تحس
 SSWARS	ــرت ــي	أج ــويق	اجتماع ــة	تس ــداد	لحمل ــبيل	اإلع ــي	س وف
ــر	 ــتوطنات	غي ــي	المس ــل	ف ــة	تعم ــر	حكومي ــة	غي ــة	محلي ــي	ُمنّظم )وه
الرســمية	بكمبــاال(-	تقييًمــا	شــامالً	ومســتفيًضا	باالحتياجــات،	كمــا	
ثــالث	 فــي	 المحليــة	 المجتمعيــة	 القيــادات	 مــع	 مشــاوراٍت	 أجــرت	
ــى	وضــع	 ــوف	عل ــك	للوق ــي؛	وذل ــي	تقســيم	كوامب ــرة	ف مســتوطنات	فقي
ــن	 ــي	يمك ــور	الت ــأن	األم ــع	بش ــد	آراء	المجتم ــي،	وتَفقُّ الصــرف	الصح
عملهــا	لتحســين	الصــرف	الصحــي	المنزلــي،	وقــد	أظهــرت	النتائــج	أن	
الرئيســية	 األســباب	 هــم	 التقنيــة	 المعرفــة	وضعــف	 ونقــص	 الفقــر	
للممارســات	غيــر	الســليمة	للنظافــة	الصحيــة	والصــرف	الصحــي	علــى	
مســتوى	المنــازل.	وقــد	ُطــّوَرت	هــذه	األنشــطة	التحفيزيــة	لتحســين	

الظروف	بوجٍه	عام:
التواصــل	 والتعليميــة	ووســائل	 التثقيفيــة	 المــواد	 تــم	تطويــر	 	•
-مثــل	الملصقــات	والمطويات/المنشــورات	باللغــة	اإلنجليزيــة	واللغــة	
المحليــة	األساســية	)اللوغنديــة(،	وتــم	توزيعهــا	ونشــرها	لتثقيــف	
النظافــة	 ممارســات	 بأفضــل	 وتعريفهــم	 المجتمــع	 فــي	 الســكان	

الصحيــة	والصرف	الصحي.
ــي	 ــق	الصح ــي	الفري ــل	ف ــن	للعم ــد	أعضــاء	متطوعي ــرى	تحدي ج 	•
بالقريــة	فــي	كٍل	مــن	المجتمعــات	المســتهدفة،	وقــد	حصــل	هــذا	الفريــق	
ــا	يهــدف	لتوعيــة	 علــى	التدريــب	المناســب؛	ليتولــى	بعــد	ذلــك	عمــاًل	يومّيً

السكان	وتثقيفهم	صحّيًا.	
ــد	فيهــا	أعضــاء	 اســُتخِدَمت	أنشــطة	العــروض	الدراميــة	التــي	جسَّ 	•
ــة	 ــة	الصحي ــلوكيات	النظاف ــليم	وس ــلوك	الصحــي	الس ــم	الس ــع	ِقَي المجتم

الجيدة	كأدوات	للتوعية.	
 

 
 شكل 3: 
 الفــرق	الصحية	فــي	قرية	كمباال	)أوغندا(	
 أثنــاء	التدريب	على	اســتخدام	األدوات	الترويجية	
.)SSWARS )المصدر:	

 

ــد فيهــا اجتمــاٌع رســمي يضــم كل  ــي ُيعَق الخطــوة 2 هــي الخطــوة الت
الجهــات المعنيــة األساســية، وذلــك مــن أجــل خلــق نــوع مــن التفاُهــم 
المشــترك فيمــا يُخــص مشــكالت الصــرف الصحــي البيئــي الُمعقــدة فــي 
المنطقــة المقــرر تطويرهــا، وكذلــك االتفــاق علــى الطريقــة التــي 
ســُتعالج بهــا هــذه المشــكالت، وال ُبــّد أن تتســم ورشــة افتتــاح وانطالق 
ــت  ــا يجــب أن تلف ــن، كم ــا للحاضري ــم واحتوائه ــودة التنظي ــل بج العم
ا. وقــد أدى تطبيــق أنشــطة  انتبــاه النــاس وتحصــد اهتماًمــا شــعبّيً
توعيــة المجتمــع فــي الخطــوة الســابقة إلــى خلــق مــا يكفــي مــن الهمــة 
والنشــاط لبــدء عمليــة التخطيــط. أمــا الناتــج الرئيســي للخطــوة 2 فهــو 
صياغــة بروتوكــول اتفــاق مكتــوب، يتضمــن موافقــات بشــأن حــدود 
للمشــروع  التخطيــط  لمنهجيــة  العــام  اإلطــار  وكذلــك  المشــروع، 

وطريقة تنفيذ مراحله. 

ما يجب القيام به وكيفية التنفيذ؟

يســتلزم	إطــالق	عمليــة	التخطيــط	تنظيــم	"ورشــة	عمــل	إطــالق	عمليــة	
التخطيــط"	بشــكل	رســمي	التــي	تُضــم	الجهــات	المعنيــة	الرئيســية،	
والتــي	تهــدف	إلضفــاء	الطابــع	الرســمي	علــى	عمليــة	التخطيــط،	
ويســاعد	ارتفــاع	مســتوى	التنظيــم	وااللتــزام	بجــدول	العمــل	علــى	نجــاح	

ورشة	العمل.	سوف	تساعدك	األداة	أ.4	في	اإلجراءات	التنظيمية.
ــى	 ــوم-	عل ــي	ســتمتد	لنصــف	ي ويجــب	أن	تشــتمل	ورشــة	العمــل	-والت

الفقرات	التالية:

افتتاح	ورشة	العمل 	.1
	عــرض	تقديمــي	لنهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	 	.2

CLUES	الحضرية	المناطق	في	البيئي
التقييم	التشاركي	للجهات	المعنية 	.3

التعريف	بالحدود	المكانية	للمشروع	 	.4
تقييم	المشكلة	برؤية	جميع	الجهات	المعنية 	.5

الموافقة	على	منهجية	التخطيط	واالتفاق	على	المسئوليات 	.6
	إصــدار	بروتوكــول	اتفــاق	مكتــوب،	وتقريــر	موجــز	بأعمــال	 	.7

ورشة	اإلطالق.

ــَرح	 ــال	المقَت ــدول	األعم ــن	ج ــال	ع ــتعراًضا	مفصَّ م	األداة	أ.6	اس ــدِّ وتق
ــالق	 ــة	إط ــة	لورش ــبعة	التابع ــر	الس ــل	العناص ــل.	تفاصي ــة	العم لورش

عملية	التخطيط	كما	يلي:

افتتاح ورشة العمل  .1
	يجــب	علــى	ُمَمّثلــي	المجتمــع	أن	يقدمــوا	اســتعراًضا	قصيــًرا	يعطــي	 	
لمحــة	عــن	المشــكالت	الرئيســية	للبيئــة	الحضريــة	والخدمــات	
الحضرّيــة	األساســية.	يمكــن	لهــذا	العــرض	أن	يكــون	شــفهّيًا	أو	أن	
رة	)المســتخدمة	فــي	 ــا	بالصــور	والشــرائح	المصــوَّ يكــون	مدعوًم

برامج	العروض	التقديمية(.

2.  عــرض تقديمــي لنهــج القيــادة المجتمعيــة للصــرف الصحــي 
CLUES البيئي في المناطق الحضرية

	ُيَقــّدم	قائــد	العمليــة	)قــد	تكــون	قيــادة	العمليــة	بواســطة	منظمــة	غيــر	 	
ــة	 ــادة	المجتمعي ــج	القي ــا	لنه ــات(	عرًض ــدى	الهيئ ــة	أو	إح حكومي
	،CLUES	ــة ــق	الحضري ــي	المناط ــي	ف ــي	البيئ للصــرف	الصح
ويتأكــد	مــن	اســتيعاب	كل	الجهــات	المعنيــة	المشــاركة	لمقتضيــات	
النهــج	بالفعــل،	بــل	وقبولهــم	لهــا	أيًضــا،	ونعنــي	بذلــك	علــى	ســبيل	
ــزة	مــن	الحضــور،	والتعــاون	 ــال:	ضــرورة	المشــاركة	الُمرّك المث
الوثيــق	بيــن	ُمخَتَلــف	الهيئــات،	والقبــول	باحتماليــة	عــدم	قبــول	حــل	
مــا	بعــد	الموافقــة	النهائيــة	عليــه	وكونــه	متكامــل،	متعــدد	الخدمــات،	
ــق	التصــورات	 ــد	ال	يطاب ــل	ق ــذا	الح ــذه،	إال	أن	ه ــي	تنفي ــم	َتَبّن وت
التــي	وضعتهــا	الهيئــات	المعنيــة	بــكل	قطــاع	)يمكنــك	اســتخدام	أ.7 

للتعامل	مع	هذه	النقطة(.	

التقييم التشاركي للجهات المعنية  .3
	يجــب	أن	ُيجــَرى	تحديــد	كل	الجهــات	المعنيــة	والتعــرف	علــى	 	
اهتماماتهــم	ومصالحهــم	خــالل	هــذه	الورشــة،	علــى	أن	يتــم	صقــل	
وتعديــل	مــا	تــم	التوصــل	إليــه	فــي	الخطــوات	التاليــة	مــن	العمليــة،	

وتساعدك	األداة	أ.5	في	تنظيم	هذه	األمور.	

االتفاق على حدود المشروع  .4
المكانيــة	 الحــدود	 المشــاركون	 يقــرر	 أن	 الضــروري	 	مــن	 	
ــاعد	 ــد	يس ــر،	ق ــج	التطوي ــل	وبرنام ــراءات	التدخ ــة	إلج الخاضع
القيــام	بجولــة	ميدانيــة	إضافيــة	للمنطقــة	)انظــر	أ.3(	علــى	تحديــد	
الحــدود	الفعليــة	للمســتوطنة	المعنيــة.	مــن	المهــم	الوصــول	لحالــة	
ــن	 ــل	تعيي ــن	أج ــك	م ــاع،	وذل ــالل	االجتم ــاع	اآلراء	خ ــن	إجم م
الحــدود	المكانيــة	ألغــراض	التخطيــط،	مــع	مالحظــة	أنــه	خــالل	
ــب	 ــل	بترتي ــراءات	العم ــذ	إج ــد	ُتَنفَّ ــروع	ق ــّور	المش ــل	تط مراح
البرنامــج،	 مجــال	 فــي	 المختلفــة	 األجــزاء	 مراعيــًة	 مختلــف	
أو	 أفــراد	 إدارتهــا	 يتولــى	 التــي	 المختلفــة	 األجــزاء	 وكذلــك	

مجموعــات	مختلفة	من	الجهات	المعنية.	

لتخطيــط ا طــالق عمليــة  إ الخطــوة 2: 

الخطوة 
2

الخطوة 
1
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تقييم المشكلة برؤية الجهات المعنية   .5
ــرة	 ــة	صغي ــة	لجــان	نوعي ــات	المعني ــّكل	الجه ــن	أن	ُتَش ــن	الممك 	م 	
)أي	كل	لجنــة	تختــص	بموضــوع(،	وذلــك	لمناقشــة	أوجــه	القصور	
فــي	الخدمــات	المحليــة،	والمشــكالت	البيئيــة	الحضريــة،	واألســباب	
الرئيســية	وراء	َتَدنــي	الخدمــات	الحضريــة،	وقــدرة	المجتمــع	علــى	
العمــل	 إجــراءات	 وتنفيــذ	 التخطيــط	 عمليــة	 فــي	 المشــاركة	
الُمقَتَرحــة.	عليــك	بــاألداة	أ.8	التــي	توضــح	تحليــل	شــجرة	المشــكلة	
Problem Tree Analysis	حيــث	يمكــن	اســتخدامها	فــي	حالــة	
العمــل	فــي	مجموعــات	كمــا	فــي	هــذه	الحالــة.	وأخيــًرا	يجــب	علــى	

كل	لجنة	إصدار	بيان	عن	المشاكل	بناًء	على	مناقشاتهم.	
 

الموافقة على منهجية التخطيط واالتفاق على المسئوليات  .6
وتقــرر	الجهــات	المعنيــة	قــراًرا	باًتــا	فيمــا	يتعلــق	بإطــالق	عمليــة	 	
التخطيــط	للمشــروع	مــن	عدمهــا،	وإذا	كان	القــرار	باإليجــاب	فيجــب	أن	
تكــون	الموافقــة	علــى	منهجيــة	التخطيــط	متبوعــة	بترشــيح	اللجنــة	
التنســيقية	للمشــروع	واعتمادهــا	بالموافقــة	عليهــا	)انظــر	إطــار	4(.	
ــع	 ــات	مــن	المجتم ــق	المهم ويجــب	-رســمّيًا-	دمــج	األعضــاء	مــن	فري
الــذي	تــم	تشــكيله	فــي	الخطــوة	1،	كمــا	ينبغــي	الوصــول	التفــاق	حــول	
كيفيــة	تنفيــذ	باقــي	األعمــال،	وال	ُبــد	مــن	تحديــد	المســئوليات،	وتحديــًدا	
يجــب	الوصــول	التفــاق	حــول	األطــراف	الذيــن	ســتقع	عليهــم	مســئولية	
اإلدارة	والتنســيق	بوجــٍه	عــام.	وبالنظــر	إلــى	عــدد	الهيئــات	والــوكاالت	
التــي	ُيحتَمــل	انضمامهــم	للمشــاركة	فــي	العمليــة،	فــال	ُبــد	أن	يحَظــى	قائــد	
ــة	 ــن	المهني ــتوى	م ــى	مس ــون	عل ــر	وأن	يك ــرام	والتوقي ــة	باالحت العملي

والحياد،	كما	ينبغي	له	أن	يتصف	بالحنكة	الدبلوماسية.
 

7.  إصــدار بروتوكــول االتفــاق، وتقريــر موجــز بأعمــال ورشــة 
اإلطالق.

ــة	التنســيقية	 ــة	باالشــتراك	مــع	اللجن ــد	العملي 	يجــب	أن	ُيصــِدر	قائ 	
ــد	 ــة	العق ــاق	بمثاب ــون	االتف ــث	يك ــوب	بحي ــاق	مكت ــول	اتف بروتوك
للجهــات	المعنيــة	المشــتركة	فــي	العمليــة	والمتأثريــن	بهــا،	وال	ُبــد	
أن	يتضمــن	تقريــر	ورشــة	العمــل	األدوار	والمســئوليات	المنوطــة	
ــن	 ــا	يجــب	أن	يتضم ــة،	كم ــي	العملي ــة	ف ــات	المعني ــف	الجه بُمخَتَل
ــا	لحــدود	المشــروع	ولألعضــاء	الُمختاريــن	لعضويــة	 تعريًفــا	مبدئّيً

اللجنة	التنسيقية	للمشروع.

إطار 4: اللجنة التنســيقية للمشــروع

ــط َكُكل،  ــة التخطي ــة وراء عملي ــوة الُمحّرك ــة الق ــذه اللجن ــل ه ُتمّث
وتضــم أعضــاء مــن فريــق المهمــات المجتمعيــة وعــدد مــن 
الجهــات المعنيــة الذيــن جــرى تعريفهــم كأطــراف "أساســيين" 
خــالل التقييــم التشــاركي للجهــات المعنيــة فــي الخطــوة 2، ويجــب 
أن يتــرأس اللجنــة شــخص ذو خبــرة ويحَظــى باالحتــرام، وُتَنّســق 
اللجنــة ورش العمــل وأنشــطة التخطيــط األساســية، وهي المســئولة 
وينبغــي  نهائيــة،  أو خطــط  أساســية  تقاريــر  أي  تحريــر  عــن 
ألعضــاء اللجنــة العمــل بشــكل َتَطّوعــي، إال أنــه مــن الممكــن 

مكافأتهم على عقد االجتماعات الشهرية للجنة. 

 ما هي الجهات التي يتعّين إشراكها في خطوة إطالق 
عملية التخطيط؟

يجــب	أن	ُتعَقــد	المراِســم	الرســمية	إلطــالق	العمليــة	بعــد	اللقــاء	المجتمعي	
المعقــود	فــي	الخطــوة	1،	وذلــك	علــى	شــكل	ورشــة	عمــل	تضــم	العديــد	
مــن	الجهــات	المعنيــة،	وال	ُبــد	أن	ُتســَند	إدارة	ورشــة	العمــل	إلــى	ُمَنّســق	
خبيــر.	كمــا	يجــب	أن	يحضــر	هــذه	الورشــة	ُمخَتَلــف	الجهــات	المعنيــة	
الذيــن	جــرى	الَتَعــّرف	عليهــم	خــالل	فعاليــات	بــدء	العمليــة،	كمــا	يجــب	
ــلطات	 ــة،	والس ــي	البلدي ــة	ف ــئولي	الصح ــة،	ومس ــد	العملي ــم	قائ أن	تض
ــة،	ومندوبيــن	عــن	المرافــق،	 ــة	المســئولة	عــن	المقاطعــة	والبلدي المحلي
والُمنّظمــات	غيــر	الحكوميــة،	وأســاتذة	الجامعــات	والطــالب،	وممثليــن	

عن	المجتمع	بما	فيهم	اللجنة	التنسيقية	للمشروع.	

األدوات	الخاصة	بالخطوة 2

طرق	التقييم	التشاركي 	 أ.3	

تنظيم	االجتماعات،	والفعاليات،	وورش	العمل 	 أ.4	

تحليل	الجهات	المعنية 	 أ.5	

نموذج	لجدول	أعمال:	ورشة	اإلطالق	الرسمية 	 أ.6	

	العرض	التقديمي	لنهج	القيادة	المجتمعية	للصرف	الصحي	 	 أ.7	
CLUES	الحضرية	المناطق	في	البيئي

تحليل	شجرة	المشكلة 	 أ.8	

تنبيه

تأّكــد	مــن	ترتيــب	مشــاركة	الحكومــة	المحليــة	وممثليــن	عــن	 	 >
الخالفــات	 لتتجنــب	 الرســمية	 اإلطــالق	 ورشــة	 فــي	 المرافــق	
ــح	 ــة	أو	اللوائ ــة	القائم ــد	التنظيمي ــات	والقواع ــع	السياس ــات	م والصدام
والقوانيــن	الداخليــة	المحليــة،	وقــد	يســاعد	هــذا	األمــر	أيًضــا	فــي	
ــة	أو	 ــتوى	البلدي ــى	مس ــواء	عل ــارات	س ــم	والمه ــدار	الدع ــح	مق توضي

على	مســتوى	المقاطعة.

ــتمرار	 ــى	االس ــؤدي	إل ــا	أن	ي ــرار	إم ــوة	ق ــذه	الخط ــن	ه ــج	ع ينت 	 >
ومواصلــة	عمليــة	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	
المناطــق	الحضريــة	CLUES	أو	إلــى	إنهائهــا،	ومــن	هنــا	تكتســب	هــذه	
ــك	 ــة	لذل ــح	المتباين ــى	المصال ــا	إل ــرة.	وإذا	نظرن ــا	الكبي الخطــوة	أهميته
ل	 ــكِّ ــد	ُيَش ــاركة	فق ــة	المش ــات	المعني ــن	الجه ــارك	م ــر	المش ــدد	الكبي الع
الوصــول	التفــاق	عــام	أمــًرا	صعًبــا،	لذلــك	فمــن	الضــروري	وجــود	مدير	
ــه.	 ــة	ب ــروع	وااللتزامــات	المتعلق ــداف	المش ــم	أه ــر	يتفه ــق	خبي وُمَنّس
تســتند	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	
الحضريــة	CLUES	علــى	نهــج	يتســم	باالســتجابة	للطلبــات،	لذلــك	ال	
يقــع	االختيــار	إال	علــى	تلــك	المجتمعــات	التــي	ُتبــدي	اســتعداًدا	للمشــاركة	

في	التخطيط	والتدريب	والتشغيل	والصيانة.

النتائج الرئيسية

اتخاذ	قرار	بشأن	االستمرار	في	عملية	التخطيط 	•

التقييم	التشاركي	للجهات	المعنية 	•

تعيين	وترسيم	حدود	البرنامج 	•

إصدار	بيان	بالمشكالت 	•

العمليــة	 علــى	 واالتفــاق	 التخطيــط	 منهجيــة	 علــى	 	الموافقــة	 	•
وتحديد	المســئوليات

ــة	 ــال	ورش ــر	موجــز	بأعم ــاق،	وتقري ــول	االتف 	إصــدار	بروتوك 	•
اإلطالق

تشكيل	اللجنة	التنسيقية	للمشروع 	•

ــي	 ــكيله	ف ــم	تش ــذي	ت ــع	)ال ــن	المجتم ــات	م ــق	المهم ــاد	فري 	اعتم 	•
الخطوة	1(
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مثال	على	الخطوة	2

تــاي"  "هاتســادي  فــي  التخطيــط  عمليــة  إطــالق  عمــل  ورشــة 
– جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

ــن	 ــط	بي ــا	الرب ــدى	يمكنن ــى	أي	م ــن	الوس	إل ــوذج	م ــذا	النم يوضــح	ه
ــل	 ــي	األول،	فخــالل	الخطــوة	1	وقب ــاء	المجتمع ورشــة	اإلطــالق	واللق
ــم	 ــي	ُمَنظَّ ــاء	مجتمع ــد	لق ــمية	ُعِق ــالق	الرس ــة	اإلط ــات	ورش ــدء	فعالي ب
بهــدف	التعــرف	علــى	القضايــا	الرئيســية	فــي	النطــاق	الحضــري،	
ــة	 ــة،	ومناقشــة	عملي ــي	الحالي ــات	الصــرف	الصحــي	البيئ ــن	خدم وتعيي

التخطيط	المقترحة.

َمــت	الورشــة	المجتمعيــة	 اللقــاء المجتمعــي األول )الخطــوة 1(:	ُنظِّ
األولــى	-التــي	امتــدت	لنصــف	يــوم-	فــي	غرفــة	اجتماعــات	الحــي	
ــرًدا	مــن	أعضــاء	 ــاي،	حضــر	الورشــة	60	ف ــي	هاتســادي	ت الواقعــة	ف
المجتمــع،	وســلطات	الحكومــة	المحليــة،	والُمنظمــات	السياســية،	وقائــد	
ــات	 ــي	والمخلف ــاه	والصــرف	الصح ــم	المي ــن	قس ــن	ع ــة،	وممثلي العملي
الصلبــة	فــي	الــدول	الناميــة	Sandec	)التابــع	لمعهــد	Eawag(.	كان	
الغــرض	مــن	الورشــة	عــرض	فكــرة	المشــروع	وإجــراءات	التخطيــط	
ــف	الراهــن	للصــرف	 ــم	ســريع	للموق ومناقشــتها	مــن	أجــل	إجــراء	تقيي
ــن	 ــية	م ــات	الرئيس ــى	المجموع ــرف	عل ــك	للتع ــي،	وكذل ــي	البيئ الصح
الجهــات	المعنيــة،	وقــد	اســُتخدمت	مناقشــات	المجموعــات	البؤريــة	

ورسم	خرائط	البيانات	التشاركية	كطرق	أساسية	للتقييم	التشاركي.

ورشــة اإلطــالق الرســمية )الخطــوة 2(:	تــم	تدشــين	المشــروع	وإطالقه	
ــوز	لســنة	2007،	فــي	إطــار	 رســمّيًا	فــي	الحــادي	عشــر	مــن	يوليو/َتمُّ
ورشــة	عمــل	الجهــات	المعنيــة	المتعــددة	فــي	ِفِييْنِتيــان	)عاصمــة	الوس(،	
المشــروع،	 التصديــق	علــى	موقــع	 فــي	 الورشــة	 أهــداف	 لــت	 وتَمثَّ
وإعطــاء	الصفــة	الرســمية	لعمليــة	التخطيــط،	وتحديــد	الجهــات	المعنيــة،	
واســتعراض	البيئــة	التشــريعية	والسياســية	الراهنــة	فــي	جمهوريــة	الوس	
الديمقراطيــة	الشــعبية،	وتأســيس	اللجنــة	التنســيقية	للمشــروع،	وقــد	
َحِظَيــت	ورشــة	العمــل	بحضــور	مشــاركين	ممثليــن	عــن	الســلطات	
المعنيــة	علــى	المســتوى	القومــي	وكذلــك	علــى	مســتوى	المقاطعــة،	
باإلضافــة	إلــى	الُمنّظمــات	غيــر	الحكوميــة،	وأكاديمييــن،	وممثليــن	عــن	
القريــة.	ومــن	القضايــا	الرئيســية	التــي	ورد	ذكرهــا	فــي	مناقشــات	
المشــاركين	بالورشــة	-	الحاجــة	إلــى	تحديــد	مصــادر	التمويــل	فــي	

ا	من	المشروع مرحلة	مبكرة	جّدً

 

تعنــي الخطــوة 3 بفهــم البيئــة الماديــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
ــا  ــي أنه ــوة ف ــذه الخط ــة ه ــن أهمي ــا، وتكُم ــرر تطويره ــة المق للمنطق
تّوفــر معلومــات أساســية ال غنــى عنهــا فــي جميــع خطــوات التخطيــط 
المســتقبلية، وتشــمل نواتــج هــذه الخطــوة الحصــول علــى تحليــل 
ــات  ــر، والبيان ــع الفق ــة، وخريطــة توزي ــق للجهــات المعني ــح ودقي ُمَنقَّ
ــامل  ــتفيض وش ــم مس ــة، وتقيي ــية Baseline data األولي األساس
ــم الخدمــة فــي المنطقــة.  ــة لتقدي ــة والمســتويات الحالي ــة المواتي للبيئ
ويجــب أن ُيســَند تنســيق الخطــوة 3 إلــى شخص/مؤسســة مــن ذوي 
الكفــاءة والقــدرة وممــن هــم علــى درايــة بالمنطقــة ويتفهَّمــون القضايا 
المعّقــدة للقطاعــات والمشــاكل المتعّلقــة بتوصيــل الخدمــة، ومــن 
التقييــم  ويكــون  العمليــة.  قائــد  ُيَعّينــه  خبيــًرا  يكــون  أن  الممكــن 
 )iii( ،يركــز علــى مصالــح الفقــراء )ii( ،تشــاركي )i( التفصيلــي
يتنــاول كل عناصــر الصــرف الصحــي البيئــي، )iv( يراعــي رؤى 
ــي الحصــول  ــج األهــم للخطــوة 3 ف ــل النات ــه. ويتمّث المجتمــع وخبرات

على تقرير تفصيلي لتقييم الحالة في المنطقة المقرر تطويرها. 

ما يجب القيام به وكيفية التنفيذ؟

بالبيئــة	 الخاصــة	 الموجــزة	 المرجعيــة	 القائمــة	 مــن	 االنتهــاء	 بعــد	
المواتيــة	)انظــر	صفحــة	13(	وبعــد	تنفيــذ	خطوتــي	التحفيــز	واإلطــالق	
المعرفــة	 لديــك	مــن	 المرحلــة	يجــب	أن	يكــون	 لهــذه	 وبالوصــول	
ــي	 ــف	ف ــرار	بشــأن	االســتمرار	أو	التوق ــزم	التخــاذ	ق ــا	يل األساســية	م
عمليــة	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	
الحضريــة	CLUES،	وبهــذا	يحيــن	الوقــت	المناســب	لجمــع	معلومــات	
ُمفّصلــة	تفيــد	فــي	تنفيــذ	المزيــد	مــن	األنشــطة	المتعلقــة	بالتخطيــط،	وال	
بــد	مــن	إجــراء	التقييــم	التفصيلــي	عــن	طريــق	عمليــة	تشــاركية	شــاملة	
تضــم	فــي	ممارســتها	جميــع	األطــراف	الفاعلــة	)وخاصــًة	كل	الجهــات	
المعنيــة	األساســية	الذيــن	جــرى	تحديدهــم	خــالل	الخطــوة	2(،	ويشــتمل	
علــى	تحليــل	للظــروف	الراهنــة	ومســتويات	الخدمــة	القائمــة	فــي	
ــّدم	 ــاًل	للبيئــة	المواتيــة.	وُنق ــا	أكثــر	تفصي المجتمــع،	كمــا	يتضمــن	تقييًم
ــة	إجــراء	 ضــح	-خطــوة	بخطــوة-	كيفي ــا	يوَّ ــي	اســتعراًضا	عاًم ــا	يل فيم

التفصيلي. التقييم	

	جمــع	وتحضيــر	المعلومــات	المتاحــة	عــن	منطقــة	عمــل	المشــروع	 	.1
مــن	كل	المصــادر	)ونقصــد	بذلــك	التقارير،	والدراســات	والرســائل	
ــة	 ــات	ومعرف ــم	وفــرز	البيان ــة،	وغيرهــا(.	ومــن	المهــم	تقيي العلمي
ــر	عــن	الوضــع	 أي	البيانــات	قــد	عفــا	عليهــا	الزمــن	ولــم	تعــد	تعبِّ
القائــم،	وكذلــك	تحديــد	األجــزاء	الناقصــة	فــي	البيانــات	)مثــل	
الديموغرافيــا	)التركيــب	الســكاني(،	ومســتويات	الفقــر،	وخريطــة	

ثة	للمنطقة(. ُمحدَّ

	إجــراء	تقييــم	كامــل	للبيئــة	المواتيــة.	ويجــب	أن	يشــتمل	علــى	 	.2
مســائل	مختلفــة	مثــل	التشــريعات	والقوانيــن	الُمنظمــة،	والمســائل	
البشــرية	 المــوارد	 َتوفُّــر	 ومــدى	 القطــاع،	 بتمويــل	 الخاصــة	
ومســتويات	المهــارة،	ومســتويات	الصحــة	والنظافــة	الصحيــة،	
ودور	المــرأة،	واألمــن	علــى	الممتلــكات	)خاصــًة	فــي	مناطــق	
ــم	 ــاب	الفه ــمية(.	إذا	غ ــبه	الرس ــمية	وش ــر	الرس ــتوطنات	غي المس
ــور	 ــع	ظه ــن	المتوق ــيكون	م ــة	فس ــة	القائم ــامل	للبيئ ــق	الش المتعم
ــة	 ــٍت	الحــق	مــن	عملي المشــكالت	والمعّوقــات	واألزمــات	فــي	وق
التخطيــط.	مــن	المســتحيل	أن	توجــد	فــي	الواقــع	"البيئــة	المواتيــة	
المثاليــة"-	ولكــن	هنــاك	درجــات	-قــد	تزيــد	أو	تقــل-	مــن	العوامــل	
عة	والمواتيــة	التــي	قــد	ُتســهِّل	التقــدم	أو	العوامــل	المعّطلــة	 المشــجِّ
التــي	قــد	تعيــق	التقــدم.	وإلجــراء	تقييــم	كامــل	قــم	باســتخدام	القائمــة	
المرجعيــة	التــي	تقدمهــا	األداة	أ.9،	وراجــع	الجــزء	الثانــي	الخــاص	

بالبيئة	المواتية.
	تقييــم	الظــروف	الراهنــة	والخدمــات	القائمــة	فــي	المنطقــة	المقــرر	 	.3
ــم	مرافــق	الصــرف	الصحــي،	 تطويرهــا.	ويجــب	أن	يشــمل	التقيي
الصــرف	 وشــبكات	 الميــاه،	 واســتهالك	 المراحيــض،	 وأنــواع	
ــأة،	 ــة	وإدارة	الحم ــرق	معالج ــة،	وط ــاري(	القائم ــي	)المج الصح
الصلبــة،	 المخلفــات	 الخدمــة،	وكيفيــة	جمــع	 ُمَقّدمــي	 وتحليــل	
ومواقــع	التخلــص	منهــا،	والتكلفــة،	وغيرهــا.	ويجــب	أن	تتضمــن	
ومناقشــات	 مــة	 ُمنظَّ شــبه	 مقابــالت	 التقييــم	 اســتراتيجيات	
المجموعــات	البؤريــة	)انظــر	أ.2(	مــع	ُمقدمــي	الخدمــة	)المرافــق،	
والخدمــات	البلديــة،	والمشــروعات	الخاصــة(،	كذلــك	العمــالء	مــن	
ُمَتَلقــي	الخدمــة	والمســتخدمين	النهائييــن	)علــى	ســبيل	المثــال	
المزارعيــن	المســتهلكين	لمنتجــات	مثــل:	البــراز	المجفــف،	أو	

الدبال	البيئي	أو	البول(.	

ــع	 ــة	م ــة	مجتمعي ــر	)خريط ــع	الفق ــة	بتوزي ــم	خريط ــداد	ورس 	إع 	.4
ــم	 التركيــز	علــى	المعلومــات	المتعلقــة	بالفقــر،	انظــر	أ.3(.	وإذا	ل
تتوفــر	أي	بيانــات	عــن	الوضــع	الراهــن	للفقــر	فــي	المنطقــة	المقرر	
المعلومــات	 يتيــح	تصنيــف	 فــإن	إعــداد	الخريطــة	 تطويرهــا،	
ــا،	كمــا	ُيَســّهل	وصــول	إجــراءات	 المتعلقــة	بالفقــر	تصنيًفــا	جغرافّيً
ــا.	 هــة	لتخــدم	الســكان/المناطق	األكثــر	فقــًرا	وضعًف التدخــل	الموجَّ
ــل،	 ــتهالك	والدخ ــددة	-	كاالس ــاد	متع ــاواة	أبع ــدم	المس ــر	وع وللفق
والتعليــم،	والصحــة،	والفــرص،	وانعــدام	الحيلــة	والعجــز،	وغيرها	
دات،	وخاًصــة	فــي	المســتوطنات	 -	كمــا	أن	لهمــا	العديــد	مــن	المحــدِّ
ــل	هــذه	الخدمــات.	ومــن	الجوانــب	 ــة	التــي	ال	تصلهــا	مث الحضري
بالغــة	األهميــة	للتحليــل	اإللمــام	بالروابــط	بيــن	الفقــر	فــي	المناطــق	
الحضرّيــة	وغيــاب	أو	نقــص	الخدمــات،	وهــو	مــن	الجوانــب	التــي	

ال	ُبد	أن	تؤخذ	على	محمل	الجد.

هــن لرا ا للوضــع  ــي  لتفصيل ا ــم  لتقيي ا الخطــوة 3: 

 شكل 4: 
 ورشــة	عمل	إطــالق	عملية	التخطيط	
 	في	هاتســادي	تاي	)الوس(	2007 
.)Sandec )المصدر:	
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ــازل	)انظــر	أ.2(.	إذا	 	إجــراء	اســتبيان	)اســتطالع(	عشــوائي	للمن 	.5
ب	فســوف	 ــدرَّ ــل	الُم ــم	العم ــك	طاق ــك	المصــادر	وكذل ــرت	لدي توف
تحصــل	مــن	خــالل	االســتبيانات	)االســتطالعات(	علــى	إحصاءات	
ومعلومــة	ُمَفّصلــة	عــن	ســلوكيات	الســكان	المقيميــن	وعــن	موقفهــم	
ــا	وشــاماًل	 وانطباعاتهــم،	وال	يلــزم	أن	يكــون	االســتبيان	تفصيلّيً
لكافــة	نقــاط	التقييــم	التفصيلــي	للوضــع،	بــل	قــد	يكــون	مــن	المفيــد	
ــارة	 ــازل	المخت ــع	المن ــة	م ــالت	شــخصية	شــبه	ُمنظم إجــراء	مقاب

عشوائّيًا	على	مدار	يوم	أو	يومين.

	عمــل	تنقيــح	لتحليــل	الجهــات	المعنيــة	الــذي	أُجــِري	خــالل	ورشــة	 	.6
اإلطــالق	)انظــر	األداة	أ.5(.	هــذه	هــي	الخطــوة	التــي	يحــدث	فيهــا	
العديــد	مــن	التفاعــالت	مــع	الجهــات	المعنيــة	علــى	اختالفهــم،	
البؤريــة،	 المجموعــات	 مناقشــات	 خــالل	 مــن	 ذلــك	 ويكــون	
غيــر	 والمحادثــات	 الُمنظمــة،	 شــبه	 الشــخصية	 والمقابــالت	
الرســمية،	والزيــارات	الميدانيــة.	ممــا	يــؤدي	إلــى	توثيــق	وتوطيــد	
ــم	 ــق	الفه ــى	تحقي ــة	إل ــة،	باإلضاف ــات	المعني ــع	الجه ــات	م العالق
األفضــل	لمصالحهــم	واهتماماتهــم،	وتأثيرهــم،	ومواطــن	قوتهــم،	

ونقاط	ضعفهم،	وقدرتهم	على	التعاون،	واحتياجاتهم	للتمكين.	

الخطوة	التالية	من	خطوات	التقييم	هي	خطوة	اختيارية:
	الجــوالت	الميدانيــة	للمنطقــة	)انظــر	أ.3(:	إذا	لــم	ُتجــَر	الجــوالت	 	•
ــة	 ــراء	جول ــك	إج ــوة	2،	فعلي ــوة	1	أو	الخط ــي	الخط ــة	ف الميداني
للمنطقــة	المقــرر	تطويرهــا	مــع	ُمَمثليــن	عــن	المجتمــع	)كالُمنّظمات	
غيــر	الحكوميــة،	وُمنّظمــات	المجتمــع	المحلــي،	والُمَعلّميــن(،	
وذلــك	للتعــرف	عــن	كَثــب	علــى	الوضــع	المحلــي	وتكويــن	انطبــاع	

مباشر	عن	الموقف	بمعاينته.

ــات،	 ــة	بالتحدي ــة	ومليئ ــة	صعب ــات	مهم ــر	المعلوم ــع	وتحضي ــد	جم ويع
وفــي	كثيــٍر	مــن	الحــاالت	ســتجد	أنهــا	المــرة	األولــى	التــي	ُتجَمــع	فيهــا	
ــة	بعينهــا.	عمومــا	يجــب	 ــات	األساســية	Baseline data	لمنطق البيان
أن	تســتغرق	الخطــوة	3	مــا	بيــن	10-12	أســبوًعا	إلنجازهــا،	وفــي	
ع	علــى	 نهايــة	الخطــوة	3	يصــدر	'تقريــر	تفصيلــي	لتقييــم	الحالــة'	وُيــَوزَّ
جميــع	الجهــات	المعنيــة	األساســية،	وســوف	تجــد	نموذًجــا	لتصميــم	مثــل	

هذا	التقرير	في	األداة	أ.10.

ما هي الجهات التي يتعّين إشراكها في خطوة التقييم 
التفصيلي؟

	قائــد	العمليــة	المســئول	عــن	التنســيق،	الُمنّظمــات	غيــر	الحكوميــة،	 	•
اإلدارات	البلديــة	أو	الجامعات/الهيئــات	البحثيــة	التطبيقيــة.	ويتولَّــى	

قائد	العملية	مسئولية	قيادة	التقييم	التفصيلي	وتنسيقه.
	رّواد	العمــل	المجتمعــي،	وأعضــاء	مجلــس	البلديــة	المنتخبيــن،	 	•

والُمَعلّمين،	والقيادات	الدينية،	والمجموعات	النسائية.
	جهــات	معنيــة	أساســية	أخــرى:	المرافــق	العامــة،	ومســئولو	الحــي	 	•
والصحــة	 التخطيــط	 وإدارات	 المقاطعــة،	 فــي	 المســئولون	 أو	
ــات	 ــة	أو	الجه ــر	الحكومي ــات	غي ــن	الُمنّظم ــا	م ــة،	وغيره بالبلدي
أصحــاب	 مــن	 األعمــال	 ورواد	 بالمنطقــة،	 العاملــة	 المانحــة	
مشــروعات	الصــرف	الصحــي	الخاصــة،	ومســتخدمو	المنتجــات	

الثانوية	)كالمزارعين(.	
ــات	 ــات	للمجموع ــم	مناقش ــم	بتنظي ــة:	ق ــن	الخدم ــون	م 	المحروم 	•
البؤريــة	مــع	قطاعــات	المجتمــع	المحرومــة	مــن	هــذا	النــوع	

الخدمات. من	

إذا	بــدأ	تفعيــل	اللجنــة	التنســيقة	لنهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	
ســت	 ــي	تأسَّ ــة	CLUES	-	الت ــي	المناطــق	الحضري ــي	ف الصحــي	البيئ
خــالل	الخطــوة	2	-	وبــدأت	اللجنــة	فــي	ممارســة	أعمالهــا،	فهنــا	
ــر	فــي	إمدادهــا	بميزانيــة	صغيــرة	لتنفيــذ	بعــض	أعمــال	 يمكنــك	أن	تفكِّ
إحساســهم	 وتدعــم	 اللجنــة	 تمكيــن	 علــى	 تســاعد	 وبهــذا	 التقييــم،	

بالمســئولية	تجاه	العملية.

األدوات	الخاصــة	بالخطــوة	3

طرق	إجراء	المقابالت	ونماذج	االستبيانات 		 أ.2	

طرق	التقييم	التشاركي 	 أ.3	

تحليل	الجهات	المعنية 	 أ.5	

القائمة	المرجعية	الخاصة	بالتقييم	 أ.9 	

نماذج	ومحتويات	تقرير	الحالة أ.10	

تنبيه

ــة	 ــات	المعني ــف	الجه ــن	ُمخَتَل ــرات	بي ــات	والتوت ــد	تظهــر	الخالف ق 	 >
قــت	العمليــة	فــي	مســيرتها،	ولكــن	ال	ينبغــي	كتــم	وإخفــاء	هــذه	 كلمــا	تعمَّ
خاًصــا	 اهتماًمــا	 ُيولــي	 أن	 التفصيلــي	 التقييــم	 وعلــى	 االختالفــات،	
بإظهارهــا	وجعلهــا	أكثــر	شــفافية،	ويســتعرض	كل	جوانــب	النزاعــات/
الخالفــات	بطريقــة	موضوعيــة،	فعلــى	ســبيل	المثــال:	تختلــف	مصالــح	
المالِــك	اختالًفــا	جوهرًيــا	عــن	مصالــح	المســتأجر	إذا	تعلــق	األمــر	

بتوفير	مراحيض	آمنة	وُمتطورة	أو	محَسنة.	

عــادًة	ال	تقــدم	مرافــق	الميــاه	والصــرف	الصحــي	العامــة	بخدماتهــا	 	 >
االحتكاريــة	أي	دعــم	لــرواد	األعمــال	وأصحــاب	المشــروعات	الصغيــرة	
التــي	تخــدم	المناطــق	الحضرّيــة	الفقيــرة	)والذيــن	تتكــرر	شــكواهم	مــن	

المعاملة	غير	العادلة(.

عليــك	أن	تعــي	وتــدرك	أن	المجتمعــات	قــد	تمــدك	بمعلومــات	كاذبــة	 	 >
ــة(	مــن	أجــل	تحقيــق	أهدافهــم	)لكــي	يصبحــوا	مــن	المســتفيدين	 )مضلل
مــن	المشــروع(.	مــن	المهــم	تقديــم	قائــد	العمليــة	لــكل	الجهــات	المعنيــة	
ــاس	بشــكل	 ــى	الن ــه،	فالتعــرف	عل ــم	ب ــة	وتعريفه ــم	المختلف ومجموعاته

شخصي	وبناء	الثقة	من	العوامل	الرئيسية	للنجاح.

النتائج الرئيسية

تحليل	ُمَنقَّح	للجهات	المعنية. 	•
خريطة	توزيع	الفقر. 	•

نتائج	االستبيان	)االستطالع(	العشوائي	للمنازل. 	•
ــص	بــكل	النتائــج	األساســية،	وإذا	لــزم	 	تقريــر	تقييــم	الحالــة،	وُمَلخَّ 	•

األمر	يجب	أن	ُيترَجم	هذا	التقرير	إلى	اللغة	المحلية.
للصــرف	 المجتمعيــة	 القيــادة	 نهــج	 عمليــة	 بمواصلــة	 	القــرار	 	•

الصحي	البيئي	الذي	تتبعه	اللجنة	التنسيقية	للمشروع.

الخطوة 
3

الخطوة 
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مثال	على	الخطوة	3

التقييم التفصيلي في شانغومبي، دودوما - تنزانيا 

يحتــوي	تقريــر	تقييــم	الحالــة	لمنطقــة	شــانغومبي	الواقعــة	فــي	دودومــا	
ــي	مســتوطنة	 ــة	ف ــة	عــن	الظــروف	البيئي ــات	الكامل ــى	أحــدث	البيان عل
شــانغومبي	عشــوائية	التخطيــط،	ويجمــع	بيــن	معلومــات	مــن	مصــادر	
متنّوعــة،	بمــا	فيهــا	المناقشــات	للمجموعــات	البؤريــة	والمقابــالت	
المهمــة	مــع	األشــخاص	مصــدر	المعلومــات،	وإضافــة	إلــى	ذلــك،	تــم	
ــة	عشــوائية	تغطــي	217  إجــراء	اســتبيان	)اســتطالع(	باســتخدام	عين
منــزاًل،	وذلــك	مــن	أجــل	إيضــاح	البيانــات	االجتماعيــة	واالقتصاديــة،	
ــة	اإلســكان،	 ــة،	وحال ــة	الصحي ــة	بالصحــة	والنظاف والظــروف	المَتَعلّق
ــد	صــدر	 ــي	شــانغومبي.	وق ــة	ف ــة	واالجتماعي ــة	األساســية	المادي والبني
 Majina	وتدعــى	الحكوميــة	غيــر	الُمنّظمــات	أحــد	عــن	التقريــر
ــة"(	 ــاه	والتنمي ــة	الســواحلية	"المي ــي	باللغ ــي	تعن Maendeleo	)والت
واســمها	المختصــر	المعــروف	مامــادو	MAMADO،	ومعهــا	مركــز	
	،Sandec	ــك ــي،	وكذل ــر	الصح ــث	والتطوي ــاكارا	Ifakara	للبح إف
ــي	 ــون	الثان ــى	يناير/كان ــي	2007	إل ــرين	الثان ــن	نوفمبر/تش ــك	م وذل
2008.	وقــد	أوضحــت	النتائــج	األساســية	أن	90%	مــن	الســكان	
ــازل	 ــي	تتشــاركها	عــدة	من ــر	البســيطة	الت يســتخدمون	مراحيــض	الُحَف
ــهال	 ــر	اإلس ــد	ورد	ذك ــيئة،	وق ــة	س ــي	حال ــون	ف ــا	تك ــا	م ــي	غالًب والت
كأكثــر	األمــراض	شــيوًعا	وانتشــاًرا،	كمــا	تتفَشــى	الكوليــرا	أثنــاء	
ــي	 ــه	ف ــود	ل ــال	وج ــة	ف ــات	الصلب ــع	المخلف ــا	جم ــار،	أم ــم	األمط موس
ــم	مــن	كٍل	 ــر	التقيي ــن	لتقاري ــى	نموذجي ــور	عل شــانغومبي.	ويمكــن	العث

من	شــانغومبي	وهاتســادي	تاي	)الواقعة	في	الوس(	في	أ.10.
 

الخطوة 
4

الخطوة 
3

فــي  األولويــة  ذات  المشــاكل  مجــاالت  تقييــم   4 الخطــوة  تتنــاول 
ــل أهــداف هــذه الخطــوة فــي االتفــاق علــى مــا يتضمنه  المجتمــع، وتتمثَّ
ــي الخطــوة  ــم ف ــات )ت ــات وتطبيق ــن تبع ــة م ــي للحال ــر التفصيل التقري
3(، وإعطــاء األولويــة لالســتجابة لخدمــات الصــرف الصحــي البيئــي. 
ــن  ــي أيٍ م ــات ف ــد األولوي ــة الخاصــة بتحدي ــراء الممارس ــن إج ويمك
المجموعــات  مناقشــات  سلســلة  فــي  أو  الُمجَتَمعيــة  العمــل  ورش 
البؤريــة. ومــن المهــم أيًضــا التصديــق علــى تقريــر تقييــم الحالــة 
وإقــراره، وتصحيــح أي أخطــاء واقعيــة أو أي تأويــالت خاطئــة تــؤدي 
ــا"  لســوء الفهــم فــي مســودة التقريــر، وال ُيعتبــر تقريــر التقييــم "نهائّيً

إال بعد هذا اإلقرار والتصديق عليه.

ما يجب القيام به وكيفية التنفيذ؟

يجب	تغطية	البنود	الثالثة	التالية	في	جدول	األعمال:
	عــرض	البيانــات	األساســية	Baseline data	لتقريــر	تقييــم	 	•

الحالة،	ومناقشتها،	وإقرارها	والتصديق	عليها.
	التعريــف	بالمشــكالت	ذات	األولويــة	المجتمعيــة،	مــع	توجيــه	 	•

االهتمام	الخاص	للصرف	الصحي	البيئي.
ــر	 ــين	وتطوي ــل	تحس ــع	مقاب ــع	للدف ــتعداد	المجتم ــدى	اس ــد	م 	تحدي 	•

الخدمات.	

ويمكــن	تغطيــة	جميــع	هــذه	البنــود	بــال	مشــقة	ُتْذكــر	فــي	ورشــة عمــل 
	لهــا	جيــًدا	)انظــر	أ.4	الجوانــب	 ممتــدة لنصــف يــوم	-	إذا	مــا	أُِعــدَّ
التنظيميــة(.	ويجــب	أن	ُيَعــد	العــرض	الخــاص	بالنتائــج	األساســية	لتقرير	
ــز	 ــر	موج ــع	تقري ــا	إصــدار	وتوزي ــن	أيًض ــن	الممك ــابًقا،	وم ــم	س التقيي
ــد	 ــة	لتحدي ه ــة	موجَّ ــك	مناقش ــع	ذل ــم	أن	يتب ــن	المه ــة،	وم ــة	المحلي باللغ
وتــدارك	أي	التبــاس	أو	ســوء	تفســير	فــي	مســودة	التقريــر.	بعــد	النظــر	
فــي	نتائــج	تقريــر	تقييــم	الحالــة	يركــز	الجــزء	الثانــي	مــن	ورشــة	العمــل	
علــى	ترتيــب	أولويــات	المشــكالت	التــي	حددهــا	التقريــر،	ُمَرّكــًزا	علــى	
الصــرف	الصحــي	البيئــي.	أمــا	أســهل	الطــرق	إلجــراء	تقديــر	األولويات	
فهــي	"االقتــراع	والتصويــت	باســتخدام	ســلة	لجمــع	األصــوات	بســرية"	
)انظــر	أ.2(	-	وهــي	طريقــة	بســيطة	لتحديــد	أولويــات	المشــاركين	فــي	
ورشــة	العمــل	فــي	إطــار	ديمقراطــي	يكفــل	الســرية	وعــدم	الكشــف	عــن	
هويــة	صاحــب	الصــوت	المشــارك،	ويعمــل	بمبــدأ	احتســاب	"الصــوت	
الواحــد	للفــرد	الواحــد".	وُيَخّصــص	الجــزء	الثالــث	مــن	الورشــة	لتحديــد	

مدى	االستعداد	للدفع	مقابل	تطوير	وتحسين	الخدمات	)انظر	أ.11(.	

ومــن	الممكــن	أيًضــا	إجــراء	مقابــالت	شــخصية	)فرديــة(	أو	عمــل	
مناقشــات	المجموعــات	البؤريــة	)انظــر	أ.2(،	ولكــن	هــذا	األمــر	يحتــاج	
إلــى	اإلعــداد	الجيــد	والدقيــق،	كمــا	أنــه	يســتهلك	وقًتــا	أطــول	مــن	الوقــت	

الذي	قد	يستغرقه	إجراء	ورش	العمل.	

ما هي الجهات التي يتعّين إشراكها في خطوة ترتيب أولويات 
المشاكل المجتمعية والتحقق منها؟

	قائد	العملية	)لمهام	التنظيم،	ووضع	جدول	األعمال( 	•
مفتوحــة	 دعــوة	 عمــل	 )عــن	طريــق	 المجتمــع	 مــن	 	أعضــاء	 	•
للحضــور،	وأحــرص	علــى	االســتماع	فــي	هــذه	الورشــة	ألصــوات	

كل	المجموعات	على	اختالف	مصالحهم	واهتماماتهم(.

األدوات	الخاصة	بالخطوة 4

طرق	إجراء	المقابالت	ونماذج	االستبيانات 		 أ.2	

تنظيم	االجتماعات،	والفعاليات،	وورش	العمل	 	 أ.4	

ال تقييم	الطلب	الفعَّ أ.11	

تنبيه

أظهــرت	التجربــة	أن	المجتمعــات	تعطــي	األولوية	أيًضا	لمشــكالت	 	 >
أخــرى	مختلفــة،	مثــل	ســوء	حالــة	الطــرق،	وعــدم	الحصــول	علــى	
ــاع	بهــا	ورداءتهــا،	 ــة	أو	مشــقة	االنتف ــدة	بالبلدي ــة	الجي الخدمــات	الصحي
ومــن	المشــكالت	التــي	قــد	يــرد	ذكرهــا	فــي	هــذا	الســياق	أيًضــا	وجــود	
هــذه	 إغفــال	 عــدم	 وينبغــي	 الحضريــة،	 المناطــق	 فــي	 الجريمــة	
الموضوعــات	أو	اســتبعادها	مــن	المناقشــة،	حتــى	لــو	كان	تركيــز	
ــي،	 ــى	الصــرف	الصحــي	البيئ ــه	الواضــح	ُمنَصــب	عل المشــروع	وهدف
البيئــي	 الصحــي	 الصــرف	 بيــن	 للتداخــل	 تنظــر	 أن	 الممكــن	 فمــن	
والمشــكالت	األخــرى	علــى	أنهــا	فــرص	قــد	تفيــد	المشــروع	أو	قــد	ُينَظــر	

لها	على	أنها	تهديدات	في	طريقه:

	مثــال	يوضــح	كيــف	يكــون	التداخــل	فرصــة:	عمــل	تطويــر	 	•
وإصالحــات	فــي	حالــة	الطــرق	فــي	نفــس	الوقــت	الــذي	يجــري	فيــه	
إنشــاء	البنيــة	التحتيــة	لشــبكة	الصــرف	الصحــي،	وفــي	هــذه	الحالــة	

ل	إصالحات	الطرق	من	ميزانية	مختلفة. من	الممكن	أن	ُتَموَّ

كل  لمشــا ا ــات  ولوي أ ــب   الخطوة 4:  ترتي
منهــا لتحقــق  وا لمجتمعيــة  ا

 شكل 5: 
 إجــراء	مقابالت	مــع	أعضاء	ُمختارين	
 مــن	المجتمع	المحلي	بشــانغومبي	
.)Sandec )المصدر:	

.
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4

	مثــال	يوضــح	كيــف	يكــون	التداخــل	خطــًرا:	فــي	حالــة	أن	تطويــر	 	•
ــل	 ــي	ظ ــة	ف ــر	أولوي ــي	ال	يعتب ــي	البيئ ــات	الصــرف	الصح خدم
ــذه	 ــي	ه ــه،	وف ــا	علي ــع	ويفضله ــغل	المجتم ــرى	تش ــكالت	أخ مش
الحالــة	لــن	يكــون	الحافــز	للمشــاركة	فــي	المشــروع	كبيــًرا	داخــل	

المجتمع،	مما	يهدد	بفشل	المشروع.

يختلــف	األشــخاص	فــي	تقديرهــم	ألهميــة	الموضوعــات	المختلفــة.	 	 >
وقــد	تنشــأ	وتظهــر	النزاعــات	أثنــاء	هــذه	الخطــوة،	كمــا	هــو	الحــال	فــي	

الخطوة	3	ومن	األمثلة	على	ذلك:
ــك	 ــن	الرجــال	والنســاء،	لذل ــات	بي ــب	األولوي ــي	ترتي 	االختــالف	ف 	•
مــن	المهــم	تنظيــم	ممارســة	عمليــة	االقتــراع	والتصويــت	الســري	
أو	عمــل	ُمناقشــات	المجموعــات	البؤريــة	مــع	مراعــاة	الفــروق	بيــن	

الرجال	والنساء.	
	اختــالف	توقعــات	الفئــات	المختلفــة	عــن	مســتويات	الخدمــة،	 	•
فســوف	تختلــف	توقعــات	األســر	ذات	الدخــل	المرتفــع	عــن	توقعات	
األســر	مــن	أصحــاب	الدخــل	المنخفــض	عّمــا	ســوف	تقدمــه	الخدمة	

لهم.
	ســتختلف	مســتويات	القلــق	بشــأن	موضوعــات	تصريــف	ميــاه	 	•
ــاوّيًا	 ــق	ســكان	المناطــق	المنخفضــة	مس ــون	قل ــن	يك األمطــار،	فل

لقلق	سكان	المناطق	المرتفعة.
 

عليــك	أن	تأخــذ	فــي	االعتبــار	أن	ورشــة	العمــل	الخاصــة	بتحديــد	 	 >
األولويــات	تعطــي	لمحــة	عــن	آراء	المشــاركين،	ولكــن	تذكــر	أنهــا	
ليســت	آراء	المجتمــع	بأْســره.	فــي	حــال	دعــوة	المجتمــع	بطريقــة	الدعــوة	
المفتوحــة	فعليــك	ببــذل	بعــض	الجهــد	للتأكــد	مــن	مشــاركة	مجموعــات	
لــة	عــن	المجتمــع	فــي	هــذه	الورشــة	)ويكــون	ذلــك	مثــاًل	عــن	طريــق	 ممثِّ

تحفيز	األسر	منخفضة	الدخل	أو	النساء	على	المشاركة(.

النتائج الرئيسية

اعتماد	تقرير	التقييم	 	•
	إقــرار	ترتيــب	األولويــات	المجتمعيــة	والتصديــق	عليهــا	فيمــا	 	•

يخص	مشكالت	الصرف	الصحي	البيئي.

مثال	على	الخطوة	4

ــي  ــكالت الصــرف الصح ــتخدمين الخاصــة بمش ــات المس ــم أولوي تقيي
البيئي في ناال - نيبال

تــم	تحديــد	احتياجــات	المســتخدمين	فــي	نــاال	عــن	طريــق	إجــراء	أربــع	
ــر/ ــي	أكتوب ــاء	ف ــتوى	األحي ــى	مس ــة	عل ــات	البؤري ــات	للمجموع مناقش
تشــرين	األول	لســنة	2009.	أواًل	ُوِضَعــت	االحتياجــات	فــي	قائمــة	
ــذه	 ــي	ه ــدٍة	ف ــى	ح ــا	عل ــك	ُنوقشــت	كل	منه ــد	ذل ــوائي،	وبع بشــكل	عش
المناقشــات،	وقــد	ارتبطــت	الحاجــة	-بشــكل	رئيســي-	بالمشــكالت	التــي	
غالًبــا	مــا	يواجههــا	الســكان،	ولطالمــا	أرادوا	أن	يحســنوها،	ومنهــا	علــى	
ســبيل	المثــال:	الصــرف	الصحــي،	وتحســين	البنيــة	التحتيــة	وتطويرهــا،	
والتعليــم،	وجــودة	الميــاه،	والتوعيــة	بأهميــة	الصــرف	الصحــي،	وترميــم	

اآلثار،	وغيرها.
ــذه	 ــة	ه ــى	أهمي ــاًء	عل ــات	بن ــب	األولوي ــات	بترتي ــت	المجموع ــد	قام وق
ــد	 ــا،	وق ــّدي	له ــة	للَتَص ــع	أو	الضــرورة	الُملح ــي	المجتم ــات	ف االحتياج
وضــع	المســتخدمون	علــى	رأس	أولوياتهــم	تحســين	خدمــات	الصــرف	
الصحــي	باإلضافــة	إلــى	تصريــف	ميــاه	األمطــار	فــي	جميــع	مناقشــات	

المجموعات	البؤرية	األربعة.

 شكل 6:
مناقشــات	المجموعــات	البؤريــة	الخاصــة	باحتياجات	المســتخدمين	في	ناال	)نيبال(	

.)M. Sherpa	:)المصــدر	2009 

تهتــم هــذه الخطــوة بتحديــد خيــارات الصــرف الصحــي البيئــي العمليــة 
والتــي يمكــن تنفيذهــا فــي المنطقــة المقــرر تطويرهــا، وتهــدف هــذه 
ــة الصــرف الصحــي  ــرار بشــأن نظام/أنظم ــى الوصــول لق الخطــوة إل
العمليــة الممكنــة والمجديــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار األمــور التقنيــة 
ــم )فــي الخطــوة 3( والمشــكالت  ــج التقيي ــك نتائ ــة، وكذل ــر التقني وغي
ذات األولويــة التــي جــرى تحديدهــا )فــي الخطــوة 4(. ولهــذه الخطــوة 
ــط  ــق التخطي ــث ســيحدد فري ــط، حي ــة التخطي ــي عملي دور محــوري ف
نظــم الصــرف الصحــي البيئــي القابلــة للتطبيــق ويحصرهــا فــي عــدد 
معقــول يمكــن المتابعــة فيهــم، وســوف يســتعين فريــق التخطيــط فــي 
ذلــك بمشــورة خبــراء الصــرف الصحــي البيئــي وكذلــك الجهــات 
المعنيــة. ويعتمــد تحديــد االختيــارات علــى النهــج الــذي يســتخدمه كل 
نظــام مــن النظــم- ونعنــي بذلــك النظــر فــي جميــع المكونــات المطلوبــة 
ــاه  ــرية، والمي ــالت البش ــة )أي الفض ــات المختلف ــواع المخلف إلدارة أن
الرماديــة، وميــاه األمطــار، والمخلفــات الصلبــة(، وكذلــك األخــذ بعيــن 
االعتبــار مســتخدمي النظــام، ونظــام التجميــع علــى مســتوى المنــازل، 
الناتــج  ــل  ويتمثَّ النهائيــة.  المنَتجــات  وإدارة  والمعالجــة،  والنقــل، 
ــن للصــرف  ــام أو نظامي ــى نظ ــاق عل ــي االتف ــوة 5 ف ــي للخط األساس
الصحــي البيئــي لدراســتهم بمزيــد مــن التفصيــل، ويتوصــل المجتمــع 
ــم  ــى فه ــه عل ــي الوصــول إلي ــاق اســتندوا ف ــة الّتف والســلطات المحلي

التبعات المالية واإلدارية لتطبيق األنظمة المختارة.

ما يجب القيام به وكيفية التنفيذ؟

يشــتمل	تحديــد	خيــارات	الصــرف	الصحــي	البيئــي	الممكنــة	علــى	
خطوتيــن	فرعيتيــن،	األولــى:	ورشــة عمــل تشــاورية للخبــراء	ومــن	ثــم	
تحديــد	األنظمــة	العمليــة	الممكنــة	والمجديــة،	والثانيــة:	حلقــة تشــاورية 
مالءمــًة	 وأكثرهــا	 الخيــارات	 أنســب	 وتحديــد	 الختيــار	 للمجتمــع	
ــالع	 ــالل	اط ــن	خ ــار	م ــة	االختي ــم	عملي ــم	دع ــي.	ويت ــتخدم	النهائ للمس
الســكان	المقيميــن	علــى	الخيــارات	العمليــة	المجديــة،	ســواء	أكان	ذلــك	
بعــرض	نمــاذج	توضــح	االســتخدام	األمثــل	والســليم،	أو	بإجــراء	جــوالت	

دراسية	ميدانية	لمرافق	مشابهة	قائمة	بالفعل.

ــة	 ــات	الصلب ــن	إدارة	المخلف ــوي	بي ــط	ق ــى	الرغــم	مــن	وجــود	تراب وعل
ــن	 ــن	الُمسَتحس ــون	م ــد	يك ــة	ق ــة	العملي ــن	الناحي ــائلة،	فم ــات	الس والنفاي
تخطيــط	كل	منهمــا	علــى	حــدٍة،	وتتوفــر	أدوات	التخطيــط	والتنفيــذ	
ألفــكار	تتعلــق	بــإدارة	المخلفــات	الصلبــة	المنزليــة	)مثــل:	أ.12	أو	
أ.13(،	وقــد	صمــدت	هــذه	األدوات	أمــام	االختبــارات	وأثبتــت	جدواهــا	
ــا،	 ــاش	هن ــن	النق ــد	م ــابقة،	وال	تخضــع	لمزي ــة	س ــات	ميداني ــي	تطبيق ف
ويرّكــز	اإلجــراء	التخطيطــي	التالــي	علــى	تحديــد	أنظمــة	إلدارة	النفايــات	
الســائلة،	والتــي	تضــم	الفضــالت	البشــرية،	والميــاه	الرماديــة،	وتصريف	

مياه	األمطار.

ــنة	مــن	 تذكــر	أن	الغايــة	مــن	هــذا	المشــروع	هــو	توفيــر	خدمــات	محسَّ
الصــرف	الصحــي	البيئــي	لمنطقــة	المشــروع	بأكملهــا،	وتلبيــة	احتياجــات	
ــه	مــن	الُمســتبَعد	أن	يتــالءم	 ــر	أيًضــا	أن جميــع	الســكان	بالمنطقــة.	وتَذكَّ
أحــد	األنظمــة	مــع	كل	األماكــن،	بــل	أنــه	ســيكون	مــن	المطلــوب	عمــل	
مزيــج	مــن	أنظمــة	الصــرف	الصحــي	التــي	َثُبــت	أنهــا	أكثــر	فعاليــة	فــي	

الوفاء	باحتياجات	المنازل.

لي لخيارات  الخطوة الفرعية 5.1: التحديد األوَّ
الصرف الصحي وتقييمها من خالل التشاور مع 

الخبراء 
وتتمّثــل	الغايــة	مــن	هــذه	الخطــوة	الفرعيــة	فــي	تحديــد	جميــع	خيــارات	
ــح	أن	تتمتــع	بالفعاليــة	 الصــرف	الصحــي	البيئــي	التــي	مــن	الُمرجَّ
واالســتدامة	فــي	منطقــة	المشــروع،	وتهــدف	أيًضــا	إلــى	وصــف	اآلثــار	
والنتائــج	األساســية	للمشــروع	ومــا	يترتــب	عليــه	مــن	تبعــات.	وُتجــَرى	
عمليــة	التحديــد	األوليــة	فــي	ورشــة	عمــل	تضــم	الخبــراء،	ويجــب	
ــي	 ــن	)انظــر	أ.4(،	وينبغ ــة	فائقتي ــة	ودق ــذه	الورشــة	بعناي ــر	له التحضي
ــا	 ــن	إدارته ــد	م ــوة،	وال	ب ــج	المرج ــق	النوات ــى	تحقي ــا	عل ــز	فيه التركي
بحرفيــة	عاليــة.	وتمثــل	األداة	أ.14	نمــوذج	لجــدول	أعمــال	ُيســَتخَدم	فــي	
ورشــة	العمــل	التشــاورية	الخاصــة	بالخبــراء.	وبعــد	االنتهــاء	مــن	ورشــة	
ــا	الحًقــا	للنظــم	التــي	وقــع	 العمــل	ُيجــري	فريــق	التخطيــط	تقييًمــا	إضافّيً
عليهــا	االختيــار	األّولــي،	وذلــك	بالنظــر	إلــى	خصائصهــا	الماليــة،	

والمؤسسية،	والتقنية،	وكذلك	المجتمعية.

لخدمــة رات ا يــد خيــا الخطــوة 5: تحد
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ــي	 ــات	الصــرف	الصحــي	ف ــاب	نظــم	وتقني مــن	الممكــن	االســتعانة	بكت
لــي	لألنظمــة	العمليــة	المجديــة	)األداة	أ.15،	انظــر	 عمليــة	االختيــار	األوَّ
إطــار	5(.	وتشــمل	األنشــطة	الرئيســية	التــي	تقــام	خــالل	ورشــة	عمــل	

الخبراء	ما	يلي:

ــم	 ــوة	3	)التقيي ــية	للخط ــج	الرئيس ــط	النتائ ــق	التخطي ــرض	فري 	يع 	.1
أولويــات	 )ترتيــب	 	4 وللخطــوة	 الراهــن(	 للوضــع	 التفصيلــي	

المشاكل	المجتمعية	والتحقق	منها(.

ــار	نظــم	الصــرف	 ــة	المســتخدمة	الختي ــق	المنهجي 	يعــرض	الُمَنّس 	.2
الصحــي	البيئــي	مســتنًدا	إلــى	كتــاب	نظــم	وتقنيــات	الصــرف	

الصحي	)انظر	األداة	أ.16	لالّطالع	على	العرض	التقديمي(.

	يعمل	الخبراء	في	مجموعات	أو	في	جلسة	عامة	من	أجل: 	.3
ــق	 ــة	تطبي ــي	إمكاني ــر	ف ــد	تؤث ــي	ق ــية	الت ــب	األساس ــد	الجوان 	تحدي أ(	

النظم	والتقنيات	المختلفة	للصرف	الصحي.	
	تحديــد	الخيــارات	وحصرهــا	فــي	تلــك	الخيــارات	العمليــة	المجديــة	 ب(	
التــي	تالئــم	الوضــع	المحلــي	بالنظــر	إلــى	البنيــة	التحتيــة	الموجــودة	
فــي	الموقــع	وخصائصــه	الماديــة	والطبيعيــة،	وكذلــك	فــرص	
للمجتمــع	 االقتصاديــة	 والحــدود	 والقيــود	 االســتخدام،	 إعــادة	

والوكاالت	المسئولة.
ــات	 ــدم	الخدم ــي	تق ــة	الت ــة	المجدي ــم	العملي ــي	للنظ ــار	األّول 	االختي ج(	

ذات	األولوية.
	تقييــم	المزايــا	للنظــم	التــي	وقــع	عليهــا	االختيــار	األّولــي،	وكذلــك	 د(	
عيوبهــا،	واآلثــار	والتبعــات	األساســية	المترتبــة	علــى	تطبيــق	هــذه	
النظــم.	وتقــدم	األداة	أ.17	أحــد	اإلجــراءات	التــي	قــد	تســاعد	فــي	

تيسير	إدارة	العمل	في	مجموعات.	

	يديــر	الُمَنّســق	حلقــة	النقــاش	األخيــرة،	والتــي	ينبغــي	لهــا	أن	تــؤدي	 	.4
إلــى	الوصــول	إلــى	اتفــاق	علــى	مجموعــة	مــن	الخيــارات	العمليــة	
والمجديــة	إلدارة	الفضــالت،	والميــاه	الرماديــة،	وميــاه	األمطــار،	

وكذلك	التبعات	واألثار	المترتبة	على	كٍل	من	الخيارات.

إطــار 5: كتــاب ُنُظم وتقنيــات الصرف الصحي

ــب  ــة وتعري ــات الصــرف الصحــي )ترجم ــاب نظــم وتقني ــر كت يعتب
مؤسســة بنــاء( أداة للمرجعيــة والتخطيــط حــول النظــم والتقنيــات 

المتعددة للصرف الصحي األكثر مالءمة واستدامة. 
وينبغــي اعتبــار خدمــات الصــرف الصحــي البيئــي جــزًءا مــن نظــام 
ــدار فيهــا المنتجــات  كامــل، أي العمليــة متعــددة الخطــوات التــي ُت
)المخلفــات( مــن موضــع توليــد المخلفــات إلــى موضــع االســتخدام 
بمختلــف قنــوات التدفــق. كمــا يشــمل نظــام الصــرف الصحــي 
أداء  لضمــان  الالزمــة  والصيانــة  والتشــغيل  اإلدارة،  عمليــات 
ــى نحــٍو مســتدام. وســوف يســاعدك  ــه بأمــان وعل النظــام لوظيفت
كتــاب نظــم وتقنيــات الصــرف الصحــي علــى فهــم فكــرة وطريقــة 
عمــل النظــام مســتنًدا إلــى نمــاذج أنظمــة ُمعــدة ســابًقا، باإلضافــة 
إلــى فهــم كيفيــة اختيــار ودمــج التقنيــات المالئمــة. وســوف 
يســاعدك الكتــاب أيًضــا علــى تحديــد مواطــن القــوة ونقــاط الضعــف 
لنظــم وتقنيــات الصــرف الصحــي المختلفــة. وينقســم الكتــاب إلــى 
خمســة أقســام: واجهــة الُمســَتخِدم، الجمــع والتخزيــن، النقــل، 
ــد  ــص. وتوج ــتخدام و/أو التخل ــة، االس ــبه( المركزي ــة )ش المعالج
العديــد مــن الخيــارات المتنوعــة داخــل كٍل مــن هــذه األقســام، حيــث 
يختــار المســتخدمون خيــارات منطقيــة مــن األقســام المختلفــة 

لبناء نظام متكامل. 
ــق  ــي تتعل ــات الت ــى التقني ــام األول- عل ــي المق ــاب- ف ــز الكت وُيركِّ
ــا تمــت اإلشــارة  ــع الفضــالت البشــرية، بينم ــل م مباشــرًة بالتعام
للميــاه الرماديــة وميــاه األمطــار فــي نمــاذج األنظمــة التــي يعرضها 
ــي  ــل أ.18 و أ.19 ف ــض األدوات مث ــدك بع ــوف تفي ــاب، وس الكت

تحديد التقنيات المالئمة إلدارة المياه الرمادية، ومياه األمطار.

بعــد	االنتهــاء	مــن	ورشــة	عمــل	الخبــراء	يقــوم	فريــق	التخطيــط	بإجــراء	
تقييًمــا	أكثــر	تفصيــاًل	مــع	وصــف	التبعــات	الماليــة	والمؤسســية	والتقنيــة	
واالجتماعيــة	للخيــارات	المحــددة	ســابًقا،	وســيتعيَّن	عليــك	فعــل	مــا	يلــي	

مع	كل	نظام	من	األنظمة	المجدية	التي	تم	تحديدها:
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	تحديــد	المتطلبــات	العامــة	للتشــغيل	والصيانــة	لــكل	نظــام	مــن	 	.1
األنظمة	المختارة.

ــغيلها	 ــام	وتش ــات	النظ ــاء	مكون ــة	إلنش ــارات	الالزم ــد	المه 	تحدي 	.2
وصيانتها.

رة	لــكل	مــن	رأس	المــال	والتكاليــف	 	حســاب	الميزانيــة	الُمَقــدَّ 	.3
المتكــررة	الالزمــة	ألي	نظــام	علــى	أســاس	حصــة	كل	منــزل	
ــة	المشــروع	كُكل.	 ــابها	لمنطق ــا	يجــب	حس ــى	حــدة،	كم ــا	عل منه
ــات	 ــر	النفق ــك	اســتخدام	بعــض	األدوات	البســيطة	مــن	تقدي ن وُيَمكِّ
بنــاًء	علــى	دراســة	واّطــالع،	ومــن	هــذه	األدوات:	التفاصيــل	
الهندســية	القياســية،	وجــداول	البيانــات،	وجــدول	الكميــات	)انظــر	

األداة	أ.20(.

ــي	تغطــي	 ــة	الت ــل	المحتمل ــة	بمصــادر	التموي ــة	واقعي ــد	قائم 	تحدي 	.4
المنزلــي(	 المســتوى	 )علــى	 الفرديــة	 االســتثمارات	 مــن	 كاًل	
واالســتثمارات	الجماعيــة	)علــى	مســتوى	المجتمــع(،	ومــن	المهــم	
ــن	 ــا	م ــع	فيه ــي	ُيَتوَق ــا	الظــروف	الت ــة	أيًض ــذه	القائم ــدد	ه أن	تح
المنــازل	أو	مــن	البلديــة	أن	يســهموا	بشــكٍل	مــا	أو	أن	يدفعــوا	

نقوًدا	فعلية.

	تحديــد	المنافــع	المصاحبــة	لــكل	نظــام	تــم	اختيــاره،	مثــل:	المالءمــة	 	.5
ــر	 ــة	والمعايي ــة	العام ــين	الصح ــة،	وتحس ــة	البيئ ــة،	وحماي والراح
االجتماعيــة	والثقافيــة،	وارتفــاع	قيمــة	الممتلــكات	)عليــك	بإعــداد	

جدول	لمقارنة	الخيارات	المختلفة(.

	إذا	لــم	تكــن	قــد	أجريــت	تقييًمــا	لتقديــر	مســتوى	الطلــب	الفعلــي	أو	 	.6
والغــاز	 الســماد،	 )مثــل	 المخلفــات	 منتجــات	 علــى	 الُمحتَمــل	
ــد	 الحيــوي(	فــي	الخطــوة	3،	فعليــك	بإجرائــه	ألن	هــذه	األمــور	ق
تؤثــر	فــي	عمليــة	اختيــار	نظــام	الصــرف	الصحــي.	وتحتــوي	
القائمــة	المرجعيــة	الــواردة	فــي	األداة	أ.9	علــى	عــدد	مــن	النقــاط	

التي	ينبغي	أخذها	في	االعتبار	عند	إجراء	هذا	التقييم.

ــة	 ــاورية	الخاص ــل	التش ــة	العم ــن	ورش ــز	ع ــر	موج ــداد	تقري 	إع 	.7
بالخبراء	وتقييم	األنظمة	التي	وقع	عليها	االختيار	األّولي.	

ما هي الجهات التي يتعّين إشراكها في الخطوة الفرعية 5.1؟

يجــب	أن	تشــارك	مجموعــة	مكونــة	مــن	15-30	فــرًدا	مــن	بيــن	القائمــة	
التالية	في	ورشة	العمل	التشاورية	للخبراء:	

ــن	 ــى	درجــة	م ــر	مــن	منســق	حســب	الحاجــة(	عل ــق	)أو	أكث 	ُمَنّس 	•
الخبرة	والحرفية	

	اللجنــة	التنســيقية	للمشــروع	بكاملهــا	)بمــا	فيهــا	قائــد	العمليــة(	 	•
لضمان	رؤية	الخيارات	من	منظور	متعدد	االختصاصات.	

	خبــراء	محليــون	ودوليــون	فــي	مجــال	الصــرف	الصحــي	البيئــي	 	•
والتخطيط	الحضرّي.

ممثلون	عن	وكاالت	معنية	بالقطاع	واألجهزة	التنظيمية. 	•

الخطوة الفرعية 5.2: ورشة عمل تشاورية 
مجتمعية

الغــرض	مــن	هــذه	الورشــة	هــو	التباحــث	مــع	الجهــات	المعنيــة	بشــأن	
الخيــارات	التقنيــة	المجديــة	التــي	ُحــِدَدت	قبــاًل،	وتحديــد	خيــار	أو	خيارين	
لدراسته/دراســتهما	بمزيــد	مــن	التفصيــل،	وهــذه	الخطــوة	الفرعيــة	مهمــة	
ــداء	 ــم	للمشــاركة	وإب ــى	فرصته ــة	عل ــات	المعني ــان	حصــول	الجه لضم
آرائهــم	حــول	اهتماماتهــم	ومــا	يفضلــون	مــن	أمــور	بهــذا	الصــدد،	وبذلــك	

يشاركون	في	تحديد	الخيارات	وحصرها	في	عدد	معقول.	
الخيــارات	 لعــرض	 اســتراتيجية	 يصممــوا	 أن	 العمليــة	 قــادة	 علــى	
ومناقشــتها	مــع	المجتمــع،	وأن	يعملــوا	علــى	تنظيــم	ورشــة	العمــل	)انظــر	
ــد	اجتمــاٍع	عــام	أو	بعمــل	عــدة	ورش	عمــل	 ــد	تتخــذ	قــراًرا	بعق أ.4(.	ق
ــة	دون	 ــا	أو	لبعــض	مناطــق	الخدم ــاء	بعينه ــة	ألحي للمجموعــات	البؤري
غيرهــا،	ولكــن	كل	هــذا	يعتمــد	علــى	حجــم	منطقــة	المشــروع	ومــا	
يميزهــا	مــن	خصائــص.	وتعــرض	األداة	أ.21	نمــوذج	لجــدول	أعمــال	
يمكــن	اســتخدامه	فــي	ورشــة	العمــل	التشــاورية	المجتمعيــة،	ويجــب	أن	
ُتســَند	إدارة	ورشــة/ورش	العمــل	إلــى	ُمَنّســقين	ُمَتَمِرســين	مــن	ذوي	
الخبــرة	وممــن	يتمتعــون	بســمات	ومهــارات	القيــادة	القويــة،	كمــا	يجــب	
ــي	 ــياق	االجتماع ــرة	بالس ــة	كبي ــة	ومعرف ــة	عميق ــى	دراي ــوا	عل أن	يكون

والثقافي	وكذلك	السياسي.	

ــع	 ــي	وق ــة	الت ــة	المجدي ــارات	التقني ــك	بإعــداد	عــرض	تقديمــي	للخي علي
الخاصــة	 التشــاورية	 العمــل	 ورشــة	 فــي	 األّولــي	 االختيــار	 عليهــا	
بالخبــراء.	ويمكنــك	االســتعانة	بنمــوذج	العــرض	التقديمــي	الــوارد	فــي	
األداة	أ.22	الســتخدامه	فــي	هــذه	المهمــة،	وُيراَعــى	أن	يشــتمل	العــرض	
التقديمــي	علــى	االســتنتاجات	والنتائــج	التــي	خرجــت	بهــا	كلٌّ	مــن	
ــا	بشــأن	ورشــة	 ًص ــا	يجــب	أن	يضــم	ُمَلخَّ الخطــوة	3	والخطــوة	4،	كم
ــي	 ــية،	وينبغ ــا	الرئيس ــير	العمليــة	ونتائجه ــن	س ــراء	يتضمَّ ــل	الخب عم
عــرض	خيــارات	األنظمــة	التــي	وقــع	عليهــا	االختيــار	األّولــي	بطريقــة	
ــة	 ــم	مقارن ــُهل	عليه ــث	َيس ــا	بحي ــا	وتبعاته ــور	تطبيقاته ــح	للجمه توضِّ
مزايــا	وعيــوب	كل	خيــار	مــن	هــذه	الخيــارات.	لــذا	يجــب	عليــك	إعــداد	
ومؤثــرة	 الــة	 فعَّ وســائل	 باســتخدام	 توضيحيــة	 بطريقــة	 المعلومــات	
ــة،	 ــات	البياني ــة،	والمخطط ــط،	والصــور	الفوتوغرافي ــا	كالخرائ بصرّيً
والجــداول،	والرســومات،	وغيرهــا.	وقــد	يحتــاج	األمــر	لمشــاركة	
المتخصصيــن	فــي	تصميــم	وإنتــاج	هــذه	الوســائل،	كمــا	يجــب	اختبارهــا	

لضمان	سهولة	فهمها	من	ِقَبل	الجمهور	الُمسَتهَدف.

الخطوة 
5
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العمــل	 تقــام	خــالل	ورشــة/ورش	 التــي	 الرئيســية	 األنشــطة	 ومــن	
التشاورية	المجتمعية:

ــا	 ــج	واســتنتاجات	الخطــوات	الســابقة	عرًضــا	واضًح 	عــرض	نتائ 	.1
يتسم	باإليجاز	والبالغة.

	مناقشــة	الخيــارات	األوليــة	والنظــر	فــي	إدارتهــا	وتبعاتهــا	الماليــة	 	.2
والمنافــع	المحتملــة	والمزايــا	التــي	قــد	تنتــج	عنهــا.	وتأكــد	مــن	أن	
ــان	أال	 ــع	ضم ــة،	م ــت	للمناقش ــن	الوق ــع	م َس ــي	ُمتَّ ــاع	يعط االجتم

يهيمن	بعض	األشخاص	على	االجتماع.

	االتفــاق	علــى	خيــار	أو	خياريــن	مــن	األنظمــة	للدراســة	بمزيــد	مــن	 	.3
التفصيــل.	وقــم	بتلخيــص	نتائــج	المناقشــة	مــع	الجهــات	المعنيــة	فــي	

صورة	ُمَذّكرة/تقرير	موجز.

ما هي الجهات التي يتعّين إشراكها في الخطوة الفرعية 5.2؟

يجــب	أن	تشــارك	مجموعــة	مكونــة	مــن	40-80	فــرًدا	مــن	بيــن	القائمــة	
التالية	في	ورشة	العمل	التشاورية	المجتمعية:

	ُمَنّســق	متمــرس	)أو	أكثــر(	مــن	ذوي	الخبــرة	يتمتــع	بســمات	 	•
القيادة	القوية	والمهارات	االجتماعية.

فريق	التخطيط	 	•
	الجهــات	المعنيــة	األساســية	الذيــن	تــم	تحديدهــم	فــي	الخطــوات	3-1  	•
)المجتمــع	أو	ممثلــون	عــن	المجتمــع،	الســلطات	المحليــة،	ُمقدمــو	

ك	األراضي،	وغيرهم(. الخدمة	من	القطاع	الخاص،	ُمالَّ
ان	المهتمون الُسكَّ 	•

األدوات الخاصة بالخطوة 5

تنظيم	االجتماعات،	والفعاليات،	وورش	العمل 	 أ.4	

القائمة	المرجعية	الخاصة	بالتقييم 	 أ.9	

تخطيط	إدارة	المخلفات	الصلبة 	 أ.12	

دليل	طرق	إعداد	السماد 	 أ.13	

نموذج	لجدول	أعمال:	ورشة	عمل	تشاورية	للخبراء	 أ.14		

نظم	وتقنيات	الصرف	الصحي	)كتاب( 	 أ.15	

العرض	التقديمي	لكتاب	نظم	وتقنيات	الصرف	الصحي 	 أ.16	

إجراءات	االختيار	األّولي	لنظم	الصرف	الصحي	 	 أ.17	

دليل	إدارة	المياه	الرمادية 	 أ.18	

دليل	تصريف	المياه	السطحية 	 أ.19	

أداة	لتقدير	تكاليف	الصرف	الصحي	 	 أ.20	

نموذج	لجدول	أعمال:	ورشة	عمل	تشاورية	مجتمعية	 أ.21		

	العرض	التقديمي	لورشة	العمل	التشاورية	المجتمعية	 	 أ.22	

تنبيه

< 	يجــب	إســناد	الخطــوة	5	إلــى	فريــق	متعــدد	التخصصــات	مــن	

المهندســين	وخبــراء	التخطيــط	والعامليــن	فــي	الخدمــة	المجتمعيــة،	وال	
ــد	أن	ُيجــَرى	تحديــد	الخيــارات	فــي	إطــار	تشــاركي	وأن	يتعامــل	مــع	 ُب
ــة،	فعــادًة	عندمــا	 ــة	الكامل ــه	الكلي الصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	صورت
يتطــرق	الحديــث	إلــى	"الصــرف	الصحــي"	نجــد	أننــا	ال	نتكلــم	حًقــا	عــن	
ــة	واحــدة	بعينهــا،	أو	 ــل	يكــون	الحديــث	عــن	تقني الصــرف	الصحــي،	ب
عــن	األداة	المصممــة	لمعالجــة	الفضــالت	أو	ميــاه	الصــرف،	وكثيــًرا	مــا	
تنفــذ	تقنيــة	بعينهــا	ليتــم	اكتشــاف	فيمــا	بعــد	أنهــا	لــم	تكــن	بهــا	اســتعدادات	
ســابقة	للتعامــل	مــع	الُنفايــات	الســائلة	المعالجــة،	أو	الميــاه	الرماديــة،	أو	
ــرى	 ــة	األخ ــات	المتنوع ــن	المخلف ــا	م ــاري،	أو	غيره ــاه	المج ــأة	مي َحْم
التــي	قــد	تنشــأ	مــع	االســتخدام.	ومــن	َثــّم	نجــد	أنــه	بينمــا	قــد	تحقــق	التقنيــة	
مقاصدهــا	وتفــي	بالغــرض	الــذي	أُنِشــَئت	مــن	أجلــه،	إال	أنــه	مــن	الممكــن	

اعتبار	النظام	َكُكل	مثااًل	فعلّيًا	على	اإلخفاق	والفشل.	

الخيــارات	 الخبــراء	كل	 تــدرس	ورشــة	عمــل	 المهــم	أن	 < 	مــن	

التــي	يفّضلهــا	فريــق	 المجديــة،	وأال	تركــز	فقــط	علــى	الخيــارات	
الخبراء.

< 	اســَتِفد	مــن	البنيــة	التحتيــة	والممارســات	القائمــة	كأســاس	النطــالق	

التطويــر،	وعليــك	اتبــاع	نهــج	تدريجــي	تصاعــدي	عنــد	إجــراء	تطويــر	
الصــرف	الصحــي	وتحســيناته	بنــاًء	علــى	الممارســات	والُمعَتقــدات	
المحليــة،	وال	ُبــد	أن	تعمــل	علــى	تحقيــق	تحســينات	جزئيــة	تتميــز	
ــوات،	 ــن	الخط ــوة	م ــي	كل	خط ــتدامة	ف ــات	واالس ــتمرارية	والثب باالس
التحتيــة	والخدمــة	)غيــر	الرســمية(	 البنيــة	 وحــاول	رفــع	مســتوى	

وتحسينها	بقدر	المستطاع،	بداًل	من	تقديم	نظم	جديدة	إلحاللها. 

ــالع	إلدارة	 ــع	االّط ــر	وواس ــق	خبي ــود	ُمَنّس ــروري	وج ــن	الض < 	م

ورش	العمــل	فــي	الخطــوة	5،	ويجــب	أن	يكــون	)i(	محــل	ثقــة	المجتمــع،	
ــا	بالقضايــا	والمشــاكل	المطروحــة	)ولكــن	ليــس	مــن	الضــروري	 )ii(	ُملِّمً

أن	يكون	ُمهندًسا(.

النتائج الرئيسية

النتائج الخاصة بالخطوة الفرعية 5.1:

	جــدول	بأنظمــة	الصــرف	الصحــي	البيئــي	التــي	وقــع	عليهــا	 	•
ــات	الرئيســية،	ومواطــن	القــوة	 ــي،	وتضــم	المتطلب ــار	األّول االختي
لــكل	نظــام	ومحدداتــه	وأوجــه	القصــور	بــه،	باإلضافــة	إلــى	قائمــة	

بالمعايير	التي	أثرت	في	هذا	االختيار	األّولي.
ــح	المجموعــات	المتنوعــة	لخيــارات	الخدمــة	 	إصــدار	تقريــر	ُيوضِّ 	•
المختلفــة،	مــع	عــرض	وصــف	واضــح	لــكل	خيــار	مــن	تلــك	

الخيارات	بالنظر	إلى:
ــط	 ــة	لعمــل	وصــالت	للرب ــات	الالزم ــي	والمتطلب 	-	التصــور	التقن 	

مع	أقرب	بنية	تحتية	حضرية.
	-	العالقــة	بيــن	المشــكالت	ذات	األولويــة	والحــد	األدنــى	مــن	 	

مستوى	تقديم	الخدمة	التي	سبق	االتفاق	عليها	في	الخطوة	4
	-	الترتيبات	اإلدارية	والمؤسسية	الممكنة. 	

علــى	 التأكيــد	 أهميــة	 مــع	 والصيانــة،	 التشــغيل	 متطلبــات	 	-	 	
ــة،	 ــة	بالخدم ــات	المنتفع ــا	المجتمع ــهامات	الُمْنَتظــر	أن	تقدمه اإلس
اد	األعمــال	مــن	أصحــاب	المشــروعات	 والســلطات	المحليــة،	وروَّ

الصغيرة.
	-	رأس	المــال	التقريبــي	والتكاليــف	التقريبيــة	للتشــغيل	والصيانــة،	 	
التكاليــف	فــي	صــورة	تطبيقــات	 وحيثمــا	أمكــن	وضــع	هــذه	
الميــاه	 التعريفــات	المقــررة	علــى	 االســترداد	المتوقعــة	)مثــل	
وشــبكات	الصــرف	الصحــي	)المجــاري(،	والرســوم	الشــهرية	
علــى	إدارة	المخلفــات	الصلبــة،	والضرائــب	المفروضــة	علــى	

تصريف	مياه	األمطار،	وغيرها(.

ــق	 ــي،	أو	خل ــر	البيئ ــل	األث ــة،	مث ــة	المحتمل ــرات	الخارجي 	-	التأثي 	
فــرص	العمــل،	والفوائــد	االقتصاديــة	الممكــن	تحقيقهــا	مــن	خــالل	

إعادة	استخدام	المنتجات	من	المخلفات.

النتائج الخاصة بالخطوة الفرعية 5.2:

	محاضــر	لتســجيل	االتفــاق	علــى	نظــام	أو	نظاميــن	للصــرف	 	•
الصحي	)من	أجل	الدراسة	بمزيد	من	التفصيل	في	الخطوة	6(.

ــة	 ــات	المالي ــه	بالتبع ــر	بمعرفت ــع	تق ــا	المجتم ــة	يقدمه ــة	مكتوب 	وثيق 	•
واإلدارية	للخيارات	التقنية	المتفق	عليها.	

مثال	على	الخطوة	5

تحديــد الخيــارات المتاحــة للخدمــة فــي "هاتســادي تــاي"– جمهوريــة 
الوس الديمقراطية الشعبية

ــة	 ــاي	فــي	مدين ــارات	المتاحــة	للخدمــة	بهاتســادي	ت ــد	الخي ــِري	تحدي أُْج
ــة	 ــن	نقط ــد	كان	االنطــالق	م ــن	الخطــوات،	وق ــلة	م ــي	سلس ــان	ف ِفِييْنِتي
ــد	 ــوة	3(،	وبتحدي ــج	الخط ــة	)نات ــم	الحال ــر	تقيي ــتخدام	تقري ــة	باس البداي
المجتمــع	للمشــكالت	ذات	األولويــة	التــي	تعنيــه	)ناتــج	الخطــوة	4(،	ثــم	
	.)Tilley et al., 2008(	ــي ــات	الصــرف	الصح ــم	وتقني ــاب	نظ بكت
ــا	إلمكانيــة	 أجــرى	مجموعــة	مــن	خبــراء	القطــاع	الوطنييــن	تقييًمــا	أولّيً
تطبيــق	نظــم	الصــرف	الصحــي	المختلفــة	فــي	منطقــة	المشــروع،	وكان	
ذلــك	مــن	خــالل	ورشــة	عمــل	تشــاورية	للخبــراء.	ومــن	العوامــل	
ــز	 ــي:	)أ(	الحاج ــا	يل ــم	م ــق	النظ ــة	تطبي ــي	إمكاني ــرة	ف ــية	المؤث األساس
وإعــادة	 البشــرية	 الفضــالت	 مــع	 التعامــل	 تجــاه	 القــوى	 الثقافــي	
اســتخدامها،	)ب(	ضيــق	المــكان	الــذي	ال	يتســع	إلقامــة	األنظمــة	التــي	
ــة	 ــع،	)ج(	صعوب ــن	الموق ــرب	م ــي	أو	بالق ــن	الفضــالت	ف ــص	م تتخل
الوصــول	لتفريــغ	األنظمــة	التــي	تتخلــص	مــن	الفضــالت	فــي	الموقــع،	
)د(	عــدم	توفــر	فــرص	إعــادة	االســتخدام	علــى	مســافات	معقولــة،	)هـــ(	
إمكانيــة	الربــط	بنظــام	الصــرف	الصحــي	علــى	المســتوى	األعلــى	)علــى	
نطــاق	المدينــة(،	)و(	التفضيــل	والميــل	الشــديد	لألنظمــة	القائمــة	علــى	

المياه	ورفض	تقنيات	الصرف	الصحي	الجافة.	
وقــد	خضعــت	األنظمــة	الثالثــة	التــي	ســبق	واختارتهــا	مجموعــة	
الخبــراء	لعمليــة	تهيئــة	لتالئــم	بذلــك	البيئــة	المحليــة	)حيــث	تمــت	
ُترِجمــة	المحتــوى	واســُتخِدمت	قوالــب	نموذجيــة	ُمبســطة	لألنظمــة	
لوصفهــا(،	كمــا	خضعــت	للنقــاش	مــع	الســلطات	المحليــة	وممثلــي	
انتهــى	 المجتمعيــة.	وقــد	 التشــاورية	 العمــل	 فــي	ورشــة	 المجتمــع	
المطــاف	بالمشــاركين	إلــى	أن	الجمــع	بيــن	نظاميــن	للصــرف	الصحــي	
البيئــي	فــي	مزيــج	واحــد	مدمــج	هــو	الحــل	األفضــل	واألكثــر	مالءمــة	
لهــم،	كمــا	ســتجري	االســتفادة	مــن	خدمــات	الصــرف	الصحــي	القائمــة	
ــد	 ــر.	وق ــينات	والتطوي ــذه	التحس ــه	ه ــى	علي ــاس	ُيْبَن ــتخدامها	كأس واس

الخطوة 
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َشــِمل	النظــام	المختــار	تجديــد	البيــارات	)آبــار	الترســيب	أو	الترانشــات(	
الموجــودة	وتحويلهــا	إلــى	غــرف	للترســيب	بغــرض	المعالجــة	األوليــة	
ــرف	 ــذه	الغ ــل	ه ــوداء،	وتوصي ــاه	الس ــة	والمي ــاه	الصــرف	الرمادي لمي
بشــبكة	صــرف	صحــي	ضحلــة	خاليــة	مــن	المــواد	الصلبــة	ثــم	اســتخدام	
المعالجــة	الالهوائيــة	شــبه	المركزيــة	)المفاعــل	الالهوائــي	ذو	الحواجــز	
اَنْيــن	للتحليــل	)التخمــر(	متعــددي	الحجــرات(،	 باإلضافــة	إلــى	خزَّ
رة	 ــنة	وُمَطــوَّ وُتصــَرف	الُنفايــات	الســائلة	وتفــرغ	فــي	شــبكة	ُمَحسَّ
الصحــي	 الصــرف	 بشــبكة	 متصلــة	 األمطــار	 ميــاه	 لتصريــف	
)المجــاري(	الخاصــة	بالمدينــة.	وكذلــك	يتــم	معالجــة	حمــاة	ميــاه	

المجاري	باالعتماد	–بشــكل	أساســي-	على	عمليات	التجفيف	
وقــد	أضفــى	فريــق	التخطيــط	المزيــد	مــن	اإليضــاح	علــى	مفهــوم	
ــم	النظــام	 ــا	لتصمي ــت	الخطــط	ُمْقَترًح ــث	تضمن الصــرف	الصحــي،	حي
)ونعنــي	بذلــك	تعييــن	المــكان	المالئــم	لقنــوات	التصريــف،	وشــبكة	
الصــرف	الصحــي	)المجــاري(،	ونظــم	المعالجــة	شــبه	المركزيــة،	
ــة	 ــاه	الصــرف(،	باإلضاف ــة	مي ــف	ومعالج ــة	للتصري ــارات	التقني والخي
ــّون	 ــكل	مك ــة	ل ــات	التشــغيل	والصيان ــف،	ومتطلب ــرات	التكالي ــى	تقدي إل
مــن	المكّونــات،	ولقــد	تمــت	مناقشــة	مســودات	الخطــط	فــي	ورشــة	

العمل	التشاورية	المجتمعية	وحصلت	على	موافقة	المشاركين.	

الخطوة 
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وتهــدف هــذه الخطــوة إلــى وضــع خطــط عمــل للمنطقــة المحليــة بنــاًء 
علــى الخيــارات التــي وقــع االختيــار عليهــا فــي وقــت ســابق، والتــي 
يمكــن وضعهــا موضــع التنفيــذ مــن جانــب كٍل مــن المجتمــع والســلطات 
المحليــة والقطــاع الخــاص، ويســتلزم وضــع خطــط العمــل توفــر مقــدار 
معيــن مــن الخبــرة فــي التخطيــط والتنظيــم، لــذا يجــب أن ُتســَند هــذه 
المهمــة لمجموعــة مختــارة مــن الخبــراء يجمعهــا العمــل المشــترك مــع 
أهــل الخبــرة واالختصــاص علــى المســتوى المحلــي. أمــا الناتــج 
األساســي للخطــوة 6 فيتمّثــل فــي الحصــول علــى خطــة عمــل خاصــة 
بتطبيــق نهــج القيــادة المجتمعــة للصــرف الصحــي البيئــي فــي المناطق 
التكاليــف )وفــي أحســن الحــاالت  الحضريــة CLUES محســوبة 
مضمونــة التمويــل(، يحكمهــا جــدول زمنــي دقيــق، وتعمــل علــى 
تحقيــق أهــداف محــددة النتائــج. ولضمــان ســرعة التنفيــذ، يجــب البــدء 
ــق  ــا يطل ــا )أو م ــي يســهل تحقيقه ــع األهــداف الت ــل أواًل م ــي التعام ف
عليــه المشــروعات ذات البدايــة الســريعة(، وينبغــي لــكل خطــة عمــل 
األداء  جــودة  لضمــان  والصيانــة  للتشــغيل  إدارة  تشــمل خطــة  أن 

والتشغيل الصحيح لنظام الصرف الصحي.

ما يجب القيام به وكيفية التنفيذ؟

الخطوة الفرعية 6.1: وضع خطة عمل لنهج القيادة 
CLUES المجتمعية للصرف الصحي البيئي

تشــتمل	خطــة	عمــل	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	
CLUES	علــى	مخطــط	التنفيــذ،	ومــن	الممكــن	اعتبــاره	الناتج	الرئيســي	
ــة	لوضــع	 ــية	الالزم ــطة	األساس ــا	األنش ــا.	أم ــط	بأكمله ــة	التخطي لعملي

خطة	العمل	فهي:

	قــم	بتأســيس	فريــق	للتخطيــط	يتولــى	مســئولية	وضــع	خطــط	العمــل	 	.1
ــالزم	إلصــدار	خطــة	العمــل.	واتخــذ	 ــي	ال ــد	اإلطــار	الزمن وتحدي
قــرار	فيمــا	إذا	كانــت	هنــاك	حاجــة	لالســتعانة	بمزيــد	مــن	الخبــراء	

أو	تحصيل	معرفة	معينة.	

	اتخــذ	القــرار	النهائــي	بشــأن	الخيــارات	التــي	ســوف	يجــري	 	.2
تنفيذها	بناًء	على	نتائج	الخطوة	5.

	قــم	بتحديــد	أماكــن	الوصــالت	الرئيســية	والتداخــل	مــع	البنيــة	 	.3
التحتيــة	الخاصــة	بالمدينــة	الكبــرى	المحيطــة	)مثــل	الشــبكات	
والخدمــات	 الصلبــة(	 المخلفــات	 نقــل	 محطــات	 أو	 الرئيســية،	

الموجودة	فعلّيًا	سواء	الخدمات	الخاصة	أو	البلدية.

	وضــع	خطــة	عمــل	تعمــل	خطــوة	بخطــوة	علــى	تكامــل	الخدمــات	 	.4
والخيــارات	التقنيــة	التــي	وقــع	عليهــا	االختيــار	فــي	وقــت	ســابق،	
وقــم	بتوزيــع	األدوار	والمســئوليات	المتعلقــة	بالتنفيــذ،	مــع	األخــذ	
ــل	إليــه	التقييــم	التفصيلــي	مــن	نتائــج،	 فــي	الحســبان	مــا	تَوصَّ

المعنيــة	 الجهــات	 لمختلــف	 الفعليــة	 الممارســات	 وخصوًصــا	
وحاجاتهــم	واهتماماتهــم	الحاليــة	ونفوذهــم.	وتقــدم	األداة	أ.23 

نموذج	لتصميم	خطة	العمل.

ــك	 ــه،	وكذل ــز	بوضــوح	مراحل ــذ	يتمي ــي	للتنفي 		وضــع	إطــار	زمن 	.5
إعــداد	ميزانيــة	تفصيليــة	محــددة	البنــود	للتنفيــذ	)لمثــال	علــى	ذلــك	

انظر	األداة	أ.23(.

	وضع	استراتيجية	للمتابعة	والتقييم	مخصصة	لمرحلة	التنفيذ	 	.6

	إعــداد	خطــة	إلدارة	التشــغيل	والصيانــة	مَوضــح	بهــا	ُمخّصصــات	 	.7
التكاليــف،	وتوزيــع	المســئوليات	واحتياجــات	التدريــب	)انظــر	

الخطوة	الفرعية	6.2(.

ــات	 ــة	والتدفق ــد	المصــادر	التمويلي ــل،	وتحدي ــد	فــرص	التموي 	تحدي 	.8
ــا.	وتحتــوي	األداة	أ.25	علــى	 ــا	وخارجّيً المحتملــة	منهــا	محلّيً

معلومات	بشأن	آليات	التمويل.

	تقديــم	مشــروع	أو	مســّودة	لخطــة	عمــل	وعرضهــا	للمراجعــة	 	.9
)واألفضــل	أن	يعــرض	علــى	مســتوى	الســلطات	المحليــة	وأن	
يتضمــن	المشــاركة	المجتمعيــة،	مثــاًل	مــن	خــالل	مناقشــات	ُتطــَرح	

في	لقاءات	مفتوحة(.

	التوّصــل	إلــى	صيغــة	نهائيــة	)ُمَتَفــق	عليهــا(	لخطــة	العمــل	وتيســير	 	.10
اعتمادها	من	قبل	المجتمع	والسلطات	المحلية	تمهيًدا	لتنفيذها.

.

الخطوة 6: وضع خطة عمل

الخطوة 
6

 شكل 7: 
 مناقشة	األنظمة	الثالثة	-التي	سبق	واختارتها	مجموعة	الخبراء-	

 مع	السلطات	المحلية	بهاتسادي	تاي	في	الوس	
.)Sandec	:المصدر(
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الخطوة الفرعية 6.2: وضع خطة إدارة التشغيل 
والصيانة 

خــالل	هــذه	الخطــوة	ســيلزمك	إعــداد	مقترحــات	تفصيليــة	توضــح	بهــا	
الطــرق	الممكنــة	لضمــان	اســتدامة	تشــغيل	خدمــات	الصــرف	الصحــي	
البيئــي	وصيانتهــا	علــى	المــدى	الطويــل.	ُتمّثــل	خطــط	التشــغيل	والصيانة	
جــزًءا	ال	يتجــزأ	مــن	خطــة	العمــل	ويجــب	إعدادهــا	بالتشــاور	مــع	مــن	
تقــع	عليهــم	مســئولية	تنفيذهــا.	ويجــب	إعــداد	هــذه	الخطــط	باللغــة	
المحليــة	للمنطقــة	المــراد	تطويرهــا،	كمــا	يجــب	أن	تحصــل	علــى	موافقــة	

الجميع	بما	في	ذلك	السلطات	رفيعة	المستوى.	

وعلى	خطة	إدارة	التشغيل	والصيانة	أن	توضح	ما	يلي:

ــة	 ــات	المتابع ــك	عملي ــي	ذل ــا	ف ــة:	بم ــغيل	والصيان ــات	التش 	مهم 	•
ــي	الحــاالت	 ــة	ف ــك	الصيان ــة،	وكذل ــة	الدوري ــة،	والصيان الروتيني
ــات	 ــات	بالتعليم ــت	ملصق ــد	تثبي ــن	المفي ــون	م ــد	يك ــة.	وق الطارئ
الالزمــة	للمســتخدمين	وكذلــك	توزيــع	أدلــة	االســتخدام	وذلــك	
ــذة،	كمــا	 علــى	حســب	مــا	يلــزم	لتقنيــات	الصــرف	الصحــي	الُمَنفَّ
ــة	 ــكل	مهم ــة	ل ــد	الصيان ــدالت	التشــغيل	ومواعي ــد	مع يجــب	تحدي

من	المهمات.
	مهمــات	إداريــة:	وتشــمل	ضبــط	دفاتــر	الحســابات،	تحصيــل	 	•
الرســوم،	وإعــداد	الميزانيــة	الســنوية،	ودفــع	رواتــب	وأجــور	

الموظفين،	والتعامل	مع	الشكاوى،	وما	إلى	ذلك.
إجراءات	إعداد	وتداول	التقارير. 	•

	المســئوليات	الواقعــة	علــى	عاتــق	كل	األطــراف	المعنيــة،	بمــا	فــي	 	•
ذلــك	الســكان	المقيميــن،	والســلطات	المحليــة،	الجمعيــات	المحليــة،	
مــن	 الخدمــات	 الصحــي،	ومقدمــي	 والصــرف	 الميــاه	 ولجنــة	

القطاع	الخاص،	وغيرهم.
األنشطة	التدريبية	لألشخاص	المسئولين. 	•

المتعلقــة	 القواعــد	واإلجــراءات	 مثــااًل	علــى	 أ.24	 األداة	 وتعــرض	
بالتشــغيل	والصيانــة	التــي	نفذهــا	مشــروع	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	
للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES	فــي	

جمهورية	الوس.

ــدات	أو	 ــى	وح ــة	إل ــغيل	والصيان ــات	التش ــيم	مهم ــن	تقس ــن	الُمسَتحس م
ــة	تكليــف	مجموعــات	مختلفــة	 مهمــات	صغيــرة،	ألن	هــذا	يوفــر	إمكاني
ــمة،	 ــات	المقسَّ ــن	المهم ــة	م ــزاء	معين ــأداء	أج ــة	ب ــات	المعني ــن	الجه م
ـف	ُمنّظمــة	مــن	منظمــات	المجتمــع	المحلــي	بتنظيــف	 فمثــاًل	قــد	ُتكلَـّ
ــات	 ــن	خزان ــأة	م ــة	الحم ــب	إزال ــوكل	واج ــد	ي ــاه،	أو	ق ــارف	المي مص
ــد	 ــى	مقدمــي	الخدمــة	مــن	القطــاع	الخــاص،	أو	ق ــل	)التخمــر(	إل التحلي
ــا	 ــك،	كم ــى	ذل ــا	إل ــة،	وم ــات	الصلب ــع	المخلف ــة	بتجمي ــى	البلدي ــد	إل ُيْعَه
ــن	هــذا	التقســيم	أيًضــا	مــن	حــدوث	شــراكات	بيــن	القطاعيــن	العــام	 ُيَمكِّ
ــا.	ومــن	األمــور	ذات	 ــة	وتوصيله ــم	الخدم ــا	يخــص	تقدي والخــاص	فيم
األهميــة	–بشــكل	خــاص-	تكليــف	ُمختلــف	األطــراف	بمهمات	لإلشــراف	

والصيانة،	وذلك	لضمان	مراقبة	الجودة	وضبطها.

ما هي الجهات التي يتعّين إشراكها في خطة العمل؟

ال	بــد	أن	ُيســَند	إعــداد	خطــة	العمــل	لمجموعــة	صغيــرة	مــن	األشــخاص	
ــف	 ــوف	يختل ــخاص(،	وس ــن	)4-6	أش ــن	والملتزمي ــن	المحترفي المهنيي
تشــكيل	فريــق	إعــداد	خطــة	العمــل	باختــالف	الســياق	وتركيــز	الخطــة،	
ولكــن	يجــب	أن	تتولــى	اللجنــة	التنســيقية	للمشــروع	دور	القيــادة	لضمــان	
اســتمرارية	تتابــع	الخطــوات	بالنظــر	إلــى	الخطــوات	الســابقة،	وينبغــي	

دعم	اللجنة	باآلتي:
	خبــراء	محلييــن	فــي	مجــال	الصــرف	الصحــي	البيئــي	)مهندســين(	 	•
التخطيــط	 )خبــراء	 التخطيــط	 إدارات	 مــن	 أعضــاء	 وكذلــك	

االجتماعي/الحضرّي(.
	أهــل	المعرفــة	المتخصصــة	الالزمــة	ألجــزاء	مــن	خطــة	العمــل،	 	•

على	سبيل	المثال:	خبير	في	التمويل	متناهي	الصغر.
	أفــراد	أو	مشــروعات	صغيــرة	مــن	المنتظــر	مشــاركتهم	فــي	 	•

عمليات	التشغيل	والصيانة	المستقبلية.
أهل	الخبرة	واالختصاص	في	المجتمع 	•

األدوات	الخاصة	بالخطوة 6

محتويات	خطة	العمل	 	 أ.23	

نماذج	لوثائق	التشغيل	والصيانة	 	 أ.24	

فرص	التمويل 	 أ.25	

تنبيه

ــة	 ــة	البلدي يجــب	أال	تتعــارض	خطــة	العمــل	مــع	الخطــط	العمراني 	 >
ــا	–	يجــب	تحقيــق	التوافــق	 ــا	أو	المســموح	بهــا	قانونّيً القائمــة	فعلّيً
والتســوية	بيــن	المقترحــات	المخطــط	لهــا	والخدمــات	والخطــط	البلديــة	
ــى	أيــة	حــال،	عــادًة	ال	تتواجــد	 ــة	مبكــرة.	وعل ــا	فــي	مرحل القائمــة	فعلّيً

مثل	هذه	الخطط	في	معظم	المستوطنات	العشوائية	غير	المخططة.	

يجــب	أن	يعمــل	الخبــراء	مــن	القطــاع	الخــاص	أو	المنظمــات	غيــر	 	 >
الحكوميــة	علــى	إكمــال	دور	اللجنــة	التنســيقية	فــي	األحــوال	التــي	يبــرز	

فيها	ضعف	القدرة	المؤسسية	على	التخطيط	والتنظيم.

ُتْفِقــد	 فــي	وثائــق	ضخمــة	 العمــل	 	ُتصــاغ	خطــط	 أالَّ يراعــى	 	 >
المهتميــن	الرغبــة	فــي	قراءتهــا،	بــل	يجــب	أن	تكــون	واضحــة	وموجــزة	
ــزة	كخرائــط	الطــرق	أو	وصفــات	الطبــخ	وتحضيــر	الطعــام،	وأن	 وُمركَّ

ضح	كيفية	سير	عملية	التنفيذ	والمضي	قدًما	بها. توَّ

الناتج الرئيسي

ــق	عليهــا(	لخطــة	العمــل	الخاصــة	 	التوّصــل	لصيغــة	نهائيــة	)ُمَتَف 	•
	،CLUES	ــي ــة	للصــرف	الصحــي	البيئ ــادة	المجتمعي ــج	القي بنه
ــق	أو	 ــا	المراف ــا	وتقره ــى	تنفيذه ــع	ويتبن ــا	المجتم ــث	يعتمده بحي
الخطــة	 ــن	 تتضمَّ أن	 الضــروري	 ومــن	 المحليــة.	 الســلطات	
الترتيبــات	المؤسســية	والتقنيــة	وتلــك	المتعلقــة	بالمــوارد	البشــرية،	
ونمــوذج	 زمنــي،	 إطــار	 علــى	 تشــتمل	 أن	 لهــا	 ينبغــي	 كمــا	
تمويلــي،	باإلضافــة	إلــى	العناصــر	المتعلقــة	بــإدارة	التشــغيل	
والصيانــة	للمشــروع،	ويجــب	أن	تشــتمل	الخطــة	أيًضــا	علــى	
اســتراتيجية	للمتابعــة	والتقييــم	فــي	مراحــل	التنفيــذ،	وســوف	
ــل	 ــن	التفصي ــد	م ــذ(	هــذه	النقطــة	بمزي ــاول	الخطــوة	7	)التنفي تتن
ــع	 ــجم	م ــل	تنس ــة	العم ــن	أن	خط ــد	م ــك	التأك ــح.	وعلي والتوضي
المدينــة	المحيطــة	 التخطيــط	والتنظيــم	علــى	مســتوى	 وثائــق	
الخطــط	 المثــال	 ســبيل	 )علــى	 معهــا	 تتعــارض	 ال	 وأنهــا	

االســتراتيجية	أو	المخططات	العامة	للقطاع(.

مثال	على	الخطوة	6

وضع خطة عمل لناال - بنيبال

أْبــِرم	االتفــاق	علــى	خطــة	لتحســين	الصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	نــاال	
ــي	عشــر	 ــط	اســتغرقت	اثن ــة	تخطي ــك	بعــد	عملي )انظــر	شــكل	8(،	وذل
شــهًرا	كانــت	تســعى	إلــى	تحســين	النظــام	القائــم	إلدارة	الميــاه	الســوداء،	
والميــاه	الرماديــة،	وميــاه	األمطــار،	والمخلفــات	الصلبــة.	وعــالوًة	علــى	
ــدف	 ــن	به ــكان	المحليي ــدرات	الس ــاء	ق ــة	بن ــت	الخط ــد	اقترح ــك،	فق ذل
بشــكل	مســتدام،	كمــا	 إدارتهــا	 الجديــدة	وطــرق	 الخدمــات	 تشــغيل	
ــة.	 ــة	الصحي ــة	والنظاف ــة	العام ــين	الصح ــج	لتحس ــذ	برام ــت	تنفي اقترح
ونعــرض	أدنــاه	وصًفــا	موجــًزا	لخطــة	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	
الصحــي	البيئــي	CLUES	للتعامــل	مــع	المنتجــات	المختلفــة.	ويمكنــك	

االّطالع	على	بعض	أجزاء	خطة	العمل	من	خالل	أ.23.

ــى	 ــاوراتهم	إل ــي	مش ــراء	ف ــة	الخب ــل	مجموع ــوداء:	توصَّ ــاه الس المي
نــاال:	 فــي	 تنفيذهــم	 تحديــد	ثالثــة	نظــم	للصــرف	الصحــي	يمكــن	
مراحيــض	الحفــرة	المزدوجــة	المطــّورة	المهــواة	VIP،	والمراحيــض	
الصحــي	 الصــرف	 وشــبكة	 	،UDDTs للبــول	 الفاصلــة	 الجافــة	
ــي	 ــاه	الصــرف.	ويأت ــة	لمي ــة	المركزي ــم	معالج ــة	بنظ ــيطة	مقترن البس
فــي	المرتبــة	األولــى	مــن	حيــث	التفضيــل	نظــام	المعالجــة	الالمركزيــة	
ــة	 ــة	الفاصل ــض	الجاف ــب	المراحي ــي	الترتي ــه	ف ــاه	الصــرف،	ويتبع لمي
للبــول،	وقــد	اقُتِرحــت	حلــول	مختلفــة	وأوِصــَي	باســتخدامها	إلدارة	
ــاه	الســوداء	فــي	نــاال	وذلــك	بالنظــر	إلــى	تفضيــالت	المســتخدمين	 المي
باســتخدام	 أوِصــَي	 وقــد	 المســتوطنات،	 أنمــاط	 اختــالف	 ومراعــاة	
مراحيــض	الفصــل	فــي	المنبــع	رخيصــة	التكلفــة	فــي	المســاكن	المتفرقــة	
ــل	حوالــي	40%	مــن	 منخفضــة	الكثافــة	التــي	تحيــط	بنــاال	)والتــي	ُتَمثِّ

نسبة	المنازل(.	

إدارة الميــاه الرماديــة:	ســوف	ُتخَلــط	ميــاه	الصــرف	الرماديــة	مــع	
الميــاه	الســوداء،	فإضافــة	ميــاه	الصــرف	الرماديــة	إلــى	شــبكة	الصــرف	
الصحــي	)المجــاري(	يســاعد	علــى	تدفــق	ميــاه	الصــرف	حيــن	ينخفــض	
اســتخدام	الميــاه	فــي	النظــام	القائــم،	أمــا	بالنســبة	لميــاه	الصــرف	الرماديــة	
ــل	 ــوف	تعم ــة	فس ــاه	العمومي ــر	المي ــار	أو	صنابي ــن	اآلب ــأ	ع ــي	تنش الت

مصارف	مياه	األمطار	القائمة	بالفعل	على	تصريفها.	



43 42

ضرية
صحي البيئي في المناطق الح

ف ال
صر

القيادة المجتمعية لتخطيط ال

ضرية
صحي	البيئي	في	المناطق	الح

ف	ال
صر

القيادة	المجتمعية	لتخطيط	ال

الخطوة 
6

الخطوة 
7

ــاه	 ــة	بعــض	مصــارف	المي ــرح	الخطــة	صيان ــاه األمطــار:	تقت إدارة مي
القائمــة	وتجديدهــا،	وإنشــاء	مصــارف	ميــاه	جديــدة	فــي	المناطــق	التــي	

ل	فيها	األمر	ضرورة	ملحة.	 ُيَشكِّ

إدارة المخلفــات الصلبــة:	تقتــرح	الخطــة	تحســين	الممارســات	التقليديــة	
إلعــداد	الســماد،	باإلضافــة	إلــى	ذلــك	ســوف	ُيْنَشــأ	نظــام	إلدارة	المخلفات	
غيــر	العضويــة،	ويشــتمل	النظــام	علــى	تجميــع	المخلفــات	البالســتيكية	
ونقلهــا	والتخلــص	منهــا	وإعــادة	تدويرهــا	بمــا	يصلــح	للصناعــات	

المحلية.	

مســائل الصحــة والنظافــة الصحيــة: تفتقــر	نــاال	إلــى	الوعــي	بمســائل	
ــض	 ــت	بع ــك	أُجِرَي ــليمة،	لذل ــة	الس ــة	الصحي ــادات	النظاف ــة	وع الصح
ــكان	 ــدرات	الس ــع	ق ــك	لرف ــتخدام"	وذل ــارات	االس ــة	"مه ــج	لتنمي البرام
ــلوكية	 ــادات	الس ــين	الع ــي	ولتحس ــع	الصــرف	الصح ــل	م ــى	التعام عل
وُنّظَمــت	 المجتمعيــة،	 التدريبــات	 فُعِقــَدت	 المنطقــة،	 فــي	 الصحيــة	
زيــارات	اطالعيــة	للســكان،	ومبــادرات	النقــاش	الجماعيــة.	وفــي	إطــار	
ــة	 ــادي	بإنشــاء	أندي ــي	تن ــرزت	المقترحــات	الت تشــجيع	هــذه	األنشــطة	ب
المجموعــات	والجمعيــات	 المــدارس،	وحشــد	 بيئيــة	علــى	مســتوى	
النســائية	للتحــرك	والعمــل	فــي	ذات	اإلطــار،	وكذلك	مناشــدة	المتطوعات	

في	مجال	الصحة	المجتمعية	بالتدخل	والعمل.	

تتنــاول الخطــوة األخيــرة ربــط التنفيــذ بخطــط االســتثمار، وفــي واقــع 
األمــر ال تعــد هــذه الخطــوة جــزًءا مــن عمليــة التخطيــط. وتهــدف هــذه 
ــرف  ــة للص ــادة المجتمعي ــج القي ــل نه ــة عم ــذ خط ــى تنفي ــوة إل الخط
الصحــي البيئــي CLUES التــي تــم وضعهــا فــي الخطــوة 6، ويضمــن 
هــذا األمــر تفعيــل خطــة العمــل وتحويلهــا لمجموعــة مــن اإلجــراءات 
ــا  ــذ بمقتضاه ــوًدا ُتنفَّ ــر عق ــة األم ــي نهاي ــح ف ــي تصب ــة، والت المرحلي
تحســينات الخدمــة. ويمكــن إجــراء العديــد مــن الترتيبــات لتنفيــذ 
التنفيــذ  هــو  اإلجــراءات شــيوًعا  المتفــق عليهــا، وأكثــر  الخطــط 
بواســطة مقاولــي القطــاع الخــاص بنــاًء علــى مناقصــات ذات إجــراءات 
تنافســية، أو التعاقــد مــع مجموعــات مــن المجتمع المحلي. ولإلشــراف 
المســتقل علــى أعمــال البنــاء دور حيــوي وبالــغ األهميــة فــي ضمــان 
جــودة هــذه األعمــال. وتتمّثــل المرحلــة النهائيــة مــن الخطــوة 7 فــي 

تنفيذ خطة إدارة التشغيل والصيانة.
وترابطهــا  المــدى  قصيــرة  العمــل  إجــراءات  اعتبــار  المهــم  مــن 
ــة األجــل. ومــن الضــروري تحقيــق تقــدم ســريع فــي  باألهــداف طويل
بعــض اإلجــراءات قصيــرة المــدى لبنــاء الثقــة ولضمــان اســتمرارية 
االلتــزام، لــذا يجــب أن تبــدأ بالتحســينات التــي يمكــن تنفيذهــا بســهولة 
نســبًيا بينمــا تظهــر منافعهــا جليــًة للعيــان )مــا يســمى بالثمــار ســهلة 

القطف(. 

ما يجب القيام به وكيفية التنفيذ؟

وتنقسم	مرحلة	التنفيذ	-عادًة-	إلى	أربع	خطوات	فرعية:	
وضع	خطط	تفصيلية	لإلنشاء	والمتابعة 		7.1

المشتريات	والتعاقدات 		7.2
التنفيذ،	واإلشراف،	والتشغيل 		7.3

مراِسم	االفتتاح 		7.4

الخطوة الفرعية 7.1: وضع خطط تفصيلية لإلنشاء 
والمتابعة

تــدور	الخطــوة	األولــي	حــول	التأكــد	مــن	اســتعداد	الجهــات	المعنيــة	لتنفيذ	
الخطــة،	ويجــب	أن	ُتعَقــد	االجتماعــات	الدوريــة	مــع	ممثليــن	عــن	
مجموعــات	الجهــات	المعنيــة	ممــن	تقــع	علــى	عاتقهــم	مســئوليات	تنفيــذ	
أجــزاء	معينــة	مــن	الخطــة	كل	علــى	حــدٍة	)مثــل:	مجموعــة	إدارة	
ــم(.	 ــات،	وغيره ــراغ	المخلف ــة،	أو	المســئولين	عــن	إف ــات	الصلب المخلف
وبنــاًء	علــى	خطــة	العمــل	فــإن	المهمــة	التاليــة	هــي	تطويــر	المزيــد	مــن	

خطط	العمل	التفصيلية	لمكونات	المشروع	المختلفة،	بما	في	ذلك:

الرســومات	 وتشــمل	 	Physical works الماديــة  •  األعمــال 
الهندســية	التفصيليــة	لمكونــات	النظــام	األساســية	)مثــل	البالوعــات،	
والمراحيــض،	والمخططــات	العرضيــة	لشــبكة	الصــرف،	ومــا	
إلــى	ذلــك(،	وكذلــك	الخطــط	التــي	توضــح	تصميمــات	شــبكة	
الصــرف	الصحــي	)المجــاري(،	ونقــاط	تجميــع	المخلفــات	الصلبة،	
ومصانــع	إعــداد	الســماد،	ومــا	شــابهها،	وكذلــك	المواصفــات	
ســوف	 التــي	 الخامــات	 وجــودة	 وكميــة	 نــوع	 )مثــل	 التقنيــة	

تستخدم(،	والتقديرات	التفصيلية	للتكلفة.	

•  خطــة متابعــة لإلنشــاءات وتشــمل	األهــداف	المرحليــة	والنهائيــة،	
وإطــار	زمنــي،	وميزانيــة،	وإجــراءات	للمراجعــات	والتعديــالت،	
ومحــدد	بهــا	الجزاءات/العقوبــات	والمســئوليات،	ومــا	إلــى	ذلــك،	
ــودة	 ــة	الج ــدة	لمراقب ــة	جي ــة	متابع ــود	خط ــن	الضــروري	وج فم

خالل	مرحلة	التنفيذ.

مــن	األجــدى	عــادًة	تقســيم	العمــل	إلــى	مجموعــة	مــن	اإلجــراءات	التــي	
يمكــن	لعــدد	مــن	صغــار	المقاوليــن	أو	منظمــات	المجتمــع	المحلــي	
ــع	 ــه	بجمي ــاول	بعين ــدة	أو	مق ــة	واح ــف	مؤسس ــن	تكلي ــداًل	م ــا،	ب إدارته
األعمــال،	ويمكــن	أن	ُتصــَدر	خطــط	العمــل	باللغــة	المحليــة	لألشــخاص	

الذين	ستؤول	إليهم	مسئولية	تنفيذ	هذا	العمل	وإدارته.

ــة،	 ــلطات	المعني ــة	الس ــى	موافق ــة	الحصــول	عل ــط	النهائي ــزم	للخط ويل
ــوكاالت	المانحــة	)إن	وجــدت(.	ويجــب	أن	تحصــل	الخطــط	 ــول	ال وقب
ــة.	 ــات	التقني ــف	والمواصف ــث	التكالي ــن	حي ــول	م ــة	والقب ــى	الموافق عل
ويــؤدي	اســتخدام	تصميــم	قياســي	وإجــراءات	معياريــة	لتقديــر	التكاليــف	
إلــى	تســهيل	ملحــوظ	فــي	عمليــة	الموافقــة	علــى	الخطــط	وقبولهــا.	وعنــد	
ــدة،	ُينَصــح	بالحصــول	علــى	موافقــة	 غيــاب	اإلجــراءات	القياســية	الموحَّ
رســمية	علــى	جــداول	الكميــات	التــي	أعددتهــا	للعمــل	)انظــر	أداة	تقديــر	
ــة	 ــن	عملي ــرة	م ــة	مبك ــي	مرحل ــي،	أ.20(	ف ــف	الصــرف	الصح تكالي
التخطيــط،	وســوف	ُيســرع	هــذا	-بشــكل	ملحــوظ-	مــن	عمليــة	الموافقــة	

في	هذه	المرحلة.

الخطوة 7: تنفيذ خطة العمل

HOUSEHOLD CENTERED ENVIRONMENTAL SANITATION 

ENVIRONMENTAL SANITATION 
IMPROVEMENT PLAN FOR NALA 

SUBMITTED BY:

Centre for Integrated Urban Development (CIUD)
PO Box 5134 Kathmandu, Nepal 

 شكل 8: 
 صفحــة	الغالف	لخطة	تحســين	الصرف	

 الصحــي	البيئــي	في	ناال	-	نيبال	
.)Sandec )المصدر:	
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الخطوة الفرعية 7.2: المشتريات والتعاقدات 

تهــدف	هــذه	الخطــوة	إلــى	إســناد	مخَتلــف	إجــراءات	العمــل	إلــى	مــن	هــم	
أصلــح	وأقــدر	علــى	تنفيذهــا.	وتوجــد	عــدة	خيــارات	لتنظيــم	إنشــاء	البنيــة	
ــا	بــأن	مصــدر	التمويــل	ســيكون	لــه	أثــره	الواضــح	علــى	 التحتيــة،	علًم

نوع	اإلجراءات3	المتخذة	للتنفيذ	بل	وعلى	الموافقة	أيًضا:

ــة	 ــراء	مناقص ــق	إج ــن	طري ــرة	ع ــاول	ذي	خب ــة	لمق ــح	العملي 	من 	•
تنافسية	)قطاع	خاص(

ــيتعيَّن	 ــن	س ــي	مم ــع	المحل ــن	المجتم ــات	م ــة	لمجموع ــح	العملي 	من 	•
ــود	 ــق	العق ــن	طري ــاءات	ع ــال	اإلنش ــي	أعم ــرًة	ف ــراكهم	مباش إش

المجتمعية	)المجتمع	المدني(
	تفويــض	الحكومــة	عــن	طريــق	إجــراءات	األعمــال	اإلداريــة	 	•

)القطاع	العام(

التنفيذ عن طريق القطاع الخاص  >
ــن	 ــال	م ــذ	األعم ــي	تنفي ــاع الخــاص	ف ــروف	أن	إشــراك القط ــن	المع م
أكثــر	الممارســات	شــيوًعا،	فــي	هــذه	الحالــة	توجــد	3	ترتيبــات	تعاقديــة	

:)Tayler et al., 2003(	وإجراؤها	عليها	االتفاق	يمكن
 

•  االتفــاق بيــن ســكان المنــازل )أو المجتمــع( مــع المقــاول –	وفــي	
ــر	 ــات	غي ــاص	أو	المنظم ــاع	الخ ــو	القط ــّدم	مقاول ــة	ُيَق ــذه	الحال ه
ات(	 الحكوميــة	الخدمــة	)التــي	غالًبــا	مــا	تتمثــل	فــي	العمالــة	والُمِعــدَّ

وذلك	بناًء	على	اتفاق	شفهي	)ُعْرفي(	بسيط.

ــة	 ــي	هــذه	الحال ــة( –	وف ــي )مقاول ــغ إجمال ــى مبل ــد مبنــي عل •  عق
يتقــدم	مقــاول	القطــاع	الخــاص	أو	الُمنّظمــة	غيــر	حكوميــة	بعــرض	
ات	 ســعر	لقيمــة	إجمالــي	المبلــغ	المطلــوب	لتوفيــر	العمالــة	والُمِعــدَّ
ــات	 ــى	ضــرورة	فحــص	الخام ــج	إل ــذا	النه ــات،	ويشــير	ه والخام
ويفــي	 وُمــْرٍض	 مقبــول	 مســتواها	 أن	 مــن	 والتأكــد	 مــة	 الُمَقدَّ

بالغرض.

•  عقــد كامــل مبنــي علــى خطــط تفصيليــة –	وفــي	هــذه	الحالــة	يتقــدم	
مقــاول	القطــاع	الخــاص	أو	الُمنّظمــة	غيــر	حكوميــة	بعــروض	
أســعار	مقابــل	جــدول	مــن	بنــود	األعمــال	الثابتــة	مثــل:	أعمــال	حفر	
الخنــادق،	ومــد	شــبكات	الصــرف	الصحــي	)المجــاري(،	وإنشــاء	
ــار	ُمناقصــة	 ــي	إط ــك	ف ــون	ذل ــك،	ويك ــى	ذل ــا	إل ــات،	وم البالوع
تنافســية	بيــن	الُمَتَقّدميــن.	وقــد	أوردت	األداة	أ.26	نموذًجــا	لوثيقــة	

مناقصة	لالسترشاد.

.Cotton and Tayler, 2000	من	مقتبس   3

تعريــف	العقــود	الجيــدة	ليــس	بالمهمــة	الســهلة،	فالعقــود	-بطبيعــة	الحــال-	
إمــا	أن	تكــون	بســيطة	أو	بالغــة	التعقيــد،	وفــي	كلتــا	الحالتيــن	ال	تســتخدم	
العقــود	فــي	توضيــح	األدوار	وال	حــل	النزاعــات،	ويمكــن	اســتخدام	صَيغ	
ــا	إن	أردنــا	توضيــح	العالقــات	التقليديــة	 العقــود	المعتــرف	بهــا	دولّيً
)والتــي	تتطــرق	لتفاصيــل	دقيقــة	فــي	األعمــال(	بيــن	العميــل	والمقــاول.	

)انظر	األداة	أ.27(.	

العقــود	 منــح	 بهــا	 ُيْقَصــد	 المحلــي,	 المجتمــع  مــع  التعاقــدات   >

للمنظمــات	التــي	تســتأجر	العمالــة	المحليــة،	وبذلــك	ينتفــع	المجتمــع	
ــأ	الفــرص	المتــالك	 بحفــظ	مــوارده،	وُتخَلــق	فــرص	العمــل،	وُتهيَّ
المشــروعات،	وتوجــد	ثالثــة	أنــواع	مــن	التعاقــدات	مــع	المجتمــع	

المحلي:

ــف	 ــع	توظي ــن	المجتم ــون	ع ــى	ممثل ــث	يتول ــط –	حي ــة فق •  العمال
ــق	 ــى	فري ــرى	إل ــطة	األخ ــع	األنش ــَند	جمي ــة،	وُتس ــة	المحلي العمال

خارجي	أو	مقاولين	خارجيين	لتنفيذها.
ــة	 ــف	العمال ــي	توظي ــاول	المحل ــى	المق ــات –	يَتَولَّ ــة والخام •  العمال

وشراء	الخامات	الالزمة	ألعمال	اإلنشاءات	والصيانة.
•  عقــد كامــل – يــؤدي	المقــاول	المحلــي	جميــع	المهــام	التــي	تشــمل:	
العمالة،	والخامات،	والمعدات،	واألدوات،	والمتابعة	واإلشراف.	

وتعــرض	األداة	أ.28	نموذًجــا	كامــاًل	للعقــد	المجتمعــي	)مــن	حيــث	
المضمون	والتصميم(.

< التنفيذ عن طريق القطاع العام
مــن	األمــور	المهمــة	عنــد	التعامــل	مــع	البرامــج	التــي	تنفذهــا	الجهــات	
الحكوميــة	فــي	المقاطعــة	أو	البلديــة	أن	نراعــي	عــدم	ابتــداع	إجــراءات	
ــة	 ــة،	فللحكوم ــراءات	المتبع ــن	اإلج ــًرا	ع ــا	كبي ــف	اختالًف ــدة	تختل جدي
-عــادًة-	إجــراءات	واضحــة	ومحــددة	بدقــة،	ومن	أشــهر	هــذه	اإلجراءات	
منــح	العمــل	لمقاوليــن	قائميــن	)مــن	القطــاع	الخــاص(	عــن	طريــق	تقديــم	
العطــاءات	فــي	إطــار	تنافســي،	أمــا	الخيــار	اآلخــر	فهــو	أن	تتولــى	
الحكومــة	أو	الســلطات	المحليــة	بنفســها	مســئولية	شــراء	الخامــات،	
وتوفيــر	العمالــة،	وإدارة	اإلنشــاءات،	والحقيقــة	أن	الــوكاالت	العالميــة	ال	
 Tayler et al.,(	لــه	المعــرض	للفســاد	اّتقــاًء	الخيــار	هــذا	اتبــاع	ُتشــّجع

.)2003
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ــذ-	هــي	 ــي	تســبق	التنفي ــك	األساســية	-والت ــة	فمهمت ــد	العملي ــك	قائ بصفت
التأكــد	مــن	وجــود	هيــاكل	جيــدة	للرقابــة	واإلدارة	الرشــيدة،	فــال	شــك	أن	
الترتيبــات	الجيــدة	للمتابعــة	واإلشــراف	قــد	تســاعد	علــى	اكتشــاف	
المشــكالت	فــي	مراحــل	مبكــرة	أثنــاء	عمليــة	التنفيــذ،	ومــن	األمــور	التــي	
ُيوَصــى	بهــا	بشــدة	تأســيس	لجنــة	متابعــة	مســتقلة	تضــم	بيــن	أعضائهــا	
خبــراء	فنييــن،	وينبغــي	للجنــة	أيًضــا	أن	تضــم	أعضــاء	يتســمون	بالحياد،	
ولكــن	مــن	المهــم	توجيــه	هــؤالء	األعضــاء	باإلرشــادات	الالزمــة	

لمهمتهم	ومنحهم	التدريب	المناسب	لذلك.	

ومتــى	وصــل	التنفيــذ	لمرحلتــه	النهائيــة	يجــب	أن	يتركــز	االهتمــام	علــى	
ــغيل	 ــل	التش ــاد	قب ــة	واالعتم ــى	الموافق ــاءات	عل ــال	اإلنش حصــول	أعم
ــوع	 ــى	ن ــرة	عل ــة	بدرجــة	كبي ــة	الموافق ــي،	وســوف	تتوقــف	عملي المبدئ

إجراءات	التدخل	في	اإلنشاءات:	

		التحســينات	علــى	مســتوى	المنــازل	يجــب	أن	تحصــل	علــى	 	•
ــورة	 ــم	المش ــن	تقدي ــن	الُمسَتحس ــون	م ــد	يك ــكان،	وق ــة	الس موافق

التقنية	لدعم	السكان.

شــبكات	 )مثــل	 المحليــة	 المرافــق	 مســتوى	 علــى	 	التحســينات	 	•
الفرعيــة،	 الميــاه	 ومصــارف	 )المجــاري(	 الصحــي	 الصــرف	
واإلنشــاءات	المشــتركة	للصــرف	الصحــي،	وغيرهــا(:	يجــب	أن	
ض	الســلطات	المحليــة	فــي	أمرهــا	بالتشــاور	مــع	ممثليــن	عــن	 ُتفــوَّ

المجتمع،	وبدعم	من	اإلدارة	الهندسية	بالبلدية.
ــى	علــى	 	التحســينات	فــي	المرافــق	عاليــة	المســتوى:	يجــب	أن	ُتْبَن 	•
ــد،	ويجــب	أن	ُيْدَعــى	 دة	ســابًقا	فــي	العق ــَدة	ومحــدَّ ــارات	ُمعَتَم اختب

ممثلي	المجتمع	لحضور	االختبار	الُمعَتَمد.

ما هي الجهات التي يتعّين إشراكها في التنفيذ واإلشراف 
والتشغيل والصيانة؟

ســوف	تعتمــد	مســئوليات	التنفيــذ	واإلشــراف	بدرجــة	كبيــرة	علــى	طبيعــة	
ضــح	الجــدول	التالــي	االختيــارات	الممكنــة	 األعمــال	ونــوع	الَتعاقـُـد.	وُيوَّ

لتنفيذ	األعمال	الجديدة	واإلشراف	عليها	وتشغيلها	وصيانتها:	

شــكل 9:	تنفيــذ	وحــدة	معالجــة	ال	مركزيــة	لميــاه	الصــرف	الصحي	بالتعاون	مــع	المجتمع	المحلي	بالعيــاط،	محافظة	الجيزة	)مصر(	)المصدر:	مؤسســة	بناء(	
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الخطوة الفرعية 7.4: مراِسم االفتتاح

بعــد	االنتهــاء	مــن	أعمــال	اإلنشــاءات،	يمكــن	تنظيــم	مراســم	االفتتــاح،	
فيمكــن	لمثــل	هــذا	الحــدث	أن	يخلــق	اهتماًمــا	شــعبّيًا	وأن	يــؤدي	إلــى	رفــع	
الوعــي	بالمشــروع	وزيــادة	الشــعور	بملكيتــه	داخــل	المجتمــع،	كمــا	يقــدم	
المســتوى	 علــى	 القــرار	 متخــذي	 علــى	 اإليجابــي	 التأثيــر	 إمكانيــة	
المؤسســي	والذيــن	مــا	زالــوا	حتــى	اللحظــة	ممانعيــن	أو	متردديــن	بشــأن	
المناطــق	 فــي	 البيئــي	 الصحــي	 للصــرف	 المجتمعيــة	 القيــادة	 نهــج	
واإلرشــادات	 المعلومــات	 أ.4	 األداة	 وتوفــر	 	.CLUES الحضريــة	

إلعداد	فعالية	االفتتاح.

األدوات	الخاصــة	بالخطــوة	7

تنظيم	االجتماعات،	والفعاليات،	وورش	العمل 	 	 أ.4

أداة	لتقدير	تكاليف	الصرف	الصحي 	 أ.20	

نماذج	لوثائق	التشغيل	والصيانة 	 أ.24	

وثائق	تقديم	العطاءات	للخدمات	اإلنشائية 	 أ.26	

عقود	ُمخَتصرة	نموذجية 	 أ.27	

محتويات	العقد	مع	المجتمع 	 أ.28	

النتائج الرئيسية

مقترحات	لتنفيذ	إجراءات	العمل	المادية	)اإلنشاءات( 	•

خطة	متابعة	التنفيذ 	•

وثائق	المناقصات	والعقود 	•

بــة	وقيــد	 	بنيــة	تحتيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	مشــيدة	ومركَّ 	•
التشغيل

تنفيذ	خطة	التشغيل	والصيانة،	بما	فيها	التدريب 	•

	ملــف	المشــروع	النهائــي،	بمــا	فــي	ذلــك	التقاريــر،	والُملصقــات،	 	•
والتسجيالت	المرئية،	والخرائط،	وغيرها

مراِسم	االفتتاح،	والدعاية	واالشهار 	•

مسئولية التنفيذمسئولية اإلشرافنوع النشاط

السكان	المقيمون	أو	المقاول	المحليالفنيين،	موظفي	البلديةالتحسينات	في	المرافق	المنزلية

التحسينات	في	المرافق	المحلية	
)شبكات	الصرف	الصحي	ومصارف	
المياه	الفرعية،	واإلنشاءات	المشتركة	

للصرف	الصحي،	ونقاط	تجميع	
المخلفات	الصلبة،	وغيرها(

ُمنّظمة	المجتمع	المحلي
 لجنة	المياه	والصرف	الصحي	

WASH	الصحية	والنظافة
اإلدارة	الهندسية	المحلية
ُمنّظمة	غير	حكومية

	المقاول	المحلي
مجموعة	من	المجتمع

 لجنة	المياه	والصرف	الصحي	
WASH	الصحية	والنظافة

الحكومة	من	خالل	إجراءات	أعمال	القطاعات

التحسينات	في	المرافق	عالية	
المستوى

اإلدارة	الهندسية	البلدية	أو	غيرها	من	اإلدارات
خبراء	استشاريين	بالنيابة	عن	المذكورين	أعاله

المقاول	المحلي
الحكومة	من	خالل	إجراءات	أعمال	القطاعات

سكان	المنازل	أو	المقاول	المحليسكان	المنازل	أو	رائد	عمل	محليالمرافق	المنزلية

ُمنّظمة	المجتمع	المحليالمرافق	الموجودة	في	الحي
 لجنة	المياه	والصرف	الصحي	

 WASHالصحية	والنظافة
اإلدارة	الهندسية	المحلية	

ُمنّظمة	المجتمع	المحلي
 لجنة	المياه	والصرف	الصحي	

WASH	الصحية	والنظافة
المقاول	أو	وكالة	تنفيذية
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جدول	1:	استعراض	للمسئوليات	المتعلقة	بتنفيذ	خطط	التشغيل	والصيانة	وإجراءات	التدخل	في	اإلنشاءات	واإلشراف	عليها
.)Tayler et al.,	2003	من	مقتبس(

مثال	على	الخطوة	7

الوس  جمهوريــة  تــاي"–  "هاتســادي  فــي  العمــل  خطــة  تنفيــذ 
الديمقراطية الشعبية

فــي	هاتســادي	تــاي،	تــم	تقســيم	خطــة	عمــل	الصــرف	الصحــي	البيئــي	
ــن	 ــالث	مجموعــات	م ــورة	ث ــي	ص ــوة	6	ف ــي	الخط ــت	ف ــي	وضع الت
ــازل،	 ــة	للمن ــة	التحتي ــراء	تحســينات	علــى	البني ــل:	إج ــراءات	العم إج
وتصريــف	ميــاه	األمطــار،	والبنيــة	التحتيــة	لتجميــع	ومعالجــة	ميــاه	
الصــرف	المنزليــة،	وقــد	تولَّــت	إحــدى	شــركات	اإلنشــاء	المحليــة	تنفيــذ	
األعمــال	الثالثــة	جميعهــا	فــي	ســنة	2009،	وقــد	ُمنَحــت	الشــركة	التعاقد	
ــى	 ــد	تولَّ ــة	فق ــات	الصلب ــى	مناقصــة	تنافســية،	أمــا	إدارة	المخلف ــاًء	عل بن
فــي	 بالخبــراء	 باالســتعانة	 الحكوميــة	 الــوكاالت	 إحــدى	 تنفيذهــا	
مشــروعات	اإلدارة	التشــاركية	للمخلفــات	الصلبــة،	وتكفَّلــت	اللجنــة	
مــة	إلدارة	الخدمــة	وإجراءات	 التنســيقية	للمشــروع	بتفعيــل	القواعــد	الُمنظِّ
التشــغيل	والصيانــة،	بمــا	فــي	ذلــك	التدريــب،	وأشــرفت	الوحــدة	البيئيــة	
بالقريــة	-تحــت	قيــادة	عمــدة	)زعيــم(	القريــة	وبدعــم	مــن	أحد	المهندســين	

المحليين-	على	عملية	التنفيذ	بأكملها.

 شكل 10: 
تطويــر	وتحديــث	شــبكات	تصريف	مياه	األمطار	في	هاتســادي	تاي	)الوس(	

.)Sandec	:)المصــدر	2009	-

تنبيه

ــرر	 ــينات	المق ــًبا	للتحس ــة	مناس ــود	المجتمعي ــرام	العق ــون	إب ــد	يك ق 	 >
إجرائهــا	علــى	المنــازل	أو	علــى	مســتوى	المرافــق	المحليــة،	إال	أن	مــا	
ــا	 ــوق	م ــد	يف ــي	مــن	مخاطــر	ق ــع	المحل ــن	المجتم ــون	م ــه	المقاول يتحمل
يتحملــه	مقاولــو	القطــاع	الخــاص.	فمــن	غيــر	المعتــاد	أو	باألحــرى	مــن	
الُمســتبعد	أن	يحصــل	مقاولــو	المجتمــع	المحلــي	علــى	ضمانــات	مصرفية	

أو	سندات	تأمين.	

فــي	معظــم	الحــاالت	يلــزم	حصــول	الخطــط	التفصيليــة	ومجموعــة	 	 >
أو	 المعنيــة	 الســلطات	 للعمــل	علــى	موافقــة	 المرحليــة	 اإلجــراءات	
الــوكاالت	المانحــة.	حــاول	أن	تحصــل	علــى	موافقــة	علــى	جــدول	
أ.20(،	ألن	هــذا	 دة	)انظــر	األداة	 بتقنيــات	ُمحــدَّ الخــاص	 الكميــات	

سُيَمّكنك	من	تسهيل	إجراءات	الموافقة	خالل	الخطوة	7.	

مــن	الممكــن	أن	يكــون	للمجتمــع	دوٌر	كبيــر	فــي	تشــغيل	وصيانــة	 	 >
ــد	 ــن	تزوي ــد	م ــك	ال	ب ــق	ذل ــات،	ولتحقي ــدة	والخدم ــة	الجدي ــة	التحتي البني
ــي	 ــر	التدريــب	العمل ــالزم،	وُيوَصــى	بشــدة	بتوفي المجتمــع	بالتدريــب	ال
لمــن	ســتقع	علــى	عاتقهــم	مســئولية	التشــغيل	والصيانــة-	أي	تقديــم	
ــى	مــن	 ــى	مــدار	الســنة	األول ــه	والتدريــب	العملــي	عل اإلرشــاد	والتوجي

التشغيل.	
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 يســاعدك الجــزء التالــي فــي تقييــم وتعزيــز الظــروف المناســبة 
لتخطيــط الصــرف الصحــي البيئــي فــي البيئــات الحضريــة المليئــة 
ــم  ــي دع ــمة ف ــرة والحاس ــل المؤث د العوام ــدَّ ــب أن ُتح ــات. يج بالتحدي
ــة التخطيــط،  ــك العوامــل خــالل عملي ــة أو أن تتضــح تل ــة المواتي البيئ
د هــذه العوامــل -ولــو بوصــٍف عــام- قبــل بــدء عمليــة  واألفضــل أن ُتحــدَّ
ــط واالستشــارات )الخطــوة 2 فــي برنامــج الخطــوات الســبعة  التخطي
ــة أو  ــر واقعي ــات غي ــا بتوقع ــة بكامله ــدأ العملي ــى ال تب ــط(، حت للتخطي

تصّورات خاطئة. 

شكل 11: العناصر	الستة	األساسية	للبيئة	المواتية.

خلق بيئة مواتية

االجتماعي	 القبول	
والثقافي

القانوني	 اإلطار	
لتنظيمي وا

 الترتيبات	
المؤسسية

البيئــة المواتية
الترتيبــات	المالية

الحكومي الدعم	

والقدرات المهارات	

نــي لثا لجــزء	ا ا نــي لثا 	ا لجــزء ا
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تحــدد	القوانيــن	واللوائــح	والمعاييــر	والتشــريعات	بشــكل	تفصيلــي	
ــي	إطــار	 ــه	ف ــة	أداء	القطــاع	لوظيفت ــا	الحكوم ــع	به ــي	تتوق ــة	الت الطريق
ــم	 ــي	يجــب	اتباعهــا	لتقدي ــة	الت ــح	تحــدد	الطريق السياســة	العامــة.	فاللوائ
الخدمــات،	كمــا	تحــدد	المســئولين	عــن	تقديمهــا،	وتصــف	المعاييــر	التــي	
ــة	 ــة	التحتي ــة	البني ــم	الخدمــة،	وتحــدد	ملكي ــد	تقدي يجــب	االلتــزام	بهــا	عن
والخدمــات،	وتحــدد	طريقــة	وضــع	التعريفــات	واألســعار	وأســاليب	
ــح	 ــر	والتشــريعات	توضِّ ــذ.	والمعايي ــم	والتنفي ــف	التصمي اســترداد	تكالي
أمــوًرا	مثــل	مســتوى	معالجــة	ميــاه	الصــرف	المطلــوب	للمحافظــة	علــى	
جــودة	الميــاه	الُمســتقِبلة،	أو	تصميــم	تقنيــات	الصــرف	الصحــي،	أو	
جــودة	الخامــات	والمعــدات	التــي	مــن	المفتــرض	اســتخدامها	فــي	تنفيــذ	

الخدمات	البيئية.	

ــة	 ــي"	بالشــفافية	والواقعي ــع	"اإلطــار	القانون يجــب	أن	يتمت
ًقــا	ومعمــواًل	بــه	لكــي	يتمكــن	مــن	اإلســهام	 وأن	يكــون	ُمطبَّ

في	البيئة	المواتية.

وقــد	حــدث	تطــور	ســريع	فــي	التشــريعات	المتعلقــة	بــإدارة	البيئــة	وتقديــم	
ــدول	منخفضــة	 ــن	ال ــر	م ــي	كثي ــي	ف ــي	البيئ ــات	الصــرف	الصح خدم
الدخــل	خــالل	العقــود	األخيــرة،	ولكــن	هــذا	ال	يمنــع	وجــود	تناقضــات	
بيــن	القوانيــن	المختلفــة	نتيجــة	الختــالف	الــوزارات	القائمــة	علــى	
ــي	القطــاع،	ومــن	التناقضــات	األساســية	تداخــل	 ــر	التشــريعات	ف تطوي
ل	إلــى	الــوزارات	المختلفــة،	وغياب	التشــريعات	 الصالحيــات	التــي	ُتخــوَّ
المتعلقــة	بالتنفيــذ	ومعاييــر	الدعــم،	وبالطبــع	قضيــة	ضعف	إنفاذ	التشــريع	
ــة	 م ــن	المنظِّ ــح	والقواني ــن	اللوائ ــد	م ــتند	العدي ــاذه.	وتس ــزم	إنف ــث	يل حي
القائمــة	إلــى	القوانيــن	الموجــودة	فــي	الــدول	الصناعيــة	)فــي	مجــال	ميــاه	
الصــرف،	علــى	ســبيل	المثــال:	تحديــد	نطــاق	التقنيــات	المقبولــة،	وتحديد	
والمعاييــر	 )المجــاري(،	 الصحــي	 الصــرف	 شــبكة	 وحجــم	 أقطــار	
ــاه	 مــة	إلعــادة	اســتخدام	مي ــات	الســائلة،	واللوائــح	المنظِّ الخاصــة	بالُنفاي
الصــرف،	وغيرهــا(،	وتعمــل	هــذه	القوانيــن	فــي	ظــروف	مغايــرة	تماًمــا	
لتلــك	الظــروف	الموجــودة	فــي	الــدول	الناميــة،	وبالتالــي	فهــي	ال	تالئــم	
طبيعــة	هــذه	الــدول	أو	ظروفهــا.	فــإذا	ُوجــَدت	القوانيــن	التــي	تمنــع	إنشــاء	
نــوع	معيــن	مــن	التقنيــات،	أو	إذا	تحولــت	المعاييــر	لتصبــع	أعراًفــا	
ا	أو	مــن	 وقواعــد	ثابتــة	مــع	مــرور	الزمــن،	فقــد	يكــون	مــن	الصعــب	جــّدً

المستحيل	تقديم	نظام	جديد	في	ظل	هذه	الظروف.	

ــن	توفُّرهــا	لدعم	عمليــة	نهج	القيــادة	المجتمعية	 الشــروط	الســابقة	التــي	يتعيَّ
:CLUES	الحضرية	المناطق	في	البيئي	الصحي	للصرف

	حق	المستخدمين	في	المشاركة	في	عملية	اّتخاذ	القرار. 	•
حق	السلطات	المحلية	في	تحصيل	الضرائب	أو	الرسوم.	 	•

ــي(،	 ــع	المحل ــات	المجتم ــة	)ُمنّظم ــات	المحلي ــح	الكيان ــة	من 	إمكاني 	•
ــا	 ــات	بم ــرص	إدارة	الخدم ــا(	ف ــتخدمين،	وغيره ــات	المس ورابط
لــة	 فــي	ذلــك	التشــغيل	والصيانــة،	والرقابــة	علــى	األمــوال	الُمحصَّ

من	المستخدمين.
ــي	 ــاركة	ف ــاص	بالمش ــاع	الخ ــمح	للقط ــي	تس ــن	الت ــود	القواني 	وج 	•

تقديم	الخدمة.
ــح	اســتخدام	 ــي	تتي ــة	الت ــة	الواقعي ــر	والقواعــد	التقني 	وجــود	المعايي 	•

التقنيات	بأسعار	معقولة.

كيف ُتحلل اإلطار القانوني والتنظيمي القائم؟

ــات	 ــل	الحكوم ــا	تنق ــا	م ــث	غالًب ــي	حي ــم	اإلطــار	القانون ــم	تقيي ــن	المه م
ــة	 ــع	الســلطات	المالي ــا	تمن ــا،	ولكنه المســئوليات	واالختصاصــات	إدارّيً
والقانونيــة	مــن	الوفــاء	بتلــك	المســئوليات،	وال	ُبــد	مــن	توفيــر	معلومــات	
الحكوميــة	 لــإلدارات	 التقنيــة	 والمعاييــر	 والقواعــد	 القوانيــن	 عــن	
خاًصــا	 اهتماًمــا	 نولــي	 أن	 يجــب	 كمــا	 المتخصصــة،	 والــوكاالت	
بالنصــوص	التشــريعية	التــي	ُتَنّظــم	مســئوليات	الــوزارات	التنفيذيــة	
األخــرى،	والــوكاالت	المعنيــة	فــي	مجــال	إمــدادات	الميــاه،	والصــرف	
ــح	 ــن	واللوائ ــك	بالقواني ــط	الحضــري،	وكذل ــي،	والتخطي ــي	البيئ الصح
التنظيميــة	التــي	قــد	ُتعــزز	المشــاركة	المجتمعيــة	فــي	األنشــطة	المتعلقــة	

بحماية	البيئة	أو	التي	قد	تحظرها.	

ومــن	نمــاذج القوانيــن واللوائــح المحليــة )والداخليــة( والوطنيــة	التــي	
يجب	أن	ُتَقيَّم	تقييًما	دقيًقا:

  القوانيــن الوطنيــة	الُمَتَعلّقــة	بالبيئــة،	والميــاه،	وإدارة	المــوارد	
المائيــة	وميــاه	الصــرف،	والتخطيــط	الحضــرّي،	وإدارة	المخلفــات	
الصلبــة،	والتوعيــة	بالصحــة	وتعزيــز	النظافــة	الصحيــة،	وإعــادة	

استخدام	الحمأة	والمياه	المعالجة	في	الزراعة،	وما	إلى	ذلك.	

2. اإلطار القانوني والتنظيمي

الفاعلــة  السياســية  األطــراف  تقدمــه  الــذي  الدعــم  يحــدد  ســوف 
ــذي  ــدى التيســير ال ــاع م ــة للقط واالســتراتيجيات والسياســات القومي
يهيــئ بيئــة العمــل لتطبيــق نهــج القيــادة المجتمعيــة للصــرف الصحــي 
ــذ  ــة لتنفي ــة CLUES، أو مــدى اإلعاق البيئــي فــي المناطــق الحضري

هذا النهج. 

ــن  ــن م ــروع، ولك ــي للمش ــم سياس ــود دع ــادًة وج ــرض ع ــن الُمفَت م
النــادر ضمــان هــذا األمــر بالتحديــد قبــل البــدء فــي تنفيــذ المشــروع، 
ومــن الَمطالــب والشــروط األساســية لنجــاح المبــادرات القائمــة علــى 
نهــج القيــادة المجتمعيــة للصــرف الصحــي البيئــي فــي المناطــق 
الحضريــة CLUES االلتــزام الواضــح داخــل حكومــة البلدية بتحســين 
السياســي  الدعــم  فغيــاب  الفقــراء،  وبخاصــٍة  للجميــع،  الخدمــات 
الصريــح عــادًة مــا يكــون الســبب األول لفشــل المشــروع، فــإذا لــم يكــن 
ــق  ــة وتحقي ــاركة المجتمعي ــادة المش ــاه زي ــي تج ــزام حكوم ــاك الت هن
ــي  ــزام ف ــذا االلت ــم ه ــم يترج ــات، وإذا ل ــم الخدم ــي تقدي ــة ف الالمركزي
ــرض  ــوف تتع ــاع، فس ــة للقط ــات قومي ــتراتيجيات وسياس صــورة اس
المشــروعات القائمــة علــى نهــج القيــادة المجتمعيــة للصــرف الصحــي 
البيئــي فــي المناطــق الحضريــة CLUES لمخاطــر العزلــة والضعــف، 
فمــن الشــروط األساســية المهمــة لوجــود بيئــة سياســية مواتيــة وجــود 
التــزام سياســي مؤكــد لتحقيــق الالمركزيــة فــي اتخــاذ القــرار وتقديــم 
الخدمــات، ودعــم المشــاركة الُمجَتَمعيــة، وأن يتلقــى هــذا االلتــزام 
دعًمــا مــن أعلــى المســتويات فــي الحكومــة، ومــن اإلدارة العليــا 

لوكاالت القطاع.

كيف ُتحلل الدعم الحكومي الراهن؟

ــل	 ــة	والتحلي ــون	بالمراجع ــي	تك ــم	الحكوم ــم	الدع ــة	لتقيي أفضــل	طريق
الدقيــق	لإلطــار	العــام	للسياســة	الوطنيــة،	وذلــك	لمعرفــة	كيفيــة	تأثيــره	
علــى	تقديــم	خدمــات	الصــرف	الصحــي	البيئــي،	فعــادًة	مــا	تضــم	
الحكومــة	 ألولويــات	 تعريًفــا	 الوطنيــة	 والسياســات	 االســتراتيجيات	
وأهدافهــا	بالنســبة	للقطــاع،	كمــا	تتضــح	مــن	خاللهــا	مســائل	التخطيــط	
والتمويــل	والمبــادئ	المؤسســية	المتعلقــة	بتنفيــذ	هــذه	األهــداف.	وعــادًة	
أو	 الوطنيــة	 السياســات	 مــن	 العديــد	 دراســة	 عليــك	 يكــون	 مــا	
مثــل:	 بالقطــاع،	 الصلــة	 ذات	 الموجــودة	 المحليــة	 االســتراتيجيات	
ــة	 ــر،	واالســتراتيجية	الوطني ــى	الفق ــة	للقضــاء	عل االســتراتيجية	الوطني
ــعيرة(	 ــات	)تس ــة	تعريف ــة،	وسياس ــة	الالمركزي ــة،	وسياس ــة	البيئ لحماي
الميــاه،	واســتراتيجية	تنميــة	المناطــق	الحضريــة،	واســتراتيجية	الصرف	
ــى	 الصحــي	الحضــري،	والخطــة	االســتراتيجية	للصــرف	الصحــي	عل

مستوى	المدينة،	وخطة	التنمية	االجتماعية	واالقتصادية،	وغيرها.

وهذه	بعض	األسئلة	الحاسمة	التي	ال	بد	لك	من	إجابتها:
	هــل	تــرى	الحكومــة	أن	زيــادة	فــرص	الجميــع	فــي	الحصــول	علــى	 	•
ــق	 ــا	لتحقي ــًرا	مهًم ــة	أم ــات	صــرف	صحــي	آمن ــاه	شــرب	خدم مي

التنمية	االجتماعية	واالقتصادية؟	

ــة	 ــة	الحكوم ــع	سياس ــي	للمشــروع	م ــز	الجغراف ــق	التركي ــل	يتف 	ه 	•
ــال:	 ــبيل	المث ــى	س ــة	)عل ــة	واالقتصادي ــة	االجتماعي ــق	التنمي لتحقي

تطوير	المناطق	الحضرية(؟
ــة؟	 ــق	الالمركزي ــة	أو	تحــول	لتحقي ــة	عام ــا	حرك 	هــل	يوجــد	حالّيً 	•
ــل	خدمــات	 ــي	أعمــال	توصي ــة	ف ع	الحكومــة	الالمركزي هــل	تشــجِّ

الصرف	الصحي	البيئي،	بما	فيها	مشاركة	القطاع	الخاص؟
ع	علــى	تقديــم	الخدمــات	بأســعار	معقولــة	 	هــل	توجــد	سياســة	تشــجِّ 	•

للمناطق	المحرومة	من	هذه	الخدمات؟
	هــل	ُتعــزز	الحكومــة	السياســات	القائمــة	علــى	المشــاركة	المجتمعية	 	•

في	األنشطة	المتعلقة	بحماية	البيئة	وتقديم	الخدمات؟

كيف تضمن الدعم الحكومي؟

إذا	لــم	يتــم	ضمــان	الدعــم	السياســي	بعــد،	فســيكون	التحــدي	األكبــر	هــو	
ــة	للصــرف	 ــادة	المجتمعي ــة	نهــج	القي ــاع	واضعــي	السياســات	بإمكاني إقن
الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES	علــى	اإلســهام	فــي	
تحقيــق	أهــداف	الحكومــة	التنمويــة	طويلــة	األجــل،	فــإذا	كنــت	تعمــل	مــع	
ســلطات	محليــة	ُمَتَفتحــة	وتقبــل	اآلراء	الجديــدة،	فقــد	يكــون	مــن	الُمجــدي	
أن	تجمــع	توقيعــات	جميــع	الجهــات	المعنيــة	علــى	ميثــاق	للصــرف	
الصحــي	بالبلديــة،	ويحــدد	هــذا	الميثــاق	المبــادئ	والمســئوليات	التــي	تقــع	
علــى	األطــراف	األساســيين	فــي	تقديــم	الصــرف	الصحــي	المســتدام	فــي	
ــي"	 ــا	الدول ــاق	ِفِيين ــك	"ميث ــى	ذل ــال	عل ــر	مث ــة،	وخي المناطــق	الحضرّي
ــى	النســخة	 ــة.	لالطــالع	عل ــي	المناطــق	الحضري للصــرف	الصحــي	ف
	،www.iwahq.org	التالــي	الموقــع	زيــارة	يمكنكــم	للميثــاق،	الكاملــة

."charter"	كتابة	ثم

لتوعيــة	 كبيــًرا	 جهــًدا	 ُتكــرس	 أن	 المشــروع	 إدارة	 علــى	 وينبغــي	
المســئولين	المنتخبيــن،	وكبــار	العامليــن	فــي	القطــاع	والمستشــارين	
بمفاهيــم	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	
التقديميــة	 والعــروض	 النــدوات	 مــن	خــالل	 	،CLUES الحضريــة	
وتنظيــم	زيــارات	للمشــروعات	النموذجيــة	للتوضيــح.	قــد	ال	تتمكــن	مــن	
الحصــول	علــى	تأييــد	غيــر	مشــروط	لتفعيــل	النهــج،	ولكــن	علــى	األقــل	
عليــك	تأميــن	اتفاقيــة	تشــترط	مواصلــة	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	
ــي	 ــتكماله	ف ــة	CLUES	واس ــق	الحضري ــي	المناط ــي	ف ــي	البيئ الصح
منطقــة	أعمــال	البرنامــج	مــع	حصولــه	علــى	الدعــم	الكامــل.	وال	ينبغــي	
النظــر	فــي	تطبيــق	هــذا	النهــج	التخطيطــي	إذا	لــم	يتوفــر	لــه	دعــم	القيــادة	
ــة	 ــم	البيئ ــة	لدع ــوات	الالزم ــاذ	الخط ــتعدادها	التخ ــاب	اس ــة	وغ المحلي

المواتية.

1. الدعم الحكومي
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ــم	هــذه	القوانيــن	المســئوليات	المؤسســية	فيمــا	يتعلــق	بتقديــم	 فســوف	ُتَنظِّ
خدمــات	الصــرف	الصحــي	البيئــي،	بمــا	فيهــا	دور	الســلطات	المحليــة،	

والمجتمع،	والقطاع	الخاص.

ــوع	و/أو	ُمخططــات	 ــي	تصــف	ن ــن الخاصــة بالصحــة	الت   القواني
ــاه	 ــتخدام	مي ــادة	اس ــق	بإع ــد	تتعل ــي،	وق ــات	الصــرف	الصح خدم

الصرف	على	وجه	الخصوص.

  االقوانيــن المحليــة للبنــاء	التــي	ُتحــّدد	طريقــة	أعمــال	الســباكة،	و/
أو	وصــالت	الميــاه،	و/أو	شــبكات	الصــرف	الصحــي،	وهــذا	أمــر	
فــي	غايــة	األهميــة	للمقاوليــن	ألن	الشــركات	قــد	تعــزف	عــن	تنفيــذ	
التقنيــات	المبتكــرة	أو	قــد	تضــع	أســعاًرا	غيــر	معقولــة	وال	مقبولــة	
لتغطيــة	مخاطــر	الخســارة	المحتملــة	فــي	حالــة	الفشــل	فــي	الوفــاء	

بمعايير	البناء	وااللتزام	بقوانينه.

ف	بحقــوق	الكيانــات	   اللوائــح المنّظمــة للتعريفــات )التســعير(	ُتعــرِّ
اإلداريــة	المختلفــة	فــي	تحديــد	رســوم	خدمــات	الصــرف	الصحــي	

البيئي،	وتحصيلها،	وإدارتها.

ــاه الصــرف	تضــع	 ــاه الشــرب ومي ــودة مي ــة لج ــح المنّظم   اللوائ
معايــًرا	لمســتويات	الُملّوثــات	المختلفــة	)مثــل	مســببات	األمــراض،	
بــات	الكيميائيــة،	وغيرهــا(	 والمــواد	العضويــة،	والمعــادن،	والمركَّ
والتــي	قــد	تكــون	موجــودة	فــي	الميــاه	بحســب	طريقــة	االســتخدام	
ونوعيتــه	)ومــن	األمثلــة	علــى	ذلــك:	ميــاه	الشــرب،	وميــاه	الــري،	

ومياه	الدفق	)السيفون(،	وما	إلى	ذلك(.	

ــوع	و/أو	 ف	ن ــرِّ ــدد	و/أو	ُتع ــي	تح ــتخدام األراضــي	الت ــح اس   لوائ
ــة	 ــاه	الصــرف	أو	الحمــأة	أو	المــواد	الحيوي ــج	مــن	مي ــة	الُمعاَل كمي

الصلبة	التي	يمكن	استخدامها	مع	مساحة	معينة	من	األراضي.

  االتشــريعات المنظمــة لحيــازة األراضــي،	حيــث	نصــوص	وأحــكام	
تنظيم	حيازة	األراضي	في	المستوطنات	غير	الرسمية.

  االمخططــات الرئيســية	للمناطــق	الحضريــة	أو	مخططــات	التنميــة	
الحضرّية	الحاصلة	على	الموافقة	الرسمية.

ــة	أخــرى	فــي	 ــد	ُتشــّكل	عقب المعاييــر والمواصفــات القياســية الفنيــة	ق
طريــق	اســتخدام	نظــم	وتقنيــات	أكثــر	مالءمــًة	وأقــل	تكلفــة،	ومــن	

أمثلتها:

  معاييــر شــبكة الصــرف الصحــي )المجــاري(	التــي	تحــدد	أقطــار	
األنابيــب،	والحــد	األدنــى	للتدفــق،	والخامــات،	وعمــق	الدفــن	

والمعايير	والعوامل	األخرى	الضابطة	للتصميم.

  معاييــر البنــاء،	وَتُنــص	علــى	تقنيــات	بعينهــا	)علــى	ســبيل	المثــال:	
فــرض	اســتخدام	مراحيــض	الدفــق	بالصــب	مزدوجــة	الحفــرة	فــي	

الهند(.	

  معاييــر معالجــة ميــاه الصــرف	التــي	تحــدد	خطــوات	المعالجــة	أو	
تفــرض	معالجــة	معينــة	للنفايــات	الســائلة	)التطهيــر	باســتخدام	

الكلور(.

  معاييــر إمــدادات الميــاه	التــي	تحــدد	الحــد	األدنــى	للضغــط	أو	
أحجام	األنابيب.

ــاه	األمطــار	   معاييــر التصريــف	التــي	تحــدد	انحــدار	مصــارف	مي
المسموح	بها	كما	تحدد	نوعها	وخامتها	أيًضا.

  معاييــر إدارة المخلفــات الصلبــة	التــي	تنظــم	خيــارات	جمــع	
المخلفات،	ونقلها،	ومعالجتها/التَخلُّص	منها.

إطــار 6: المطابقــة مع الواقع
يجــب التشــاور مــع الجهــات المعنيــة لتحديــد المــدى الــذي يتطابــق 
فيــه الواقــع مــع اإلجــراءات المكتوبــة، ســيفيد ذلــك مفّتشــي األبنيــة 
التخطيــط  وخبــراء  والمهندســين،  والمقاوليــن،  والســباكين 
والمســئولين مــن الــوزارات المعنيــة )مثــل البيئــة، واإلســكان 
والتعميــر، والصحــة، وغيرهــم( وسيســاعدهم فــي الحصــول علــى 
معلومــات َقّيمــة وال غنــى عنهــا بشــأن األمــور التــي يجــب أن 
ــن  ــن الُمسَتحس ــون م ــد يك ــا، وق ــم عملّيً ــم وموافقته ــوز قبوله تح
اطــالع متخــذي القــرار المعنييــن علــى تقييمــك المبَدئــي مــن أجــل 
ــي إطــار ورشــة اإلطــالق  ــك ف ــد ُيجــرى ذل ــه، وق ــه وتعديل تصويب

الرسمية )الخطوة 2(.

كيف ُتأقلِم اإلطار القانوني والمعايير الفنية؟

قــد	يبــدو	واضًحــا	أن	بعــض	القوانيــن	أو	اللوائــح	أو	المعاييــر	الفنيــة	قــد	
ــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	 ــادة	المجتمعي ــة	نهــج	القي تعرقــل	عملي
المناطــق	الحضريــة	CLUES،	ويســتغرق	تغييــر	النصــوص	القانونيــة	
والمعاييــر	الفنيــة	وقًتــا	–	قــد	يصــل	أحياًنــا	إلــى	ســنوات	فــي	حالــة	إعــادة	
صياغــة	التشــريعات.	بعــد	مراجعتــك	للوضــع	القائــم	واســتعراضك	
البيئــة	 إمكانيــات	التغييــر،	عليــك	أن	تقــرر	مــا	إذا	كانــت	عوامــل	
التشــريعية	المواتيــة	كافيــة	لمتابعــة	اإلنجــاز	مــن	عدمــه.	وتوجــد	ثــالث	
خطــوات	أساســية	للتَغلُّــب	علــى	معوقــات	النصــوص	القانونيــة	والمعايير	

الفنية:

1.	 التوافــق مــع القانــون:	يجــب	المراجعــة	والتحليــل	الدقيــق	والنظــر	
ــة	عــن	 ــات	المالئمــة	أو	منخفضــة	التكلف فــي	مــدى	اختــالف	التقني
ــب	أن	 ــة،	ويج م ــح	المنظِّ ــي	نصــوص	اللوائ دة	ف ــدَّ ــات	الُمح التقني
ــة	الرئيســية	)وبخاصــٍة	 يكــون	ذلــك	بالتشــاور	مــع	الجهــات	المعنّي
اســتنتاج	 إلــى	 القطــاع(،	وقــد	تصــل	 فــي	 المعنّيــة	 الــوكاالت	
خالصتــه	أن	التبايــن	محــدود	للغايــة،	وغيــر	موضوعــي	مــن	

الناحية	القانونية.

ــالل	 ــة: خ ــم البديل ــى الُنظ ــرار الرئيســين عل ــذي الق 2.	 اطــالع متخ
عمليــة	التشــاور	المذكــورة	أعــاله	قــد	تنتهــي	إلــى	االســتنتاج	بــأن	
المعاييــر	القائمــة	قديمــة	بحيــث	لــم	تعــد	صالحــة	وتحتــاج	المراجعــة	
)علــى	ســبيل	المثــال:	قــد	ال	تكــون	المعاييــر	الفنيــة	لتصميــم	خــزان	
التحليــل	)التخمــر(	معاييــر	حديثــة	أو	متطــورة	وقــد	ال	تســهم	فــي	
الحفــاظ	علــى	البيئــة	والصحــة	العامــة(.	وتتســم	عمليــة	تغييــر	
المعاييــر	الفنيــة	بالبطء	الشــديد،	وتســتلزم	مشــاركة	جميع	الســلطات	
ــور	 ــن	األم ــا.	وم ــة	عليه ــد	والموافق ــة	القواع ــي	صياغ ــة	ف المعني
ــو	 ــا	ه ــراع	بتنفيذه ــة	واإلس ــز	العملي ــى	تحفي ــاعد	عل ــد	تس ــي	ق الت
اطــالع	متخــذي	القــرار	الرئيســين	علــى	نظــم	أخــرى	بديلــة،	مثــالً	
ــن	خــالل	 ــة،	أو	م ــارات	ميداني ــية	وزي ــن	خــالل	جــوالت	دراس م
ــات	المبتكــرة.	ال	تعمــل	 ــج	والتقني ــة	عــن	الُنُه ــدوات	علمي ــم	ن تنظي
ــدر	 ــر	ق ــاول	إشــراك	أكب ــة	وح ــة	الصعب ــذه	التجرب ــي	ه ــدك	ف وح
ممكــن	مــن	الجامعــات	المحليــة	ومعاهــد	البحــوث	العلميــة	فــي	هــذه	

العملية.

ــا	 ــتراتيجيات	وأكثره ــر	االس ــة:	آخ ــر معين ــل بمعايي ــل العم 	تعطي 	.3
جــدوى	للتعامــل	مــع	القوانيــن	والمعاييــر	الفنيــة	المعيقــة	للتقــدم	هــو	
التفــاوض	علــى	اتفــاق	مــع	الســلطات	المعنيــة	)علــى	األرجــح	
وكاالت	القطــاع	الوطنيــة	أو	الســلطات	المحليــة(،	يؤمــن	هــذا	
االتفــاق	بمقتضــاه	وقــف	العمــل	بالمعاييــر	المتضاربــة	فــي	منطقــة	
عمــل	البرنامــج،	وإذا	القــى	البرنامــج	النجــاح	المرجــو	فمــن	
ــي	 ــاعد	ف ــح"	يس ــي	للتوضي ــع	نموذج ــتخَدم	"كموق ــن	أن	ُيس الممك

تحديد	المعايير	األنسب	واألكثر	مالءمة.	
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كيف ُتحلل الترتيبات المؤسسية؟
ــم	المســئوليات	والقــدرات	)مواطــن	القــوة،	ونقــاط	ضعــف،	 ال	ُبــد	أن	ُتَقيَّ
واإلمكانيــات(	ومصالــح	الجهــات	المعنيــة	المختلفــة	الذيــن	قــد	يشــاركون	
ــع	 ــات	المجتم م ــة،	وُمنظَّ ــر	الحكومي ــات	غي م ــل	الُمنظَّ ــة	)مث ــي	العملي ف
المحلــي،	ومقّدمــي	الخدمــة	مــن	القطــاع	الخــاص،	وغيرهــم(،	وينبغــي	
لهــذا	التقييــم	أن	ُيجــَرى	أثنــاء	عمليــة	التخطيــط	بنهــج	القيــادة	المجتمعيــة	
للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES.	ســوف	
يســاعدك	تقييــم	الترتيبــات	المؤسســية	الراهنــة	فــي	تحديــد	الفــرص	
لالســتفادة	مــن	القــدرات	والروابــط	الحاليــة	والبنــاء	عليهــا،	فعلــى	ســبيل	
المثــال:	إذا	كانــت	الــوكاالت	الحكوميــة	لديهــا	خبــرة	طويلــة	فــي	العمــل	
ــر	 ــون	أكث ــات	فســوف	يكون ــة	أو	الجامع ــر	الحكومي ــات	غي م ــع	الُمنظَّ م
ــة	 ــية	المتعلق ــئلة	الرئيس ــدور	األس ــرة.	وت ــكار	المبَتك ــل	األف ــا	لتَقبُّ انفتاًح
بالترتيبــات	المؤسســية	الراهنــة	حــول:	مــن	هــم	األشــخاص	أو	الجهــات	
التــي	بيديهــا	ســلطة	اتخــاذ	القــرار	فيمــا	يتعلــق	بتقديــم	الخدمــة؟،	وإلــى	أي	
المســئوليات	 بتفويــض	 الراهــن	 المؤسســي	 اإلطــار	 يســمح	 مــدى	
والســلطات	لمســتويات	أخــري؟.	ال	شــك	أن	اســتعراض	اإلطــار	القانوني	
والسياســات	القائمــة	التــي	نوقشــت	أعــاله	ســوف	يوّفــر	معلومــات	عــن	
ــة،	 ــلطتهم	القانوني ــية	وس ــة	المؤسس ــات	المعني ــف	الجه ــئوليات	مختل مس
كمــا	سيســاعد	فــي	تحديــد	البنيــة	المؤسســية	التــي	تناســب	أغــراض	
ــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	 ــادة	المجتمعي إجــراءات	التدخــل	بنهــج	القي
فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES.	أمــا	علــى	المســتوى	المحلــي	
ــون	 ــن	يعمل ــراد	الذي ــد	األف ــي	فيجــب	أن	يكــون	الهــدف	هــو	تحدي الداخل

بالفعل	في	جوانب	مختلفة	لتقديم	الخدمة.	

ونعــرض	فيمــا	يلــي	قائمــة	باألســئلة	األساســية	التــي	ال	ُبــد	مــن	إجابتهــا	
من	أجل	تقييم	البيئة	المؤسسية:	

ــت	 ــي	الوق ــات	ف ــم	الخدم ــأن	تقدي ــرارات	بش ــاذ	الق ــم	اتخ ــف	يت 	كي 	
الراهن؟،	ومن	هم	المسئولين	عن	ذلك؟

ــم	 ــذي	ينظ ــن	ال ــرى	م ــام؟،	أو	باألح ــاع	الع ــا	دور	وكاالت	القط 	م 	
ويتابــع؟،	ومــن	الــذي	يحمــي	المســتخدمين	والعمــالء؟،	ومــن	الــذي	

يقدم	الخدمات؟،	وما	إلى	ذلك.

ــات	وكاالت	القطــاع	 ــى	أي	مــدى	تتداخــل	أو	تتضــارب	صالحي 	إل 	
العام؟،	وكيف	ُتَحل	هذه	التعارضات؟

	مــا	صــالت	الروابــط	وأوجــه	التعــاون	القائمــة	بيــن	مختلــف	 	
ــن	 ــرة	بي ــل	مثم ــات	عم ــة؟	–	أي	هــل	توجــد	عالق ــات	المعني الجه
ــام،	 ــاع	الع ــي	ووكاالت	القط ــتوى	الُمجَتَمع ــى	المس ــادرات	عل المب
مثــل	وجــود	لجنــة	تنســيقية	للمياه/الصــرف	الصحــي	علــى	مســتوى	

المدينة؟

يحتــاج	تطبيــق	الُنُهــج	التشــاركية	التــي	ُتركــز	علــى	المجتمــع	إلــى	وجــود	
ــا	 ــن	أداء	عمله ــية	م ــتويات	المؤسس ــع	المس ــن	جمي ــية	ُتَمكِّ ــة	مؤسس بيئ
بفاعليــة	وعلــى	أتــم	وجــه،	وســوف	يشــمل	اإلطــار	المؤسســي	لمشــروع	
المناطــق	 فــي	 البيئــي	 الصحــي	 للصــرف	 المجتمعيــة	 القيــادة	 نهــج	
وُمنّظمــات	 المنــازل،	 مــن	 كاًل	 برنامجــه	 أو	 	CLUES الحضريــة	
مــات	غيــر	الحكوميــة	األخــرى،	 المجتمــع	المحلــي،	وربمــا	بعــض	الُمنظَّ
وكاًل	مــن	القطاعيــن	العــام	والخــاص.	وقبــل	التعريــف	بالترتيبــات	
المؤسســية	التــي	ســتجريها	لخدمــة	مشــروعك،	ال	ُبــد	لــك	مــن	فهــم	أدوار	
ــي	 ــة	ف ــك	مســئولياتهم	وقدراتهــم	الحالي ــة	وكذل ــة	المختلف الجهــات	المعني
تقديــم	خدمــات	الصــرف	الصحــي	البيئــي،	وأهميــة	مشــاركتهم	فــي	

المشروع	ونفوذهم	وما	لهم	من	اهتمامات	ومصالح.

ــي	نهــج	 ــي	ستشــارك	عــادًة	ف ــة	الت ــات	المعني ــل	مجموعــات	الجه وتتمث
يركز	على	المجتمع	في:

ــات	 ــات	الجه ــم	مجموع ــر	أه ــازل،	تعتب ــن ســكان المن 1.	 أعضــاء م
ــرر	الحاجــة	لالســتثمار	 ــي	تق ــك	المجموعــة	هــي	الت ــة،	وتل المعني

في	مرافق	الصرف	الصحي	من	عدمها.

ــادة	 ــي	الع ــم	ف ــة(،	وه ــس البلدي ــي )مجل ــس المحل 2.	 أعضــاء المجل
مســئولون	عــن	جــزء	كبيــر	مــن	اإليــرادات	المحليــة	إلنفاقهــا	علــى	

أعمال	التطوير	والتحسينات	المحلية.

ــن	األطــراف	 ــذ	م ــون	والتالمي ــر	المعلّم ــة،	يعتب ــدارس المحلي 	الم 	.3
الفاعلة	المهمة	في	تحفيز	ومضاعفة	التغيير	السلوكي.	

ــطة	 ــي	أنش ــون	ف ــا	ينخرط ــا	م ــي،	غالًب ــع المحل ــات المجتم م 	ُمنظَّ 	.4
المســاعدة	الذاتيــة	أو	فــي	تقديــم	خدمــات	للمجتمعــات	بأســعار	

معقولة.

	المحليــات )البلديــات(:	وتتحمــل	مســئولية	قانونيــة	عــن	تقديــم	 	.5
الخدمات	بما	فيها	التشغيل	والصيانة	بشكل	كامل.

ــم	مهندســو	 ــم أو المقاطعــة،	ومنه ــى مســتوى اإلقلي 	الســلطات عل 	.6
المياه	بالمقاطعة.

ــة	بمــا	 ــادات	المجتمعي ــى المســتوى المجتمعــي،	القي 	الســلطات عل 	.7
فيهم	القيادات	الدينية.

ــون	 ــا	يدخل ــا	م ــة،	وغالًب ــة الحضري ــة بالتنمي ــلطات المختّص 	الس 	.8
كشــركاء	فــي	برامــج	تحســين	خدمــات	الصــرف	الصحــي	البيئــي	

الحضرّي.

البيئيــة	 اإلدارة	 وكاالت	 مثــل	 المختصــة،	 التنفيذيــة  	الــوكاالت  	.9
الحضرّيــة	أو	إدارة	إمــدادات	الميــاه	أو	المرافــق	المختّصــة	بذلــك،	
بمــا	لهــم	مــن	واليــات	واختصاصــات	مختلفــة	بنــاًء	علــى	اإلطــار	

التشريعي.

مــات غيــر الحكوميــة،	وتعمــل	كوســطاء	بيــن	الحكومــة	 ا	لُمنظَّ 	.10
والمجتمعات	وتشترك	جزئّيًا	في	تقديم	الخدمات.

	ُمقدمــو الخدمــة مــن القطــاع الخــاص،	يعملــون	علــى	تقديــم	 	.11
الخدمــات	فــي	إطــار	غيــر	رســمي	)ومــن	أمثلتهــم:	المســئولون	عــن	
ــا	بواســطة	المحــركات،	 ــا	أو	آلّيً إفــراغ	َحْمــأَة	ميــاه	المجــاري	يدوّيً
وأصحــاب	المشــروعات	الصغيــرة	فــي	جمــع	المخلفــات	الصلبــة(،	
أو	فــي	إطــار	رســمي	)مثــل	الشــركات	الخاصــة	للصــرف	الصحــي	

وإمدادات	المياه	أو	مؤسسات	التمويل	ُمَتناهي	الصغر(.

12.		المزارعيــن فــي المناطــق الحضرّيــة وشــبه الحضرّيــة،	ممــن	لهــم	
مصلحــة	فــي	الحصــول	علــى	أعمــال	الــري	والتســميد	اآلمــن	

بأسعار	معقولة	باستخدام	النفايات	السائلة	والمواد	العضوية.

ــن	 ــن	يتعّي ــية	الذي ــة	األساس ــات	المعني ــتعراًضا	للجه ــدم	اس ــكل	12	يق ش
إشــراكهم	فــي	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للتخطيــط	وفًقــا	للنطــاق	الحضــري	
ــة	أيًضــا	حســبما	 ــم،	ويمكــن	إشــراك	غيرهــم	مــن	الجهــات	المعني المالئ

يقتضي	السياق.

3. الترتيبات المؤسسية

.)WELL, 1998	من	)مقتبس	الصلة	ذات	المعنية	الجهات	ومجموعات	الحضرية	النطاقات	شكل 12:

المنزل

خار  مجموعات	االدِّ
الجمعيات	التعاونية	بين	الســكان محيط المنزل

أطــراف المدينة  المزارعون	في	المناطق	الحضرية	وشــبه	الحضرية

       أعضــاء	المجلــس	المحلي	)مجلس	البلدية(
 الدائرة )القســم/المركز(  المدارس	المحلية
				المــدارس	المحلية 	 	 	

)البلديات(  المحليات	
 هيئــات	التنمية	الحضرية

 الــوكاالت	التنفيذية	المختصة
ُمقدمــو	الخدمــة	من	القطاع	الخــاص,	الُمنظمات	غير	الحكومية

المدينة

ساكني	المنازل
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ــا،	 ــة	عليه ــوكاالت	األدوار	والمســئوليات	الواقع ــذه	ال 	هــل	تعــي	ه 	
وهل	تفي	بالتزاماتها؟

	هــل	توجــد	خطــط	اســتثمار	عامــة	قائمــة	مــن	أجــل	منطقــة	 	
المشروع؟

	مــا	المســتوى	الراهــن	لمشــاركة	الُمجتمــع	المحلــي	فــي	اإلدارة	 	
البيئية	الحضرّية؟

	هــل	يشــارك	القطــاع	الخــاص	فــي	تقديــم	الخدمــة؟	وكيــف	تكــون	 	
تلك	المشاركة؟	

مــات	المجتمــع	المحلــي	 مــات	غيــر	الحكوميــة	وُمنظَّ 	مــا	هــي	الُمنظَّ 	
ــى	 ــم	عل ــة؟	وهــل	كٌل	منه ــة	الحضرّي ــي	اإلدارة	البيئي المشــارٌكة	ف

دراية	ومعرفة	بأنشطة	الطرف	اآلخر؟

ــا	 ــا	ملموًس ــًرا	واقعّيً ــر	تأثي 	أي	أعضــاء	المجتمــع	والمؤسســات	يؤث 	
وظاهًرا	بين	نظرائه؟

	ســيكون	عليــك	أن	تفهــم	الهيــاكل	المؤسســية	التــي	يمكنهــا	تســهيل	 	
تخطيــط	خدمــات	الصــرف	الصحــي	وإدارتهــا	علــى	نحــو	ُمســتدام.	
تقــّدم	األداة	أ.5	إرشــادات	توجيهيــة	عــن	طريــق	إجــراء	تقييــم	
المعنيــة	 الجهــات	 ولمصالــح	 الراهنــة	 المؤسســية	 للمســئوليات	
المختلفــة	وأهميتهــم	فــي	تخطيــط	خدمــات	الصــرف	الصحــي	

البيئي	وتنفيذها	وإدارتها	في	منطقة	المشروع.

كيف تحدد الترتيبات المؤسسية المالئمة؟
علــى	الرغــم	مــن	أنــه	قــد	ال	يجتمــع	أفضــل	الشــركاء	علــى	دعــم	
المشــروع،	ولكــن	فــرص	االســتمرار	ممكنــة	طالمــا	بــدا	هنالــك	إمكانيــة	
للمضــي	قُُدًمــا،	وطالمــا	لــم	يوجــد	بيــن	المؤسســات	الرئيســية	مــن	يســخر	
ــاط	 ــد	إحب ــن	يري ــد	م ــا	إن	وج ــه،	أم ــروع	وإيقاف ــاط	المش ــوده	إلحب جه
المشــروع	فقــد	يلزمــك	وقًتــا	طويــاًل	للتفــاوض	علــى	اتفــاق	و	بنــاء	الثقــة،	
أو	فــي	أســوأ	األحــوال	قــد	يضطــر	المشــروع	للتوقــف	وتعليــق	أعمالــه	

حتي	يجري	تحديد	العوامل	المعيقة	والتَصّدي	لها	كما	ينبغي.

فــي	 تداخــل	 أو	 المســئولية،	 تولّــي	 فــي	 فجــوات	 وجــدت	 إذا	 أمــا	
الصالحيــات،	أو	وجــدت	عــدم	تعــاون	مــن	جانــب	جهــات	معنيــة	

أساسية،	فقد	يتعّين	عليك	إجراء	ما	تراه	مناسًبا	مما	يلي:

ــد	 ــة	األساســية	لتحدي ــة	مــع	الجهــات	المعني ــد	مناقشــات	جماعي 	عق 	
الداعميــن	 غيــر	 الشــركاء	 جــذب	 بهــا	 يمكــن	 التــي	 الطريقــة	

لالشتراك	مرة	أخرى	في	العملية.

	إعــداد	نمــاذج	طلبــات	كتابيــة	للجهــات	المعنيــة	األساســية،	ويتولَّــى	 	
ــة	 ــي	منطق ــة	ف ــة	المحترم ــادات	المجتمعي ــد	القي ــك	أح ــداد	لذل اإلع

المشروع.

المؤسســات	 ُمخَتَلــف	 بيــن	 تفاهــم	 لمذكــرات	 دات	 مســوَّ 	إعــداد	 	
لتوضيــح	األدوار	والمســئوليات،	وخصوًصــا	إذا	تعلــق	األمــر	
بالعمــل	فــي	المقاطعــات	والدوائــر	والمناطــق	الحضريــة	المختلفــة،	

وغيرها.

فشــلت العديــد مــن المشــروعات فــي الســابق بالرغــم مــن ســالمة 
مقصدهــا وحســن نواياهــا، والســبب فــي ذلــك أنهــا لــم تعمــل علــى 
 – الكاملــة  بالمشــاركة  وإدماجــه  الخــاص  القطــاع  مشــاركة 
فالمشــروعات الصغيــرة وصغــار رواد األعمــال يقّدمــون إســهامات 
مهمــة فــي توفيــر خدمــات حضريــة بأســعار معقولــة، ولطالمــا كان 
للقطــاع الخــاص دوٌر كبيــر )فــي العــادة غيــر رســمي( فــي تقديــم 
ــي  ــات الت ــد العقب ــك تحدي ــي. وعلي ــات الصــرف الصحــي البيئ خدم
تعيــق مشــاركة رواد األعمــال الصغيــرة مــن القطــاع الخــاص 

والتصّدي لتلك العقبات.

ومن أمثلة هذه العقبات:

	الطابــع	غيــر	الرســمي	للمشــروعات	)أي	عــدم	االمتثــال	للشــروط	 	•
والمتطلبات	القانونية	األساسية(.

ــا	مــا	تكــون	 	اإلجــراءات	غيــر	الواقعيــة	لتقديــم	العطــاءات	)غالًب 	•
معقدة(.

ــة	 ــت	البلدي ــي	تول ــال	الت ــَتحقات	األعم ــداد	ُمس ــي	س ــرات	ف 	تأخي 	•
مسئولية	تنفيذها.

ــروض	أو	رأس	 ــى	االئتمانات/الق ــي	الحصــول	عل ــات	ف 	الصعوب 	•
المال	الالزم	للعمل.

ر	الحصول	على	معدات	أو	آالت	متخصصة. 	تعذُّ 	•

ر	الحصول	على	التدريب. 	تعذُّ 	•

.)Sandec	:)المصدر	)مصر(	البحيرة	محافظة	في	الحمأة	تفريغ	خدمات	الخدمات.	تقديم	في	المهم	ودورها	الصغيرة	األعمال	شكل 13:

إطار 7: إشــراك القطاع الخاص
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ــدرات	 ــارات	والق ــة	والمه ــن	المعرف ــي	م ــدر	الكاف ــر	الق ــم	تَوفُّ ــن	المه م
والــذي	ُيَعــّد	جــزًءا	مهًمــا	وأساســًيا	مــن	البيئــة	المواتيــة	الالزمــة	لتنفيــذ	
المناطــق	 فــي	 البيئــي	 الصحــي	 للصــرف	 المجتمعيــة	 القيــادة	 نهــج	
	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	 الحضريــة	CLUES،	وُيَعــدُّ
البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES	نهًجــا	جديــًدا	يســتلزم	بعــض	
المهــارات	الخاصــة	مثــل	مهــارات	اإلدارة	التشــاركية	للمشــروعات،	
ومهــارات	التفــاوض	وحــل	المشــكالت،	والتنســيق	بيــن	الجهــات	المعنية،	
وحــل	النزاعــات،	وتنظيــم	المجتمــع،	ومــن	المهــم	تحديــد	المؤسســات	أو	
ــن	 ــاٍل	م ــتوى	ع ــع	بمس ــي	تتمتَّ ــات	الت ــك	الجه ــن	تل ــوكاالت	أو	أيٍ	م ال
ُنهــا	مــن	تَولِّــي	جوانــب	إدارة	العمليــات	للمشــروع	وتتوفــر	 القــدرات	تَمكِّ

بها	المهارات	التقنية	الالزمة.

ــن	 ــدر	كاٍف	م ــر	ق ــة	َتَوفُّ ــة	مواتي ــة	بيئ ــالزم	لتهيئ ــن	ال وم
المشــروع،	والوســاطة،	 إدارة	 فــي	 القــدرات	وال	ســيما	
وإشــراك	المجتمــع،	وتعزيــز	الصحــة	والنظافــة	الصحيــة،	

فضاًل	عن	الهندســة	البيئية	والمدنية	لتنفيذ	المشــروع.

كيف ُتحلل المهارات والقدرات القائمة؟ 

عندمــا	تقــوم	بإجــراء	تحليــل	الجهــات	المعنيــة	الــوارد	وصفــه	فــي	القســم	
2.3	"الترتيبــات	المؤسســية"،	يجــب	عليــك	أيًضــا	أن	تقــوم	بإجــراء	
تقييــم	وتحليــل	دقيــق	للمهــارات	مــن	حيــث	مواطــن	القــوة	ونقــاط	
ــع	 ــن	ُيَتَوَق ــك	الذي ــٍة	أولئ ــة،	وبخاص ــات	المعني ــف	الجه ــف	لُمختَل الضع
ــا	 ــي	وتنفيذه ــات	الصــرف	الصحــي	البيئ ــط	خدم ــي	تخطي مشــاركتهم	ف
ــن	 ــاًل	ع ــاركية،	مث ــة	تش ــة	بطريق ــذه	العملي ــَرى	ه ــد	ُتج ــا.	وق وإدارته
ــوة	 ــة	لمواطــن	الق ــات	المعني ــه	الجه ــذي	ُتجري ــي	ال ــم	الذات ــق	التقيي طري
ــب.	 ــات	التدري ــر	احتياج ــراء	تقدي ــق	إج ــن	طري ــف،	وع ــاط	الضع ونق
فــي	 توفرهــا	 المطلــوب	 والقــدرات	 بالمهــارات	 قائمــة	 يلــي	 وفيمــا	
تقييــم	 فــي	 يســاعد	 ممــا	 المختلفــة	 المعنيــة	 الجهــات	 مجموعــات	

االحتياجات	الالزمة	للتدريب:

القطــاع  فــي  والمتخصصــون  )البلديــة(  المحليــات    مســئولو 
ــوا	 ــم	أن	يكون ــي	له ــون(:	ينبغ ــط، والمهندس ــراء التخطي )أي خب
قادريــن	علــى	تنســيق	عمليــة	التخطيــط،	وفهــم	البيئــة	االجتماعيــة	
وأن	 والتنفيــذ،	 التخطيــط	 عمليــة	 خــالل	 والماليــة	 والمؤسســية	
يكونــوا	علــى	درايــة	بخيــارات	التصميــم	التقنــي	المناســبة	للمناطــق	
الحضرّيــة	وشــبه	الحضرّيــة،	فبشــكل	عــام	يجــب	أن	يكونــوا	علــى	
وعــي،	بــل	وعلــى	درايــة	-حيثمــا	اقتضــى	األمــر-	باإلطــار	
القانونــي	القائــم	واللوائــح	والتشــريعات	والمعاييــر	القائمــة،	وكذلــك	
بمختلــف	الخيــارات	التقنيــة	المتاحــة	)بمــا	فــي	ذلــك	التبعــات	
ــن	 ــوا	قادري ــا	أن	يكون ــب	أيًض ــة(،	ويج ــة	والتكلف ــة	والبيئي اإلداري

على	تنظيم	االجتماعات	وإداراتها	بطريقة	تشاركية.

مــات غيــر الحكوميــة	التــي	تشــارك	فــي	البرنامــج	تحتــاج	أن	   الُمنظَّ
ــب	أن	 ــل	ويج ــج،	ب ــه	البرنام ــا	يحتاج ــة	لم ــا	مماثل ــون	قدراته تك
ــات	 ــذه	المنظم ــون	ه ــا	تك ــا	م ــث	غالًب ــى،	حي ــع	بمســتوى	أعل تتمت
مســئولة	عــن	تدريــب	المجتمعــات	المشــاركة،	ويجــب	أن	يكونــوا	
علــى	درايــة	بالعوامــل	االجتماعيــة	التــي	تؤثــر	فــي	اختيــار	خدمات	
الصــرف	الصحــي	البيئــي	واالســتخدام	الســليم	لهــذه	الخدمــات،	كما	
يجــب	أن	يكونــوا	ُملّميــن	باســتراتيجيات	التواصــل.	ويجــب	أن	
يتمتعــوا	بالقــدرة	علــى	التوســط	فــي	العالقــات	والمهــام	بيــن	كٍل	مــن	
المؤسســات	المفوضــة	والمجتمعــات	المحليــة	ومقدمــي	الخدمــة	مــن	
ــى	جمــع	 ــن	عل ــوا	قادري ــا	أن	يكون القطــاع	الخــاص.	ويجــب	أيًض

المعلومات	وتحليلها	وإصدار	تقارير	عالية	الجودة.

ــي	 ــم	ف ــاص	)ه ــاع الخ ــن القط ــميون م ــات الرس ــو الخدم    مقدم
الغالــب	الُمَشــّغلون	التجاريــون	ممــن	يحملــون	تفويًضــا	عاًمــا	
بالصالحيــات(،	ويــؤدون	دوًرا	كبيــًرا	فــي	تقديــم	خدمــات	الصرف	
الصحــي	البيئــي	فــي	إطار	رســمي،	ويعتمــد	وضعهــم	وصالحيتهم	
ــارات	 ــل	مه ــارات	مث ــن	المه ــى	مجموعــة	م ــة	عل وجــودة	الخدم
إدارة	األعمــال،	والقــدرة	علــى	إعــداد	العطــاءات	تنافســية	وطلبات	
ــات	الســوق	واالســتجابة	 ــل	طلب ــة	طــرق	تحلي ــروض،	ومعرف الق

لها،	وكذلك	اإللمام	بالخيارات	التقنية	واإلطار	التنظيمي.

ــم	 ــن القطــاع الخــاص	وه ــر الرســميون م ــات غي ــو الخدم    مقدم
ــم	 ــن	يلزمه لين	الذي ــجَّ ــر	الُمس ــات	غي ــو	الخدم ــب	مقدم ــي	الغال ف
ــى	 ــال	إل ــن	إدارة	األعم ــدًءا	م ــب	ب ــن	احتياجــات	التدري ــر	م الكثي

الحاجة	لمهارات	تقنية	أفضل.

ــة  ــبة الحضري ــى ش ــيق حت ــة تنس ــح المحلي ــات المصال    مجموع
ويلزمهــم	فهــم	حقــوق	األراضــي،	والمهــارات	المتعلقــة	بالتقنيــات	
ــائلة	 ــات	الس ــميد	بالنفاي ــري،	والتس ــل	ال ــتدامة	)مث ــة	والمس اآلمن
ــوارد	 ــارات	إدارة	الم ــا	مه ــم	أيًض ــة(،	ويلزمه ــات	الصلب والمخلف

الطبيعية	والتسويق	لمنتجاتهم.

ــارات	 ــات	وتبعــات	خي    الســكان المقيمــون	ويلزمهــم	فهــم	مقتضي
ــة،	 ــث	المالءم ــن	حي ــم	)م ــي	المتاحــة	له الصــرف	الصحــي	البيئ
ــن	 ــم	م ــد	له ــة(،	وال	ُب ــغيل	والصيان ــات	التش ــف،	ومتطلب والتكالي
فهــم	احتياجــات	الدعــم	الفنــي	ومــدي	توفرهــا،	وأيًضــا	فهــم	عادات	
النظافــة	الصحيــة	المناســبة	والمســتدامة،	وهكــذا،	وتلزمهــم	كذلــك	
القــدرة	علــى	ممارســة	رقابــة	الجــودة	علــى	المقاوليــن	و	البنائيــن	
المحلييــن	للتأكــد	مــن	بقــاء	تكاليــف	المشــروع	فــي	مســتويات	

واقعية.	

نــة-	 مــات المجتمــع المحلــي	التــي	قــد	تتولَّــى	-فــي	مواقــف	معيَّ    ُمنظَّ
مســئولية	أعمــال	اإلنشــاءات،	والتشــغيل	والصيانــة	و/أو	إدارة	
بعــض	خدمــات	الصــرف	الصحــي	البيئــي،	وقــد	تحتــاج	هــذه	
المنظمــات	للتدريــب	علــى	األمــور	الفنيــة،	أو	اإلدارة	الماليــة	
البســيطة،	أو	اإلجــراءات	األساســية	للعقــود،	أو	المتابعــة	وإعــداد	

التقارير.	

   العاملــون فــي مجــال الصحــة	)علــى	ســبيل	المثــال	الممرضــات	
ــون،	والمرشــدون	 ــاء	المحلي ــي	مجــال	الصحــة	العامــة،	واألطب ف
بالصحــة	المجتمعيــة(	ويجــب	أن	تتوفــر	لديهــم	القــدرة	علــى	شــرح	

أساسيات	الصرف	الصحي	والنظافة	الصحية.

4. المهارات والقدرات

مات	  شكل 14:	ورشة	عمل	تنمية	القدرات	للُمنظَّ
 غير	الحكومية	المحلية	في	ناال	)نيبال(	

.)Sandec	:المصدر(
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كيف تطور المهارات والقدرات المطلوبة؟

ــوات	 ــد	الفج ــد	تحدي ــط	وبع ــة	التخطي ــن	عملي ــة	م ــل	األولي ــي	المراح ف
الــالزم	ســدها	فــي	مجــال	القــدرات،	ســيلزمك	تطويــر	وتنفيــذ	اســتراتيجية	
ــد	 ــة،	وســوف	تعتم ــة	المختلف ــات	المعني ــدرات	مجموعــات	الجه ــاء	ق لبن
االســتراتيجية	المختــارة	علــى	حجــم	برنامــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	
ــي	 ــة	CLUES	واإلطــار	المال ــي	المناطــق	الحضري ــي	ف الصحــي	البيئ
للبرنامــج.	فــي	المشــروعات	األصغــر	ينبغــي	للتدريــب	أن	يرّكــز	علــى	
ــه	 ــية،	إال	أن ــة	األساس ــات	المعني ــات	الجه ــة	واحتياج ــات	العملي احتياج
يجــب	تحديــد	اســتراتيجية	لضمــان	اســتمرار	التدريــب	بعــد	اكتمــال	
ــبة،	 ــة	مناس ــوارد	مالي ــة،	وبم ــة	بعناي ــداد	الخط ــب	إع ــروع،	ويج المش
فالتدريــب	مكلِّــف	حًقــا،	ولكنــه	أمــٌر	يســتحق	العنــاء،	فــال	تقــع	فــي	خطــأ	
إدارة	 أهميــة	مهــارات	 تغفــل	 بينمــا	 التحتيــة	 البنيــة	 التركيــز	علــى	
صــات	الماليــة	المناســبة	للتكاليــف	 المشــروع،	وتفيــد	التجربــة	أن	الُمخصَّ
المبدئيــة	التــي	ال	تتعلــق	بالبنيــة	التحتيــة	قــد	تتــراوح	بيــن	10%	و	

.)Peal et al., 2010(	المال	رأس	تكاليف	من	30%

وعليــك	أن	تحــاول	-بقــدر	اإلمــكان-	أن	تســتغل	مراكز	الخبــرة	الموجودة	
والقــدرات	المحليــة	لســد	الفجــوة	الموجــودة	فــي	القــدرات،	فعلــى	ســبيل	
المثــال،	مــن	الممكــن	أن	ُتســَتَغل	الجامعــات	المحليــة	ألداء	دور	جوهــري	
م	 فــي	تعزيــز	التقنيــات	المتقّدمــة،	والتأثيــر	علــى	الــرأي	العــام،	أو	قــد	ُتقــدِّ
اإلدارات	الصحيــة	المحليــة	الدعــم	فــي	حمــالت	التعزيــز	للصحــة	العامــة	
ــة	 ــام	دائم ــدي	وكاالت	القطــاع	أقس ــون	ل ــد	يك ــة،	أو	ق ــة	الصحي والنظاف
مــات	غيــر	الحكوميــة	المحليــة	متخصصــة	 للتدريــب،	أو	قــد	تكــون	الُمنظَّ
ــا	 ــي	ثماره ــي	تؤت ــدة	الت ــور	المفي ــن	األم ــي،	وم ــر	التنظيم ــي	التطوي ف
عيــن	ُمحنَّكيــن	مــن	ذوي	الخبــرة.	وال	يجــب	التعامــل	مــع	 إشــراك	متَطوِّ
فعاليــات	التدريــب	علــى	أنهــا	بمعــزل	عــن	تطويــر	خطــة	العمــل	بــل	هــي	
جــزء	مــن	تلــك	الخطــة	المتكاملــة،	بحيــث	يعــزز	التدريــب	الممارســة،	

والعكس	بالعكس	)انظر	الخطوة	6،	صفحة	39(.

ــاء	 ــي	بن ــاعد	ف ــي	تس ــرق	الت ــى	الط ــلط	الضــوء	عل ــة	تس ــة	التالي القائم
القدرات	المطلوبة	على	المستوى	المحلي:

ــة	 ــض	المختلف ــارات	المراحي ــاذج	خي ــرض	نم ــرض	لع ــة	مع 	إقام 	
وكذلك	المعدات	الالزمة	لغسل	اليدين.

ــي	 ــى	المجتمعات/المــدن	الت ــة	لالّطــالع	عل ــم	رحــالت	ميداني 	تنظي 	
تستخدم	نظًما	بديلة.

ــى	 ــى	الحصــول	عل ــب	عل ــل	ُمتخّصصــة	للتدري ــم	ورش	عم 	تنظي 	
البيانــات	ومعالجتهــا	وتفســيرها،	وعلــى	طرق	التشــاور	المجتمعي،	
بالرجــال	 المتعلقــة	 والقضايــا	 التشــاركي،	 التخطيــط	 وطــرق	
والنســاء	فــي	خدمــات	الصــرف	الصحــي	البيئــي،	ومهــارات	

العرض	والخطابة.
تضــم	 المتعــددة	 المعنيــة	 للجهــات	 فنيــة	 عمــل	 ورش	 	تنظيــم	 	
ــة	لبعــض	 ــل	التقني ــط	لشــرح	التفاصي ــراء	التخطي المهندســين	وخب
ــم	 ــع	ول ــا	المجتم ــد	ال	يعرفه ــي	ق ــي	الت ــارات	الصــرف	الصح خي

يعتد	وجودها.
مــات	 ــي	أو	لُمنظَّ ــي	ألعضــاء	المجتمــع	المحل ــب	الفن ــم	التدري 	تنظي 	
المجتمــع	المحلــي	التــي	ترغــب	فــي	المشــاركة	فــي	تنفيــذ	خدمــات	

الصرف	الصحي	البيئي	وأعمال	إدارته	وتشغيله	وصيانته.
األجــزاء	 إنتــاج	 علــى	 المحلييــن	 للحرفييــن	 تدريــب	 	إجــراء	 	

المطلوبة.
	اســتفد	مــن	الهيئــات	والقيــادات	الدينيــة	فــي	نشــر	المعلومــات	 	

وتحسين	سلوكيات	السكان	المتعلقة	بالصرف	الصحي	البيئي.

يتكلــف تنفيــذ خدمــات الصــرف الصحــي البيئــي الحضــرّي أو االرتقــاء 
بهــا وتطويرهــا تكلفــًة باهظــة، ويجــب تقييــم اســتعداد الشــركاء 
المختلفيــن لإلســهام بالوقــت والمــال فــي مرحلــة مبكــرة لضمــان توفــر 
الماليــة  اإلســهامات  تقديــم  ُيطَلــب  فســوف  مواتيــة،  ماليــة  بيئــة 
واالســتثمارات مــن كٍل مــن المجتمــع والــوكاالت الحكوميــة والقطــاع 
الخــاص )مثــل الشــركات التــي تتولَّــى عمليــات معالجــة المخلفــات 
المختلفــة  المكونــات  تنتــج  التــي  أو  منهــا،  ـص  والتخلُـّ الصلبــة 
ــار  ــذ كل الجوانــب فــي االعتب للمراحيــض(، ومــن الضــروري أن تؤَخ
عنــد تقديــر تكاليــف المشــروع، ومــن أمثلــة هــذه الجوانــب: التكاليــف 
ــعة  ــف التوس ــًة تكالي ــائية )متضمن ــال اإلنش ــف األعم ــة وتكالي اإلداري
وبنــاء  االجتماعــي،  التســويق  وبرامــج  والتدريــب،  والتطويــر(، 

المعرفة وتبادل المعلومات، وأي احتياجات للتشغيل والصيانة.
ــة  ــة العالمي ــوكاالت اإلنمائي ــة و/أو ال ــات المركزي ــت الحكوم ــا زال وم
تتكفــل بتمويــل معظــم االســتثمارات الرأســمالية المتعلقــة بالبنيــة 
التحتيــة الحضريــة، وفــي الوقــت الــذي يعتقــد فيــه صانعــو السياســات 
ــف  ــع تكالي ــبل دف ــون س ــة ال يملك ــق الحضري ــي المناط ــراء ف أن الفق
)مثــل:  الدراســات  مــن  العديــد  أوضحــت  البيئيــة،  الخدمــات 
واســتعدادها  المجموعــات  هــذه  قــدرة   )Whittington, 2010
إليجــاد مــوارد ماليــة مــن أجــل الدفــع مقابــل الخدمــات بمجــرد فهمهــم 
للمنافــع التــي تعــود عليهــم وحصولهــم علــى حــق التصويــت الختيــار 
هــذه الخدمــات وإدارتهــا، ومــع ذلــك يجــب أال تتكــون تصــورات خاطئــة 
ــغ التــي يجــب دفعهــا وعــن المــدة المطلــوب منهــم  عــن مقــدار المبال
االســتمرار فــي دفعهــا، ولذلــك، يجــب الوصــول لفهــم "الترتيبــات 

المالية" على مدار الخطوتين 3 و4 من العملية.

ع	الدعــم	الخارجــي	التمويــل	المجتمعــي،	ولكــن	يجــب	أال	يؤثــر	 قــد	يشــجِّ
اجتــالب	الدعــم	الخارجــي	ســلًبا	علــى	توقعــات	المجتمــع.	ومــن	األمــور	
الواعــدة	اســتحداث	نظــم	لتمويــل	البنيــة	التحيــة	األساســية،	مثــل	أنظمــة	
القــروض	متناهيــة	الصغــر،	أو	صناديــق	التنميــة	المجتمعيــة،	ولكنهــا	مــا	
ــر	بعــد	علــى	نطــاق	 ــم	ُتْخَتَب زالــت	مــن	أدوات	التمويــل	الواعــدة	التــي	ل
واســع	فــي	معظــم	الــدول.	ومــن	األمــور	بالغــة	األهميــة	تقييــم	اســتعداد	
ــل	 ــك	قب ــى	ذل ــه	عل ــم	قدرت ــات	وتقيي ــل	الخدم ــن	أج ــع	م ــع	للدف المجتم

اقتراح	خطط	التمويل	الموجهة	والتي	تستهدف:

)i(	األعمــال	اإلنشــائية	األوليــة	)علــى	ســبيل	المثــال:	مرافــق	المراحيض	
الجديدة(

)ii(	تكاليــف	الصيانــة	علــى	المــدى	الطويــل	)علــى	ســبيل	المثــال:	
خدمات	التفريغ	الدورية(

ــا	للســياق،	أيًضــا	ترتيبــات	 ــة	تكــون	محــددة	وفًق ــول	التقني فكمــا	أن	الحل
التمويل	ومشاركة	التكاليف	تتبع	نفس	المعيار	وتتحد	تبًعا	للسياق.	

ومــن	المشــكالت	الشــائعة	التــي	تقّيــد	اســتدامة	التمويــل	وتحــد	مــن	عمليــة	
تقديم	الخدمة	على	المدى	الطويل	ما	يلي:

	القــدرة	المؤسســية	المحــدودة	للمحليــات	علــى	جمــع	األمــوال	)عــن	 	
طريق	الضرائب	مثاًل(	وتحصيل	الرسوم.

	االســتقالل	الذاتــي	المحــدود	لمقدمــي	الخدمــات	مــن	القطاعيــن	العــام	 	
ــة	لـــضمان	اإلدارة	 ــة	الكافي ــل	المــوارد	المالي والخــاص	فــي	تحصي
الســليمة	لألنظمــة	القائمــة،	حيــث	يجــدون	صعوبــة	فــي	إثبــات	
الجــدارة	االئتمانيــة	مــن	أجــل	الحصــول	علــى	القــروض،	حتــى	وإن	

توفَّر	االئتمان.

	طبيعــة	الِمْلِكيــة	–	تقــع	معظــم	البنيــة	التحتيــة	للصــرف	الصحــي	عند	 	
موضــع	االســتخدام	فــي	نطــاق	ممتلــكات	خاصــة،	ممــا	يجعــل	مــن	

الصعب	اجتذاب	الدعم	المالي	من	القطاع	العام.
	الصعوبــات	الموجــودة	بيــن	المســتخدمين	فــي	الحصــول	علــى	 	
مــوارد	ماليــة	إلنشــاء	المرافــق	المنزلية	)مثــل	الصعوبــات	المرتبطة	
بارتفــاع	تكلفــة	مرافــق	الصــرف	الصحــي	فــي	معظــم	الــدول	

األفريقية(.

ــة	 ــة	التحتي ــى	أجــزاء	البني 	يقتصــر	اســتعداد	المســتخدمين	للدفــع	عل 	
التــي	ســتصب	مباشــرًة	فــي	مصلحــة	أحيائهــم	ونفعهــا،	وعــادًة	يقــل	
اســتعداد	المســتخدمين	لتغطيــة	التكاليــف	الكاملة	والمتكــررة	المتعلقة	

بالمعالجة	والتخلُّص	التي	تقع	خارج	الموقع.	
	التحكــم	السياســي	فــي	المــوارد	الماليــة	واســتخدامها	لمصالــح	خاصة	 	

)وال	سيما	قبل	االنتخابات(.

ــج	الصــرف	 ــم	برام ــون	معظ ــث	تك ــم	–	حي ــى	الدع ــاد	عل 	االعتم 	
الصحــي	مدفوعــة	بالمنــح	واإلعانــات،	وتكــون	مدعمــة	بشــكل	كبيــر	

من	الحكومات	والمنظمات	التنموية.

	الفشــل	فــي	وضــع	خطــة	تمويــل	جيــدة	للتشــغيل	والصيانــة،	أو	إيجاد	 	
موارد	مالية	من	أجل	الصيانة	بمرور	الوقت.

5. الترتيبات المالية
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ــن	النظــر	 ــة	ويتعي ــة	التحتي ــل	البني ــق	بتموي ــألة	أخــرى	تتعل ــد	مس وتوج
ــع	خاصــة	 ــق	مناف ــا	وهــي	الفســاد،	فإســاءة	اســتخدام	الســلطة	لتحقي فيه
ــد	المجتمــع	تكاليــف	اقتصاديــة	واجتماعيــة	وسياســية	ثقيلــة،	وبالتالــي	 ُتَكبِّ
ض	عمليــة	التنميــة،	ولســوء	الحــظ،	ينتمــي	قطــاع	التعميــر	والبنيــة	 ُتَقــوِّ
ضــة	للمخالفــات	والتالعــب.	ومــع	ذلــك،	 التحتيــة	لتلــك	القطاعــات	الُمعرَّ
ــطة	 ــت	بواس ــي	تم ــات	الت ــط	والموازن ــاب	الضواب ــذا	الكت ــتعرض	ه يس
ــة،	 ــر	الحكومي مــات	غي ــد	مــن	مؤسســات	المجتمــع	المدنــي	كالمنظَّ العدي
ومنّظمــات	المجتمــع	المحلــي،	ومجموعــات	التمثيــل	المجتمعــي	القائمــة	
علــى	تخطيــط	وتنفيــذ	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	
فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES،	ومــن	الممكــن	أن	ُتســِهم	هــذه	

الضوابط	إسهاًما	كبيًرا	في	منع	الممارسات	الفاِسدة،	ودعم	الشفافية.

كيف تحلل الترتيبات المالية القائمة؟

ــتعانة	 ــة	باالس ــات	المالي ــوارد	والترتيب ــي	للم ل ــم	األوَّ ــل	التقيي ــن	عم يمك
باألسئلة	التالية:

	هــل	توجــد	معلومــات	واضحــة	عــن	القــدرة	الماليــة	الراهنــة	 	
للسلطات	المحلية	والمجتمعات	الُمسَتهدفة؟

	مــا	هــي	المــوارد	الخاصــة	والعامــة	المحتملــة	لــرأس	المــال	)الالزم	 	
للتشــغيل	 )الــالزم	 النفقــات	 التحتيــة(	وتمويــل	 البنيــة	 لتطويــر	

واإلدارة(،	وكيف	يمكن	استغاللها؟

من	األمور	التي	تســتلزمها	"الترتيبات	المالية"	حتى	تؤدي	
دورها	في	اإلســهام	في	البيئة	المواتية:	أن	تكون	ثابتة	على	
المســتوى	المحلي،	وأن	يمكن	الوصول	إليها	بســهولة،	وأن	

تتســم	باالســتدامة،	أي	أنها	يجب	أن	تضمن	االسترداد	
الكامل	للتكاليف.

	كــم	يدفــع	المســتخدمون	بالفعــل	فــي	مقابــل	الخدمــات؟	مــا	المبلــغ	 	
الذين	هم	على	استعداد	لدفعه	مقابل	تحسين	الخدمات؟.
	هل	من	الممكن	جمع	األموال	محلّيًا،	وكيف	يمكن	ذلك؟ 	

	هــل	منظمــات	القطــاع	الخــاص	كالبنــوك	ومؤسســات	التمويــل	 	
متناهيــة	الصغــر	علــى	اســتعداد	لتقديــم	التمويــل	أو	المنــح	مــن	أجــل	

تحسين	خدمات	الصرف	الصحي	البيئي؟

ــب	 ــى	جان ــية	إل ــات	األساس ــتقصائي	للبيان ــح	اس ــل	مس ــد	عم ــن	المفي م
ــدادك	بالمعلومــات	 ــي	إم ــك	ف اإلحصــاءات	الرســمية،	فســوف	يســهم	ذل
ــك	 ــي،	ونقصــد	بذل ــع	المعن ــف	االقتصــادي	للمجتم ــن	الموق ــة	ع الالزم
إســهاماتهم	الماليــة	الراهنــة،	وقدرتهــم	علــى	الدفــع	مقابــل	تحســين	
الخدمــات،	ونــادًرا	مــا	يمكــن	لُمجتمــع	أن	يتحمــل	بمفــرده	تكاليــف	رأس	
المــال	الالزمــة	إلجــراء	خطــة	تحســين	متكاملــة	للبنيــة	التحتيــة.	ويعتمــد	
نجــاح	مشــروع	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	
المناطــق	الحضريــة	CLUES	أيًضــا	علــى	قــدرات	الســلطات	المحليــة	
ة	للدخــل،	فيــكاد	يكــون	مــن	المســتحيل	تحقيــق	 علــى	إيجــاد	مصــادر	ُمــدرَّ
االســترداد	الكامــل	للتكاليــف	ومــن	َثــمَّ	تحقيــق	االســتدامة	لهــذه	الخدمــات	
بــدون	وجــود	مصــادر	إضافيــة	لدعــم	تحســين	البنيــة	التحتيــة	واالرتقــاء	
بهــا.	ومــن	أمثلــة	مصــادر	التمويــل	الماليــة	التــي	تســتحق	االستكشــاف	

والدراسة:

صــات الميزانيــة،	وُتعَطــى	هــذه	   المنــح الوطنيــة واإلقليميــة وُمخصَّ
المنــح	مثــاًل	فــي	إطــار	خطــة	خمســية	)5	ســنوات(	للتنميــة	أو	أي	

إطار	وطني	قومي	مشابه.
  االصناديــق المحليــة توّفــر	-علــى	ســبيل	المثــال-	اإلعانــات	الماليــة	

السنوية	الالزمة	للتشغيل	والصيانة.
ــن	 ــدة	دول	لم ــي	ع ــاح	ف ــو	مت ــه،	وه ــي المَوجَّ ــل الحكوم   االتموي
ــل	 ــه	تموي ــن	أمثلت ــه	)وم ــروط	للحصــول	علي ــم	الش ــق	عليه تنطب
صنــدوق	حمايــة	البيئــة،	وصنــدوق	القضــاء	علــى	الفقــر،	صنــدوق	

دعم	المشروعات	المتوسطة	والصغيرة(.
  القروض	من	البنوك	الخاصة	وشبه	الحكومية.

ار5	الــذي	تقدمــه	الُمنّظمــة	غيــر	   التمويــل بــرأس المــال الــدوَّ
المؤسســة	 أو	 المحلــي	 المجتمــع	 المحلية/ُمنّظمــة	 الحكوميــة	
التمويليــة،	ومنهــا	القــروض	متناهيــة	الصغــر	أو	قروض	المســاعدة	

الذاتية	لإلسكان.
ــل	رأس	 ــل	عــبء	تموي ــه	نق   إشــراك القطــاع الخــاص،	ونقصــد	ب
المــال	ألصحــاب	الصناعــات	الكبيــرة	والمتوســطة	والصغيــرة	فــي	
ــا	 ــة	نفقاته ــل	بدورهــا	بتغطي ــي	ســوف	تتكف القطــاع	الخــاص،	والت

إما	عن	طريق	مقدمي	الخدمات	أو	من	المستخدمين	مباشرًة.
ــي	صــورة	 ــًدا	أو	ف ــا	نق ــن المســتخدمين	إم ــال م ــل رأس الم   تموي
ــى	 ــا	عل ــة	أو	الخامــات(،	ومعظمه ــا	تكــون	العمال ــة	)عــادًة	م عيني

المستوى	المنزلي.
مــن	المؤكــد	أن	الجهــات	المعنيــة	المؤسســية	ووكاالت	قطــاع	الصــرف	
الصحــي	والــوزارات	التنفيذيــة	باســتطاعتهم	توفيــر	معلومــات	عــن	
المصــادر	المحتملــة	لتمويــل	القطــاع،	ويمكــن	عقــد	هــذه	المشــاورة	مــع	
ــادة	 ــج	القي ــمية	لنه ــة	اإلطــالق	الرس ــار	ورش ــي	إط ــة	ف ــات	المعني الجه
 CLUES	الحضرية	المناطــق	فــي	البيئــي	الصحــي	للصــرف	المجتمعيــة

)الخطوة	2(.

ــم	 ــن	الضــروري	تقيي ــتدامة،	إذن	فم ــق	االس ــو	تحقي ــدف	ه وإذا	كان	اله
ــال	مــن	ِقَبــل	المســتخدمين	علــى	تحســين	الخدمات،	وُيســَتخدم	 الطلــب	الفعَّ
ــال	لوصــف	الطلــب	علــى	خدمــة	يريدها	المســتخدم	 مصطلــح	الطلــب	الفعَّ
ــا.	وســوف	 ــل	الحصــول	عليه ــي	مقاب ــع	ف ــتعداد	للدف ــه	االس ــون	لدي ويك
ــط	 ــة	التخطي ــن	عملي ــوة	4	م ــالل	الخط ــال	خ ــب	الفعَّ ــم	الطل ــزم	تقيي يل
)ترتيــب	أولويــات	المشــاكل	المجتمعيــة	والتحقــق	منهــا(.	وتعــرض	األداة	

أ.11	قائمة	بالوسائل	الممكنة	لتقييم	االستعداد	للدفع.	
 

كيف تحدد الترتيبات المالية المناسبة؟

نــادًرا	مــا	يمكــن	لُمجتمــع	أن	يتحمــل	بمفــرده	تكاليــف	رأس	المــال	
الالزمــة	إلجــراء	خطــة	تحســين	متكاملــة	للبنيــة	التحتيــة،	لذلــك	عليــك	أن	
تضمــن	إمكانيــة	الحصــول	علــى	مصــدر	واحــد	علــى	األقــل	مــن	مصادر	
التمويــل	البديلــة	المذكــورة	أعــاله،	وذلــك	مــن	أجــل	تكملــة	تمويــل	رأس	
المــال	الــذي	يقدمــه	المســتخدمون،	وإذا	لــم	تتوفــر	مصــادر	تمويــل	
ــة،	 ــى	مســتوى	المقاطعة/البلدي ــل	عل ــة	للتموي ــة	أو	مصــادر	إضافي وطني
فيجــب	عليــك	إعــادة	النظــر	جدًيــا	فــي	مشــروع	القيــادة	المجتمعيــة	
للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES.	وتوّضــح	
التجربــة	أنــه	مــن	الُمفيــد	البــدء	بمــا	ُيطَلــق	عليــه	"الثمــار	ســهلة	القطــف"	
)أي	األهــداف	ســهلة	التحقيــق(	فــي	صــورة	مشــروعات	ذات	بدايــة	
ســريعة	أو	المشــروعات	التجريبيــة	ســهلة	التنفيــذ،	ومــن	َثــم	بنــاء	الزخــم	
ــات	 ــذ	األطــول	أمــًدا	وللترتيب ــوة	الدافعــة	الالزمــة	إلجــراءات	التنفي والق

المالية	األكثر	تفصياًل.

.)Sandec	:-نيبال.)المصدر	ناال	في	ار شكل 15:	مناقشة	حول	إحدى	المبادرات	لتمويل	الصرف	الصحي	برأس	المال	الدوَّ

ار"	 ار	األموال	التي	ُتجَمع	من	أجل	غرض	معين،	ومثال	على	هذه	األغراض:	مرافق	المراحيض،	وتعني	كلمة	"الدوَّ 5  وُيقَصد	بتمويل	رأس	المال	الدوَّ
في	هذا	النظام	تداول	موارد	التمويل	بين	الصندوق	والمستخدمين.
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ــة	 ــل	بديل ــى	مصــادر	تموي ــن	الحصــول	عل ــون	تأمي ــن	الممكــن	أن	يك م
أمــًرا	بالــغ	التعقيــد	وُمســَتنِفًدا	للوقــت.	وإليــك	بعــض	الخيــارات	التــي	قــد	

ُتَفّكر	بها	لجمع	األموال:	

	إعــداد	الُمقترحــات	وتقديمهــا	للــوكاالت	المعنيــة	لطلــب	الحصــول	 	
على	تمويل	للمشروعات.

	إعــداد	مســّودات	لخطــط	األعمــال	الســتخدامها	فــي	طلــب	قــروض	 	
المشــروعات	الصغيــرة،	حيــث	توضــح	بهــا	طــرق	ســداد	التمويــل	

وتحديد	مواعيد	السداد.

ــاه	 ــينات	المي ــوال	لتحس ــص	أم ــان	لتخصي ــدة	أعضــاء	البرلم 	مناش 	
والصرف	الصحي.

	التقــدم	بطلــب	للحصــول	علــى	تمويــل	محلــي	أو	تمويــل	مــن	 	
المقاطعة،	ومن	أمثلته	صناديق	التنمية	المجتمعية.

ــع	 ــي	المجتم ــدّوار	ف ــال	ال ــرأس	الم ــل	ب ــق	للتموي ــيس	صنادي 	تأس 	
المحلي.

	التأثيــر	علــى	هيئــات	التمويــل	المحليــة	العتمــاد	شــروط	إقــراض	 	
"غيــر	تقليديــة"،	مثــالً	يمكنهــم	اعتبــار	األمتعــة	المنزليــة	كضمانات	

مقابل	منح	القروض	متناهية	الصغر.

ومــن	الطــرق	والُنُهــج	الواعــدة	تأســيس	صناديــق	للتمويــل	بــرأس	المــال	
الــدّوار	لتوفيــر	التمويــل	الســتثمارات	رأس	المــال،	وخاصــًة	علــى	
ــدم	 ــق	تحــت	إدارة	مق ــذه	الصنادي ــت	ه ــي	-	ســواء	كان المســتوى	المنزل
الخدمــات	أو	أي	إدارة	مســتقلة	أخــرى	)كُمنظمــات	المجتمــع	المحلــي(.	
ــة	 ار	أنظم ــدوَّ ــال	ال ــرأس	الم ــل	ب ــى	التموي ــة	عل ــة	النموذجي ــن	األمثل وم
ــة	 ــروض	التحســينات	المنزلي ــر	وق ــة	الصغ ــروض	متناهي االئتمانات/الق

)انظر	األداة	أ.25	لالّطالع	على	التفاصيل(.	

تعتمــد	اســتدامة	خدمــات	الصــرف	الصحــي	البيئــي	إلــى	حــٍد	كبيــٍر	علــى	
تأميــن	تمويــل	مناســب	وكاٍف	للتشــغيل	والصيانــة،	فعــدد	الخيــارات	
المتاحــة	لتمويــل	أعمــال	التشــغيل	والصيانــة	غالًبــا	مــا	يكــون	محــدوًدا،	
صــات	 ــى	تكاليــف	التشــغيل	والصيانــة	مباشــرًة	مــن	ُمخصَّ فعــادًة	ال	ُتغطَّ
ــوا	 ــهم	أن	يتكفَّل ــتخدمين	أنفس ــى	المس ــب	عل ــة،	ويج ــة	المركزي الميزاني
ــا	عــن	 ــك:	إم ــل	ذل ــان	لفع ــف	المتكــررة،	وتوجــد	طريقت ــة	التكالي بتغطي
ـى	 طريــق	اإلســهامات	العينيــة	التــي	يقدمهــا	المســتخدمين	)كأن	يتولَـّ
المســتخدمون	مهمــة	تنظيــف	مراحيضهــم	ومصــارف	الميــاه	المحليــة،	أو	
نقــل	المخلفــات	الصلبــة	الناتجــة	عــن	منازلهــم	لنقطــة	التجميــع	القريبــة	
منهــم،	أو	تأســيس	صنــدوق	لــإلدارة	مــن	أجــل	التعاقــد	مــع	ُمقّدمــي	
الخدمــة،	ومــا	إلــى	ذلــك(،	أو	عــن	طريــق	التمويــل	مــن	عائــد	إيــرادات	
ــتخدمين	 ــات	المس ــن	مدفوع ــاس	ع ــي	األس ــد	ف ل ــة	والمتوَّ ــي	الخدم ُمقّدم
ــر	 ــم	تتوف ــة(،	وإذا	ل ــب	المحلي ــات،	والضرائ )رســوم	الخدمــة،	والتعريف
ــل	اســتعداد	المســتخدمين	وقدرتهــم	علــى	 الضمانــات	المعقولــة	التــي	تكفُ
ــادة	 ــب	إع ــا،	فيج ــن	كله ــم	تك ــررة	-	إن	ل ــف	المتك ــم	التكالي ــع	معظ دف

النظر	جدّيًا	في	المشروع.	

يشــرح هــذا القســم اســتعداد المجتمــع المحلــي للمشــاركة فــي عمليــة 
لتغييــر العــادات علــى المــدى الطويــل، ويشــمل هــذا األمــر تغييــر 
الراســخة  والســلوكيات  والعــادات  التفكيــر،  وأســاليب  العقليــات 
والمتأصلــة. ويســتند نهــج القيــادة المجتمعيــة للصــرف الصحــي البيئي 
ــات  ــى افتراض ــا عل ــتناًدا قوًي ــة CLUES اس ــق الحضري ــي المناط ف
ــات،  ــين الخدم ــى تحس ــع عل ــل المجتم ــن قَِب ــال م ــب الفعَّ ــود الطل وج
ــر  ــن القصي ــى األمدي ــاركة عل ــن المش ــي يضم ــزام مجتمع ــود الت ووج
والطويــل علــى حــٍد ســواء، ويفتــرض أيًضــا أن المجتمــع لديــه القدرات 
ــج  ــط لنه ــة التخطي ــي عملي ــاركة ف ــن المش ــه م ن ــي ُتَمكِّ ــوارد الت والم
القيــادة المجتمعيــة للصــرف الصحــي البيئــي فــي المناطــق الحضريــة 
CLUES، وأن الســلطات العليــا تســَمح بالمشــاركة الفاعلــة للمجتمــع 

وتشجعه على ذلك )أي وجود البيئة السياسة المواتية(.

يعتمــد	تحقيــق	القبــول	االجتماعــي	والثقافــي	علــى	مالءمــة	
كل	جوانــب	خدمــات	الصــرف	الصحــي	البيئــي	الُمقترحــة	
لتفضيــالت	 يكــون	 مــا	 أقــرب	 لتكــون	 اإلمــكان	 بقــدر	
يكــون	 أن	 يجــب	 ذلــك،	 علــى	 وعــالوًة	 المســتخدمين.	
المجتمــع	المحلــي	علــى	اســتعداد	للمشــاركة	فــي	التخطيــط	
ــا،	 ــا	وإدارته ــي	وتنفيذه ــي	البيئ ــات	الصــرف	الصح لخدم
ــل	فكــرة	أن	العمليــة	 وقبــول	قــرارات	المجموعــة،	وتَقبُّ

ســوف	تستغرق	وقًتا	طوياًل.

ــى	 ــة	عل ــة	المواتي ــة	والثقافي ــة	االجتماعي ــود	البيئ ــرط	وج ال	يقتصــر	ش
اســتعداد	غالبيــة	المجتمــع	للمشــاركة،	بــل	يشــمل	أيًضــا	اســتعدادهم	لبــذل	
الوقــت	والجهــد	والمــال	فــي	التخطيــط	لخدمــات	الصــرف	الصحــي	
البيئــي	وتنفيذهــا	وإدارتهــا،	وقــد	تتســبب	االنقســامات	بيــن	المجموعــات	
العرقيــة	المختلفــة	أو	بيــن	األجيــال	المختلفــة،	أو	النزاعــات	الدائــرة	
ــات	 ــن	الصراع ــا	م ــوال،	أو	غيره ــول	األراضــي	واألم ــتمرة	ح والمس
الداخليــة	إلــى	تأخيــر	عمليــة	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	
البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES	المثمــرة	أو	قــد	تحــول	دون	
ــة	 ــة	مواتي ــة	والثقافي ــة	االجتماعي ــون	البيئ ــك	يجــب	أن	تك ــا،	ولذل تنفيذه
بدرجــة	واضحــة	مــن	البدايــة،	ويجــب	تَوّخــي	الحــذر	وعــدم	افتــراض	أن	
الطلــب	علــى	مســتوى	معيــن	مــن	الخدمــة	يعنــي	اســتعداد	الســكان	

للمشاركة	في	التخطيط	للعملية	وتنفيذها.	

كيف تحلل القبول االجتماعي والثقافي القائم؟

لتحديــد	مــا	إذا	كانــت	البيئــة	االجتماعيــة	والثقافيــة	مواتيــة،	عليــك	
االهتمام	بالتحقق	من	أن:	

 
	المجتمــع	المحلــي	قــد	أبــدى	طلًبــا	واضًحــا	لتحســين	خدمــات	 	
ــل	األفــكار	الجديــدة	 الصــرف	الصحــي	وأن	يكــون	متفتًحــا	لتقبُّ

والتغيير	اإليجابي	للسلوك.
	الجماعــات	المحليــة	وُمنّظمــات	المجتمــع	المحلــي	لهــا	تواجــد	فعلــي	 	
التــي	تحظــى	بالمصداقيــة	 ــا	 القيــادات	المنتخبــة	محلّيً وتتوفــر	

واالحترام.
ــذ	 ــي	تنفي ــابًقا	ف ــا	س ــت	نجاًح ــد	الق ــة	ق ــر	الحكومي ــات	غي 	الُمنّظم 	

المشروعات	وفي	العمل	عن	كثب	مع	أعضاء	المجتمع.
	القيــادات	الدينيــة	أو	الزعامــات	التقليديــة	أو	كالهمــا	علــى	اســتعداد	 	

للتعاون	والمشاركة	الفاعلة	في	المشروع.
	المــدارس	والمعلّميــن	علــى	اســتعداد	للتعــاون،	ويحظــون	باحتــرام	 	

المجتمع.
	أعمــال	العنــف	والتخريــب	ليســت	شــائعة،	وتحظــى	البنيــة	التحيــة	 	

الجديدة	باالحترام	الالئق.
بينهــا	 توجــد	 وال	 متماســكة	 المتواجــدة	 العرقيــة	 	المجموعــات	 	
صراعــات	مقلقــة	ســواء	كانــت	اجتماعيــة	أو	ثقافيــة	بســبب	التنــوع	

)كالتوترات	التي	تحدث	مع	الالجئين(
القــادة	 وهــم	 	– والثقافــي	 االجتماعــي	 التغييــر	 رّواد	 	تواجــد	 	
ــل	اآلراء	 المنتَخبــون	أو	قــادة	الــرأي	المعــروف	عنهــم	التفّتــح	وتقبُّ
ــادرات	 ــم	المب ــتعداد	لدع ــى	اس ــم	عل ــن	ه ــدة،	وم ــكار	الجدي واألف
ــي	 ــي	ف ــي	البيئ ــة	للصــرف	الصح ــادة	المجتمعي ــج	القي ــة	لنه التابع

المناطق	الحضرية	CLUES	داخل	المجتمع	وتأييدها.	

ــالل	 ــاركة	خ ــع	للمش ــدى	المجتم ــال	ل ــتعداد	الفعَّ ــم	االس ــم	تقيي ــوف	يت س
ورش	العمــل	األوليــة،	وخاصــًة	ورشــة	اإلطــالق	)الخطــوة	2(.	وســوف	
ــة	 ــة	)ورش ــن(،	والرابع ــم	الوضــع	الراه ــة	)تقيي ــان	الثالث ــّدم	الخطوت تق
ــل	 ــن	ِقَب ــال	م ــب	الفعَّ ــن	الطل ــات	ع ــات(	معلوم ــب	األولوي ــل	ترتي عم
المجتمــع	علــى	تحســين	الخدمــات،	بمــا	فــي	ذلــك	اســتعداده	وقدرتــه	علــى	
الدفــع،	ولكــن	إذا	بــدا	أنــه	توجــد	مشــكالت	اجتماعيــة	و/أو	ثقافيــة	
واضحــة	داخــل	المجتمــع،	فيجــُدر	تَقّصــي	هــذه	المشــكالت	والبحــث	فيهــا	
قبــل	اســتثمار	كــم	كبيــر	مــن	المــوارد	فــي	المشــروع.	وتوّضــح	التجربــة	
ــا	 ــت	توجيًه ــًدا،	وُوّجَه ت	جي ــدَّ ــا	أُِع ــة	-إذا	م أن	بإمــكان	حمــالت	التوعي
جيــًدا،	وُنّفــَذت	باحترافيــة-	أن	تــؤدي	إلــى	زيــادة	كبيــرة	فــي	الطلــب	علــى	

ع	على	المشاركة. خدمات	الصرف	الصحي	البيئي،	وأن	تشجِّ

6. القبول االجتماعي والثقافي
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ــه  ــم لهدف ــا ُمَصمَّ ــى 30 أداة، كل منه ــوي مجموعــة األدوات عل وتحت
ــة  ــق مرجعي ــف هــذه األدوات باعتبارهــا: وثائ ــن تصني المحــدد، ويمك
 ،Manuals اســتخدام  وأدلــة   Resource Documents
تجهيزية/إجرائيــة  وأدوات   Templates نموذجيــة  وقوالــب 
Process Tools )كالقوائــم المرجعيــة Checklists، ونمــاذج 
منهجيــة  وأدوات  العمــل(،  بــورش  الخاصــة  األعمــال  جــداول 
Methodological Tools. فــي هــذا الجــزء يتــم وصــف كل أداة 
مــن األدوات فــي تقريــر ملّخــص مــن صفحــة واحــدة تشــرح الغــرض 
ــا  ــرض أيًض ــتخدامها. ويع ــة اس ــح كيفي ــة وتوّض ــن األداة الموصوف م

المصــادر الفعليــة لــأداة، والتــي تتكــون مــن ملفــات إلكترونيــة )بصيــغ 
PDF, Word, PowerPoint and Excel files(، باإلضافــة 
إلكترونيــة لمواقــع أو صفحــات علــى شــبكة  إلــى كتــب وروابــط 
ــق  ــج الُملَح ــرص المدم ــى الق ــت كل األدوات عل ــد أُدِرج ــت. وق اإلنترن
بالكتــاب، ويمكــن االّطــالع علــى أحــدث إصــدار لهــا علــى شــبكة 
 .(www.wsscc.org أو   www.sandec.ch( اإلنترنــت 
ــك الدخــول  ــة PDF يمكن ــاب بصيغ ــذه الكت ــد اســتخدام نســخة ه وعن
مباشــرًة علــى ملفــات األداة بالنقــر علــى األيقونــات الُمخّصصــة لذلــك 

صة الخاصة باألدوات. والمدرجة في صفحات التقارير الملخَّ

ال تتردد في استخدام وتعديل هذه األدوات بما يتناسب مع احتياجاتك الخاصة

مجموعة األدوات الخاصة بالعمل

فهرس األدواتاستعراض لأدوات الثالثين
1التحفيــز لبدء العمليــة وخلق الطلب . اســتعراض	ألدوات	أثبتــت	فعاليتها	فــي	تحفيز	المجتمع.أ

2طــرق إجراء المقابالت ونماذج االســتبيانات . التعريــف	بالطــرق	الثالثة	إلجراء	المقابــالت:	االقتراع	والتصويت	أ
الســري،	والمناقشــات	للمجموعات	البؤرية،	والمقابالت	الشــخصية	

بهدف	التشــاور	مــع	أعضاء	المجتمع.

3طرق التقييم التشــاركي . أدوات	تفاعليــة	لتقييــم	حالــة	المياه	والصرف	الصحي	ورســم	الخرائط	أ
والتوزيعات	على	نحو	تشــاركي.

4تنظيــم االجتماعــات، والفعاليات، وورش العمل، . إرشادات	لتنظيم	االجتماعات،	وورش	العمل،	وغيرهم	من	الفعاليات،	مع	أ
التركيز	على	الجوانب	التنظيمية	واإلدارية.

5تحليل الجهــات المعنية . أداة	تقييــم	تشــاركي	ُتســَتخَدم	لتقييــم	العالقات	بين	مخَتَلــف	الجهات	المعنية	أ
وتضــارب	المصالــح	فيما	بينهم.

6نموذج لجدول أعمال: ورشــة اإلطالق الرســمية . نمــوذج	لجــدول	أعمال	ورشــة	اإلطالق	يمكن	تعديله	ومالءمته	بحســب	أ
احتياجاتك.

العــرض التقديمــي لنهج القيــادة المجتمعية للصــرف الصحي البيئي 
فــي المناطق الحضرية 

7 . عــرض	تقديمــي	للنهج	التخطيطي	ُمعد	الســتخدامه	في	ورشــة	اإلطالق.أ

8تحليل شــجرة المشكلة . يتيح	لك	التعرف	على	المشــكلة	األساســية	وتصّور	عالقة	الســبب-أ
والنتيجــة	ووضعهــا	في	صورة	مرئية	تســّهل	فهمها.	

9القائمــة المرجعية الخاصــة بالتقييم . قائمــة	مرجعيــة	لتحديــد	المســائل	والقضايا	الرئيســية	التي	تخص	الوضع	أ
الراهــن	إنشــائّيًا	مــن	حيث	البنيــة	التحتية	ومؤسســّيًا	وتقنّيًا	وبيئّيًا.

10نمــاذج ومحتويــات تقرير الحالة . يعــرض	فهرًســا	لتقريــر	الحالة	الوارد	بالخطــوة	3	باإلضافة	إلى	مثالين	أ
عمليين.

ال 11تقييــم الطلب الفعَّ . ــال	وحقيقي	على	الصرف	أ ــطة	للتأكــد	مــن	وجود	طلب	فعَّ أداة	تقييــم	ُمبسَّ
الصحي.	

12تخطيط إدارة المخلفات الصلبة . إرشــادات	ومصــادر	مفيــدة	في	تقييم	نظــم	إدارة	المخلفات	الصلبة	أ
لها. والتخطيط	

لــث لثا ا 	 لجــزء ا لــث لثا ا 	 لجــزء ا
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13دليل طرق إعداد الســماد . إرشــادات	توّضــح	كيفيــة	التخطيط	والتنفيذ	والتشــغيل	لنظام	إعداد	أ
الســماد،	وكيفية	بيع	الســماد	الُمنتج.

14نموذج لجدول أعمال: ورشــة عمل تشــاورية للخبراء . اســتعراض	لطريقة	تنظيم	ورشــة	عمل	تشــاورية	للخبراء	وعقدها	أ
لمناقشــة	خيارات	الخدمة.

15نظــم وتقنيات الصــرف الصحي )كتاب( . اســتعراض	لــكل	نظــم	وتقنيات	الصرف	الصحــي	المتاحة	في	كتاب	أ
ُمَؤلَّــف	مــن	146	صفحة،	ويعبــر	أداة	مهمة	للخطوة	5.

16العــرض التقديمــي لكتاب نظم وتقنيــات الصرف الصحي . ف	بالكتاب	والطريقــة	التي	يمكن	اســتعماله	بها	ليفيد	أ عــرض	تقديمــي	ُيَعــرِّ
في	اتخاذ	قرارات	مســتنيرة	وواعية	ومدروســة.	

17إجــراءات االختيار األّولي لنظــم الصرف الصحي . أداة	تســاعد	فــي	الوصــول	لعدد	محدود	من	الُنظــم	العملية	المختارة	من	بين	أ
مجموعــة	كبيــرة	مــن	تقنيات	الصرف	الصحي	الموجودة،	وذلك	خالل	

ورشــة	العمل	التشاورية	مع	الخبراء.

18دليــل إدارة المياه الرمادية . دليل	إرشــادي	إلدارة	المياه	الرمادية	يســاعد	في	االختيار	األّولي	أ
لتقنيــات	إدارة	المياه	الرمادية.

19دليــل تصريف المياه الســطحية . تعــرض	هــذه	األداة	مراجــع	مفيدة	في	تخطيط	شــبكات	التصريف	أ
وتصميمهــا،	وإنشــائها،	وصيانتها،	وتجديدها.	

20أداة لتقديــر تكاليــف الصرف الصحي . تتيــح	للمســتخدمين	تقديــر	التكاليف	)رأس	المــال،	والعمالة،	والصيانة(	أ
للتقنيــات	المختــارة	مــن	كتاب	نظــم	وتقنيات	الصرف	الصحي.

21نموذج لجدول أعمال: ورشــة عمل تشــاورية مجتمعية . يشــتمل	على	النقاط	األساســية	التي	يلزم	تغطيتها	خالل	ورشــة	العمل	أ
التشــاورية	المجتمعيــة	لمناقشــة	خيارات	الخدمة.	

22العــرض التقديمي لورشــة العمل التشــاورية المجتمعية  . نموذج	لإلطار	العام	للعرض	التقديمي	لورشة	العمل	التشاورية	المجتمعية،	أ
والذي	يساعد	في	تصميم	المحتوى	والموضوعات.

23محتويــات خطة العمل . محتويــات	خطــة	العمل،	مع	نماذج	مــن	تنزانيا	ونيبال.أ

24نمــاذج لوثائق التشــغيل والصيانة . خطــط	عامــة	للتشــغيل	والصيانة،	لضمان	الصيانــة	على	المدى	الطويل،	أ
وتحتــوي	علــى	قوائم	مرجعية	خاصة	بالتشــغيل.

التمويل 25فرص  . استعراض	فرص	التمويل	الواعدة	للبنية	التحتية	والخدمات	بما	فيها	أ
التمويل	ُمتناهي	الصغر.	

26وثائــق تقديم العطاءات للخدمات اإلنشــائية . نمــاذج	لوثائــق	تقديم	العطــاءات	لتنفيذ	الخدمــات	والبنية	التحتية.	أ

27عقــود ُمختَصرة نموذجية . نمــاذج	مختــارة	لعقــود	نموذجية	صغيرة	النطاق	لمشــروعات	البنية	أ
التحتيــة	المجتمعيــة	التي	يشــارك	بها	القطاع	الخاص.	

28محتويــات العقد مــع المجتمع . يوضــح	فكــرة	التعاقد	المجتمعي	ويعــرض	نموذج	للعقد.أ

29إدارة المشروع . قائمــة	بالنصائــح	الالزمة	إلدارة	المشــروع	لضمان	تنفيذه	في	أنســب	أ
وقــت	وبتكلفــة	فعالة	على	المســتوى	المحلي.	

30قائمة مرجعيــة للمتابعة  . 	أداة	متابعــة	لتقديــم	اإلرشــادات	والتوجيه	خالل	الخطوات	الســبعة	لعملية	أ
التخطيط.	
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1 . التحفيز لبــدء العملية وخلق الطلبأ

الوثيقة "و1.1":
مترجــم	–	كمال	كار	)2008(.	الدليل	

التطبيقــي	إلطالق	الصرف	الصحي	الكامل	
المجتمع.  بقيادة	

و1.1_الصرف	الصحــي	الكامل	بقيادة	
pdf.المجتمع

الوثيقة "و1.2":
مترجم	–	التخطيط	االســتراتيجي	لمهارات	

الصرف	الصحــي	والنظافة	الصحية.	مقتطفات	
 Strategic Hygiene and	كتاب	مــن
Sanitation Software. An over-

view of Approaches (2010)
عن	النوادي	الصحية	المجتمعية،	وتســويق	

الصرف	الصحي.
pdf.المجتمعية	الصحيــة	و1.2_النوادي

 1 

 

 

 الكامل إلطالق الصرف الصحي الدليل التطبيقي 1.1الوثيقة 

 بقيادة المجتمع

 

 

 للمرشديندليل تطبيقي 

 قائم على الخبرة الميدانية في ثمان دول في جنوب وجنوب شرق آسيا وكذلك في شرق أفريقيا

 

 2005نوفمبر 

 

 

 كار  لاـمـك
 مستشار مستقل وخبير زائر
 معهد الدراسات التنموية

 جامعة سسكس
 يابريطان

 

  الصرف الصحي والنظافة الصحية مهاراتلالتخطيط االستراتيجي  1.2الوثيقة 

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

Peal, A. et al. (2010), Strategic Hygiene and Sanitation Software. An Overview of Approaches. 
WSSCC. Geneva. Switzerland.  

تحميل هذه الوثيقة بلغتها األصلية )اإلنجليزية( من هذا الرابط: 
kte/sesp/CLUES/Toolbhttps://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpun

ox/t1/D1_2_Peal_2010.pdf 

 المجتمعية النوادي الصحية 
تبادل المعلوماات االصواول علال المماتساات الجياد  ل تشكلت لتوفير منتديات مجتمعيةهي مؤسسات تطوعية 

من تجال انساء  200إلل  40 من حيث الصجم اعدد األفراد منالمنتديات لتصسين الوصة األسرية اتختلف 
عمل المنتديات عاملين اإلتشااد الواصي المادت ين علال تع يا   ايسهل .من مختلف مستويات التعليم  اأطفال

 .االنشطة المجتمعة الوصية

 :الوصف

. النشاا  األساساي لهاا ثتماال فاي عفاد تساعد فاي تع يا  الافافاة الواصية (CHC)المجتمعية  النوادي الوصية
. هذه ألسر، االنظافة الوصية المجتمعية، لتعلم امناقشة اسائل تصسين الظراف المعيشية لداتية  اجتمعات 

االجتماعاااات متاحاااة ألي أع ااااء مااان المجتماااا سنااال النظااار عااان السااان االناااو  االتعلااايم. اهاااذه االجتماعاااات 
 .أشهرخالل فتر  ستة ا ا مختلف  موضوع   30األسبوعية تتناال ما يفرب من 

 :تخدام الساللم الصحيةمتى يفضل اس

 سلم النظافة العامة ...... الهدف منه هو الصفاظ علل بيئة صصية سشكل تام.

 سلم الوصة العامة....... الهدف منه هو معالجة اإعاد  استخدام المراحيل الوصية.

 

 

 

ص:تقــدم	هــذه	األداة	اســتعراًضا	لبعــض	الُنُهــج	الواعــدة	التــي	تفيــد	فــي	تحفيــز	المجتمــع،	كمــا	تعــرض	ُنهًجــا	مفيــدة	علــى	المــدى	الطويــل	حيــث	تهــدف	إلــى	 الُملخَّ
خلــق	الطلــب،	والتحفيــز	وبنــاء	القــدرات	الالزمــة	للتصــدي	لقضايــا	الصــرف	الصحــي	والنظافــة	الصحيــة.	ومــن	أمثلــة	هــذه	الُنُهــج:	نهــج	الصــرف	الصحــي	الكامــل	
 Community(	المجتمعيــة	الصحيــة	والنــوادي	الصحــي،	الصــرف	وتســويق	،)Community-Led Total Sanitation: CLTS(	المجتمــع	بقيــادة

.)Health Clubs: CHC

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 1: التحفيــز	لبــدء	العملية	وخلق	الطلب

األدوات ذات الصلة:
	طرق	التقييم	التشــاركي 3 . أ

	تنظيم	االجتماعات،	والفعاليات،	وورش	العمل 4 . أ

ــل	الغــرض	مــن	هــذه	األداة	فــي	تقديــم	التوجيــه	واإلرشــاد	 الغــرض	يتمثَّ
ــق	 ــع	وخل ــز	المجتم ــل	تحفي ــن	أج ــارة	م ــة	ُمخت ــج	معين ــتخدام	ُنُه الس
الطلــب.	فينبغــي	علــى	فعاليــات	بــدء	العمليــة	الموجــودة	فــي	الخطــوة	1 
ــي	 ــي	ف ــي	البيئ ــة	للصــرف	الصح ــادة	المجتمعي ــج	القي ــة	نه ــن	عملي م
ــى	نهــج	الصــرف	 ــي	تســتند	عل ــة	CLUES	-	والت المناطــق	الحضري
ــوة	 ــق	الزخــم	والق ــادة	المجتمــع	CLTS	-	أن	تخل الصحــي	الكامــل	بقي
الدافعــة	مــن	أجــل	القيــادة	المجتمعيــة	لعمليــة	التخطيــط	وأن	تضــع	
األســاس	الجيــد	لذلــك.	ويــزداد	تأثيــر	هــذه	الفعاليــات	ويبــرز	أثرهــا	فــي	
المجتمعــات	التــي	تفتقــر	لســلوكيات	النظافــة	الصحيــة	الســليمة	والتــي	
تنتشــر	فيهــا	ظاهــرة	التغــوط	فــي	العــراء	انتشــاًرا	واســًعا.	وينبغــي	أن	
ــة	 ــع	لرحل ــه	المجتم ــة	توجي ــدء	العملي ــات	ب ــداف	فعالي ــن	أه ــون	م يك
استكشــافية	وتيســير	هــذه	الرحلــة	عليــه،	ونأمــل	أن	تــؤدي	هــذه	الرحلــة	
إلــى	تغييــر	فــي	ســلوكيات	المجتمــع	والحشــد	االجتماعــي	الواســع	
ــن	 ــن	نهجي ــات	ع ــا	معلوم ــدم	األداة	أيًض ــي"(.	وتق ــز	الجماع )"التحفي
يفيــدان	علــى	المــدى	الطويــل	فــي	رفــع	الوعــي	بشــأن	الميــاه	والصــرف	
الصحــي	والنظافــة	الصحيــة	فــي	البيئــات	الحضريــة،	وهــذان	النهجــان	
النــوادي	الصحيــة	 همــا:	تســويق	الصــرف	الصحــي،	ومبــادرات	

المجتمعية.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟ تحتــوي	الوثيقــة	"و1.1"علــى	معلومــات	
تفصيليــة	وتوصيــات	توضــح	كيفيــة	العمــل	علــى	تحفيــز	المجتمــع	
باســتخدام	الخطــوة	التحفيزيــة	التــي	تســتعين	بنهــج	الصــرف	الصحــي	
ــة	 ــا	الوثيق ــات	20-41(.	أم ــع	CLTS	)الصفح ــادة	المجتم ــل	بقي الكام
المرجعيــة	الثانيــة	فهــي	عبــارة	عــن	كتيــب	جامــع	وشــامل	عــن	مهارات	
النظافــة	الصحيــة	والصــرف	الصحــي	)"و1.2"(.	ويســتعرض	الكتيــب	
ُنُهًجــا	مختلفــة	مثــل:	تســويق	الصــرف	الصحــي	)الصفحــات	94-86(،	

والنوادي	الصحية	المجتمعية	)الصفحات	56-53(.	

وتعــرض	األداة	أ.3	المزيــد	مــن	األســاليب	التشــاركية.	أمــا	األداة	أ.4 
فتقدم	التوجيهات	واإلرشادات	الالزمة	لتنظيم	اللقاءات	المجتمعية.
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3 . طرق التقييم التشــاركيأ

الوثيقة "و3.1":
مترجم - رســم الخرائط التشاركي

pdf.التشاركي	الخرأيط	و3.1_رســم
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  رسم الخرائط التشاركي  3.1ة الوثيق
 

 خريطة للمنطقة المستهدفة تبرز جوانب معينة تتعلق ، الُميَّسر دةاعيُعد المجتمع المحلي بمس
 .والصرف الصحي خدمات اإلمداد بالمياه دى توافر وم بالبنية التحتية

  
 الغرض

 
على وضع تصور وتحليل للموقف وإدراك ُسبل وصول خدمات  ةالمجتمعيالخرائط تساعد 

 ويوضح واإلقتصادية.البيئية إلى مختلف الفئات اإلجتماعية اإلمداد بالمياه والمرافق الصحية 
إعداد الخرائط في جو تفاعلي مع المجتمع معلومات هامة عن الظروف المحلية وتصور 

 المجتمع، ويمكن استخدامها في عمليات التخطيط والتقييم والرصد.
 

 واالدوات  التحضير
 

ومكان مناسب ومركزي للعمل. ُميَّسر  رف وجود مشة المجتمعيرسم الخرائط يتطلب 
على المنطقة المراد تخطيطها مسبقًا كما يرسم الحي بأكمله فقط إذا كانت ويجب االتفاق 

المجتمعات صغيرة، أما إذا كانت المنطقة كبيرة جًدا، فتخطط األحياء منفصلة أو تُوضع 
بالتفصيل وتوضع الخرائط   األساسية ذات الصلة. البنية التحتية  خريطة عامة تُظهر 

النموذجية التي تمثل ظروفًا مطابقة للمنطقة )مثل المناطق األكثر ثراًء واألكثر لألحياء 
 فقًرا(.

 
والفقراء   بالغين الطفال واألرجال والنساء واليُدعى ممثلو المجتمع من جميع الفئات )

فمن الممكن النساء والرجال معًا، بمشاركة يُسمح ( للمشاركة في العمل. وإذا لم  واالغنياء
 في مجموعات منفصلة. خرائط رسم التُجرى عملية ان 
 

 وتشمل المواد االزمة مايلي:
 
 ألواح ورقية كبيرة أو سبورة سوداء/بيضاء. •
 أقالم ملونة وأقالم تخطيط. •
مجسمات لترميز الوحدات على الخريطة )مثل الملصقات والورق الملون واألعالم  •

 الصغيرة والدبابيس والسالسل(.
 

   اإلجراءات
 

هدف العمل، تُوضع قائمة بالعناصر ذات الصلة التي سيتم عرضها  الُميَّسربعد أن وّضح 
 وهي:جتماع االعلى الخريطة في 

 
 حدود المجتمع جغرافيًا. •
 البنية التحتية القائمة مثل الطرق والممرات والمنازل. •

 

   

الجوالت الميدانية 3.2الوثيقة    

لة  يناقشون ممثلو المجتمع وأعضاء فريق التخطيط في األحياء المستهدفة، وأثناء الجويتجول 

 يتصل بها من قضايا  ويسجلون بيانات البنية التحتية إلمدادات المياه والصرف الصحي وما

 الصرف الصحي البيئي.

 

الغرض   
دات المياه والصرف الصحي وأخذ تساعد الجوالت الميدانية على أخذ نظرة عامة عن حالة إمدا

نطباعات األولية عن المشاكل الرئيسية في المنطقة. كما تسلط الجواالت الميدانية الضوء على اإل

. فضًلا عن أن الجوالت وجهة نظر السكان المحليين بشأن اإلحتياجات والتحديات ذات الصلة

رسم الخرائط  الميدانية يمكن استغًللها للتحقق من المعلومات التي تم جمعها من عملية 

.المجتمعية  

الجوالت الميدانية عن" جولة العار او االشمئزاز من " ويختلف كًلا  إلى توعية تهدف  احيث أنه 

لمجتمع. السكان المحليين عن مشاكل التغوط في األماكن المفتوحة وخلق الحرج وتعبئة ا  

 

 االجراءات   
مجموعة من ممثلي المجتمع والُمَسيارين من فريق التخطيط )ومن األفضل أن ينضم تتجول  

بمشاركة النساء والرجال معاا،  لم يسمح  مهندس مدني أو بيئي( حول المنطقة المنشودة. وإذا 

لة في مجموعات منفصلة.وتسير الج    

 

اآلتي ذكرها من خًلل الحديث القائم بين السكان المحليين والمشاركين في الجولة  تُناقش القضايا

 الميدانية :

 

 ، االستنجاء، النظافةبالدفق  نظام الصرف الصحي )التنظيف ها فىتوفر المياه واستخدام• 

.الشخصية( الصحية   

التخلص من مياه الصرف وإعادة استخدامها.طرق •   

على اختًلف مستواها اإلجتماعي تمكن المجموعات من الوصول إلى المراحيض • 

 واإلقتصادي.

ــح	كيفيــة	إجــراء	عمليــات	رســم	الخرائــط	التشــاركية	والجــوالت	الميدانيــة	بهــدف	التحليــل	 ــص: تحتــوي	هــذه	األداة	علــى	معلومــات	توضِّ الُملخَّ
التفاعلي	للبيئة	الحضرية	في	المنطقة	الُمسَتهَدفة.	وتعمل	الطريقتان	على	إشراك	أعضاء	المجتمع	في	عملية	جمع	المعلومات.	

	أعضــاء	المجتمــع	خريطــة	ُمَوّضحــة	للمنطقــة	الُمســتهدفة،	ويوضحــون	بذلــك	أوجــه	القصــور	المتعلقــة	بالبنيــة	التحتية	 رســم الخرائــط التشــاركي:	ُيِعــدُّ
للصرف	الصحي	البيئي	وخدماته.	

الجولــة الميدانيــة:	يخــرج	ممثلــون	عــن	المجتمــع	ومعهــم	أعضــاء	مــن	فريــق	التخطيــط	فــي	جولــة	تفقديــة	عبر	األحيــاء	المعنية،	فيناقشــون	ويســجلون	
خاللها	ما	يجدون	من	موضوعات	متعلقة	بالبنية	التحتية	الصرف	للصحي	البيئي	وما	يتعلق	بها	من	مسائل	وأمور.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 1: التحفيــز	لبــدء	العملية	وخلق	الطلب

الخطــوة 2: إطــالق	عملية	التخطيط
الخطــوة 3: التقييــم	التفصيلــي	للوضع	الراهن

األدوات ذات الصلة:
	التحفيــز	لبــدء	العملية	وخلق	الطلب 1 . أ

	طــرق	إجراء	المقابالت	ونماذج	االســتبيانات 2 . أ
	تحليل	شــجرة	المشكلة 8 . أ

ــا	مــا	ُيشــار	 الغــرض	يســاعد	رســم	الخرائــط	التشــاركي	)والــذي	غالًب
إليــه	بإعــداد	الخريطــة	االجتماعيــة	أو	الخريطــة	المجتمعيــة(	فــي	
إعطــاء	نظــرة	عامــة	علــى	منطقــة	المجتمــع	المحلــي،	وفيهــا	يتــم	
توضيــح	مــا	يهــم	مــن	معالــم	البنيــة	التحتيــة	القائمــة	وتصويرهــا	للعيان،	
ــة	 ــات	المختلف ــة	حصــول	المجموع ــم	طريق ــى	فه ــا	عل ــاعد	أيًض ويس
الصــرف	 وخدمــات	 الميــاه	 إمــدادات	 علــى	 ــا	 واقتصادّيً ــا	 اجتماعّيً
ــى	 ــز	عل ــع(	ُيركِّ ــة	)والتوزي ــداد	الخريط ــي.	إذا	كان	إع ــي	البيئ الصح
ــم	 ــا	رس ــق	عليه ــن	أن	ُيطَل ــر	فيمك ــار	الفق ــن	انتش ــى	أماك ــارة	إل اإلش
الخرائــط	التشــاركية	للفقــر،	أمــا	إذا	كان	التركيــز	علــى	تحديــد	مواقــع	
القصــور	بالنظــر	إلــى	الموقــف	الراهــن	فيمكــن	حينهــا	أن	ُيطلــق	عليهــا	
رســم	الخرائــط	التشــاركية	للمشــكالت.	فالخرائــط	التــي	ُتنَتــج	مــن	
ــة	 ــات	مهم ــن	معلوم ــف	ع ــع	تكش ــع	المجتم ــة	م ــة	تفاعلي ــالل	عملي خ
بشــأن	الظــروف	المحليــة	وُتوضح	أســلوب	فهــم	المجتمــع	للموضوعات	
ــن	 ــي	كٍل	م ــط	ف ــذه	الخرائ ــن	اســتخدام	ه ــا.	ويمك ــه	له ــة	إدراك وطريق

التخطيط،	والتقييم،	والمتابعة.
ــرة	 ــى	نظ ــي	الحصــول	عل ــاعد	ف ــة	أن	تس ــوالت	الميداني ــن	للج ويمك
عامــة	علــى	موقــف	الصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المنطقــة،	وكذلــك	
فــي	توفيــر	رؤيــة	عــن	وجهــات	نظــر	الســكان	المحلييــن	بشــأن	
االحتياجــات	والتحديــات	الُمقترنــة	بهــذا	النــوع	مــن	الصــرف	الصحــي.	

ل	الجولــة	الميدانيــة	فرصــة	للتحقــق	مــن	 باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	فقــد	ُتشــكِّ
المعلومــات	التــي	نتجــت	عــن	عمليــة	رســم	الخرائــط	التشــاركية،	أمــا	
"جــوالت	التوعيــة	بالســلوك	المشــين"	أو	"جــوالت	إثــارة	االشــمئزاز"	
فمــا	هــي	إال	أشــكال	متنوعــة	للجــوالت	الميدانيــة	والتــي	يشــيع	تطبيقهــا	
فــي	نهــج	الصــرف	الصحــي	الكامــل	بقيــادة	المجتمــع	CLTS	)انظــر	
بالمشــكالت	 المقيميــن	 الســكان	 توعيــة	 إلــى	 وتهــدف	 أ.1(.	 األداة	
ج	 المرتبطــة	بممارســات	التغــوط	فــي	العــراء،	وخلــق	نــوع	مــن	التحــرُّ

بينهم	بشأن	هذه	الممارسات،	واستنفار	المجتمع	لمواجهتها.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	ورد	شــرح	الطريقتيــن	المرفقتيــن	بهــذه	
ــوي	 ــة	"و3.1"	و	"و3.2"(.	وتحت ــن	)الوثيق ــن	منفصلي األداة	فــي	ملفي
ــذ	 ــأن	طــرق	تنفي ــات	بش ــة	وتوصي ــات	تفصيلي ــى	معلوم ــان	عل الوثيقت

رسم	الخرائط	التشاركية	والجوالت	الميدانية	على	التوالي.
وتشــمل	األســاليب	التشــاركية	األخــرى	التــي	تســتخدم	فــي	جمــع	
المعلومــات	مــن	المجتمــع:	االقتــراع	والتصويــت	الســري،	وُمناقشــات	
مــن	 أفــراد	 )مــع	 الشــخصية	 والمقابــالت	 البؤريــة،	 المجموعــات	
أ.2،	 األداة	 علــى	 باالطــالع	 عليهــم	 التعــرف	 ويمكــن	 المجتمــع(.	
ــن	أجــل	 ــل	شــجرة	المشــكلة	أ.8	م ــا	اســتخدام	أداة	تحلي ــك	أيًض ويمكن

تحليل	الموقف.
المصادر
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 أساليب إجراء المقابالت 2.1الوثيقة 

 مقدمةال
أسئلة لألساليب التي يمكن تطبيقها في التحقيق الخاص بالمنظور المجتمعي حول قضايا  يظهر هنا ثالث

بينما . االجمع بينهم أوواحد منهم  اختيارالدراسة فمن الممكن  أهدافعلى  وباالعتماد ،الصحي البيئيالصرف 
فإن  ،المجموعة ألولوياتمن اجل عملية التقييم السريع  نسبيا   السري سهال التصويتواسلوب تعد تقنية 

كما يحتاج كال من  ،شات الجماعية المركزة والمقابالت الفردية تتطلب استعدادات شاملة وتسهيالت فنيةاقنمال
 والمحاور إلى الكثير من التدريب والمهارات.  المشرف )الُميسر(

 ،الجماعاتيضا معتقدات وتوقعات األفراد وأالمواقف و ال يجب األخذ بعين االعتبار كلمع جميع االساليب 
الجمع بين ساعد يو  ،وإدراك السياق بدقةواستخدام لغة المجتمع الستيعاب مفراداتهم باإلضافة إلى أهمية فهم 

انب بج ،مع المقابالت الفردية في فحص النتائج وتوضيح التناقضات المحتملة المناقشات الجماعية المركز
ولذلك فإن  ،الحصول على صورة أوسع وأعمق. تظهر االستبيانات باستمرار الفجوة بين معرفة الناس وسلوكهم

يمكنها مأل الفجوة وتفسير السبب  -الفرديةمثل المناقشات النوعية المركزة والمقابالت  -األساليب النوعية وحدها
 (Kitzinger 1995, Wellings et al. 2000)  وراء ذلك

 السري  التصويت
المواضيع الحساسة  حولبدون الكشف عن هويتهم بطريقة ديمقراطية ويعبرون عن آراءهم  يصوت المشاركون 

 مسبقا. المشرف الُميسروالتي حددها 

 الغرض

عند  الكراهيةأسلوب فعال للحصول على معلومات حول مواضيع يشعر الناس بالحرج أو  السري  يعد التصويت
عن الوضع القائم والكتشاف  التخمينتخدم هذا األسلوب في سومن الممكن ان ي ،عنها امام الجمهور  التحدث

إلخ.(  ،أغنياء ،فقراء ،إناث، ذكور المختلفة من الناس) المجموعاتوالتسويات التي تفضلها  أشكال التحسينات
 :السري  يحددها التصويتيمكن ان الجوانب التي  بعض وفيما يلي

 مصادر المياه واستخدامها 
 واستخدام المراحيض التغوط ممارسات 
 التحسينات المفضلة وأولوية الصرف الصحي   

 
 

 دراسة استقصائية لألسر حول الصرف الصحي البيئي  3.2الوثيقة 
 
 

في إطار  2009في سبتمبر عام أدناه إلجراء دراسة استقصائية لألسر أُجريت  االستبيان )االستطالع(تم إعداد هذا 
في مدينة داركان بجمهورية منغوليا. وتم المشروع كجزء من على مستوى المنزل مشروع نظام الصرف الصحي البيئي 

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في آسيا الوسطى: وُطبق النموذج على إقليم منغوليا"  -MoMo مشروع بحوث المياه " 
الحالي ومعرفة  ( ، وكان هدف الدراسة تقييم الوضعBMBFوالذي تموله وزارة التعليم واألبحاث اإلتحادية األلمانية) 

 حضرية في دراكان.ال منطقة شبةالنظام الصرف الصحي البيئي في بالمتعلقة والممارسات تصورات األسر 
 

 :االستبيان )االستطالع( مؤلفمعلومات عن 
 

Dr. Katja Sigel 
Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ 
Department of Economics 
Permoserstrasse 15 

04318Leipzig 
Germany 
Phone: +49-341-235 1640 

katja.sigel@ufz.deEmail:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــراع	والتصويــت	الســري،	ومناقشــات	المجموعــات	 ــدة	لجمــع	المعلومــات	وهــي:	االقت ــة	أســاليب	مفي ــدم	هــذه	األداة	عرًضــا	لثالث ــص: تق الُملخَّ
البؤريــة،	والمقابــالت	الشــخصية.	ويمكــن	اســتخدام	هــذه	األســاليب	الثالثــة	مجتمعــة	أو	علــى	حــدٍة،	وهــي	طــرق	مفيــدة	فــي	جمــع	معلومــات	عــن	
تصــورات	الســكان	ســواء	كانــوا	أفــراد	أو	جماعــات،	ومعرفــة	مــا	يفضلــون،	ويتضــح	مــن	خــالل	هــذه	المعلومــات	مــدى	معرفتهــم	ووعيهــم	وأنمــاط	
ممارســاتهم	وســلوكهم.	وتقــدم	هــذه	األداة	كذلــك	شــرًحا	لطريقــة	إجــراء	االســتقصاءات	)االســتبيانات(	باســتخدام	عينــة	عشــوائية،	كمــا	تقــدم	نمــاذج	

لالستبيانات	يمكن	االسترشاد	بها.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 1: التحفيــز	لبــدء	العملية	وخلق	الطلب
الخطــوة 3: التقييــم	التفصيلــي	للوضع	الراهن	

الخطــوة 4: ترتيــب	أولويات	المشــاكل	المجتمعيــة	والتحقق	منها 4: 

األدوات ذات الصلة:
	طرق	التقييم	التشــاركي 3 . أ

الغــرض	تعــرض	هــذه	األداة	ثــالث	أســاليب	تســتخدم	األســئلة	لتقّصــي	
آراء	الجهــات	المعنيــة	بشــأن	قضايــا	الصــرف	الصحــي	البيئــي،	كمــا	
تقــدم	شــرًحا	لتطبيــق	هــذه	األســاليب	وكيفيــة	المــزج	بينهــم	بمــا	يحقــق	

الفائدة	والنفع.	

عنــد	إجــراء	ممارســة	االقتــراع	والتصويــت	الســري	يدلــى	المشــاركون	
ــة	دون	الكشــف	عــن	 ــات	الحساس ــي	الموضوع ــم	ف ــم	وآرائه بأصواته
هويتهــم.	وتفيــد	مناقشــات	المجموعــات	البؤريــة	فــي	اســتنباط	قيــم	أي	
جماعــة	وقواعدهــا،	كمــا	تفيــد	فــي	تقييــم	مــدى	انتشــار	األفــكار	واآلراء	
بيــن	أعضائهــا	وتقييــم	مــدى	عمــق	هــذه	األفــكار.	أمــا	المقابــالت	
الشــخصية	)مــع	األفــراد(	فيمكــن	اســتخدامها	لتقصــي	المســائل	التــي	ال	
تظهــر	خــالل	مناقشــات	المجموعــات	البؤريــة،	ولبحــث	المواقــف	
الســلوكية	الشــخصية	لألفــراد	والنظــر	فــي	ممارســاتهم،	كمــا	ُتســَتخَدم	
للحصــول	علــى	بيانــات	مــن	الُمَبلِّغيــن	ومقدمــي	المعلومــات	الرئيســيين.	
وتمّثــل	االســتقصاءات	أحــد	تطبيقــات	المقابــالت	الشــخصية.	ونجــد	فــي	
نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	
الحضريــة	CLUES	أن	التقييــم	التفصيلــي	)الخطــوة	3(	تشــتمل	علــى	

ــات	 ــع	المعلوم ــن	أجــل	جم ــة	عشــوائية	م اســتقصاءات	باســتخدام	عين
ــة	 ــح	عملي ــذه	األداة	نصائ ــدم	ه ــازل.	وتق ــكان	المن ــن	س ــة	م اإلحصائي
وتوجيهــات	بشــأن	األســلوب	المناســب	للتطبيــق،	وتقــدم	أيًضــا	نمــاذج	

لالستبيانات	التي	يمكن	استخدامها.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	تعــرض	الوثيقة	"و2.1"	وصًفــا	تفصيلًيا	
ــى	نحــو	 ــة	لتطبيقهــم	عل ــدم	المعلومــات	الالزم ــة،	وتق لألســاليب	الثالث
مالئــم،	بــل	وتتعــرض	أيًضــا	لكيفيــة	المــزج	بينهــم	بمــا	يحقــق	الفائــدة.	
إلجــراء	 الالزمــة	 التعليمــات	 علــى	 "و2.2"	 الوثيقــة	 تشــتمل	
ــدم	 ــوائية،	وتق ــات	عش ــتخدام	عين ــتطالعية(	باس ــتقصاءات	)االس االس
أيًضــا	اســتبياًنا	عاًمــا	قصيــًرا.	أمــا	الوثيقــة	"و2.3"	فتعــرض	نمــوذج	
اســتبيان	ُيســتخَدم	فــي	المقابــالت	الشــخصية	وفــي	االســتقصاءات	
واالســتبيانات	لســكان	المنــازل.	ويمكــن	تقييــم	المزيــد	مــن	طــرق	
ــة	 ــك	رســم	الخرائــط	التشــاركي	والجول ــم	التشــاركي	بمــا	فــي	ذل التقيي

الميدانية	بالنظر	في	األداة	أ.3.

 

  

  عينات عشوائية قائمة عليال (االستطالعاتاالستبيانات )إجراء   2.2الوثيقة 

 Heidi B. Johnston  المؤلف:  

 عينات؟ الباستخدام  باستطالع االراء  لماذا نقوم 

الحصول علي بدًلا من  منطقة يقام بها مشروع ما أهاليعدد كبير من  معلومات تعكس خصائص من أجل الحصول علي
باستطالع يمكننا أن نقوم ولذلك ط، فق ي ورش العمل واجتماعات األهالييشاركون ف معلومات حول عن أولئك الذين

 أن تمثلهم جميعاا. من شأنها معلومات التيعلي كي نحصل   السكان وفيها نقوم  بسؤال بعض. اًلراء لبعض العينات 
ل للسكان جميعاا، وإذا ما عمل إحصاء كامواستهالكاا للوقت من  تكلفةا  أقلممثلة  القائمة علي عينات  اًلستطالعات  وتعد 

تعكس خصائص السكان بشكل دقيق وموثوق وهو ما سوف  اتصميمها بشكل مدروس وتنفيذها بدقة فسوف تعطينا نتائجا تم 
قوم علي عدة أمر ي اًلستطالعات لبعض العينات هو  إن إجراء تأثيره. وزيادة يساهم في تحسين عملية تنفيذ المشروع 

 لها وإعداد وتقديم النتائج للكثيرلعمل الميداني ومعالجة البيانات وتحليوتصميمها و ا لالستطالع خطوات تتضمن التخطيط 
 من المجموعات المعنية. 

  (االستطالعاتاالستبيانات )تخطيط وتصميم   

للمشروع مع تحديد جدول زمني وميزانية )انظر الجدول  همفصل وضع خطةبيانية يط للدراسة اًلستتتضمن عملية التخط
وكذلك األسئلة الهامة المستخدمة في البحث والتوافق عليها  محل الدراسة بدقة و اختيار سمات األهالي (. وينبغي تحديد1

 اًلستراتيجيات المستخدمة في البحث والتحليل، كما يجب الحصول علي التصريحات الرسمية. 

من ، عشوائية  القائمة علي عينات اًلستطالعية : نموذج يوضح الجدول الزمني المستخدم في الدراسة  1جدول 
  .22( ص. 1991)   Nicolsكتاب

 
  
 األسابيع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
 
 

 التخطيط           
 والتصميم

     العمل الميداني      

وتحليلهامعالجة البيانات             

            تقديم النتائج

  
عادة ساعة . إن إجراء اًلستفتاء يستغرق  ومنهجي بشكل منظم  الموحدة  المعلوماتبغرض جمع  االستطالعاتتُجري  

الوقت المستهلك في عرض الهدف من  يشمل ذلكاًلستبيان؛ والشخص المعني باإلجابة علي واحدة أو أقل من وقت من 
 (.  1استمارة الموافقة، ملحق ر نموذج في البحث. ) انظكة علي المشار عنّي باإلجابةفقة المالدراسة والحصول علي موا

، تحتوي علي عدد محدود من اإلجابات هي التي و "اى اًلختيار من متعدد ةمغلق" اًلستطالعات ويمكن أن تكون أسئلة 
وهي التي تعتمد علي الشخص المعني باإلجابة في أن  تكون "مفتوحة" أن ، أواًلستطالعمارة ستإمضمنة جميعاا داخل 

ا كلماته الخاصة.  ُ يقدم إجابته مستخدما ب والتي تحتمل وجود ستخدم األسئلة المفتوحة عادة لتوثيق السلوك والتجاروت
وينبغي استخدامها إذا ما  ،وسيلة أسهل لتسجيل اإلجابات وتصنيفها وتحليلها بينما تعد األسئلة المغلقة إجابات عديدة،

إلي اللغة المحلية، وذلك  اًلستطالع . ويجب كذلك ترجمة ( 2، ملحق اًلستطالع وذج أتيحت الفرصة لذلك ) انظر نم
جيد أن تقوم بترجمته بشكل باستخدام المصطلحات التي يستخدمها المجتمع المحلي واجتناب المصطلحات التقنية. ومن ال

سئلة المقابلة وخطوات ومن الضروري أن يتم تجربة أدقة المعني. للتأكد من  صلية، وذلكاألعكسي بعد ذلك إلي لغته 
وقت المقابلة سلسة ولن تهدر  إجراء خطواتساء فهمها، وأن يُ  ًلواضحة من أن هذه األسئلة و قبل التنفيذ للتأكدإجراءها 

الشخص المعني باإلجابة عليها. وبعد اإلنتهاء من اختبار الخطوات واًلستمارات، ًلبد من مراجعتها وفقاا لنتائج هذا 
 اًلختبار. 
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5 . تحليــل الجهات المعنيةأ

الوثيقة "و5.1":
مترجــم-	تحليل	الجهات	المعنية

pdf.المعنية	الجهات	و5.1_تحليــل

 

  للجهات المعنية متكامل تحليل إجراء  5.1الوثيقة 

 . من فضللك تصفحا تحت التطويرهذه األداة حالي  
www.sandec.ch/clues  .للمزيد من التحديثات 

مــات	المعنيــة	بعمليــة	التخطيــط	ولهــا	مصلحــة	فــي	هــذه	 ــص: تحليــل	الجهــات	المعنيــة	هــو	عمليــة	تحديــد	األفــراد	أو	الجماعــات	أو	المنظَّ الُملخَّ
العمليــة،	أو	التــي	لهــا	تأثيــر	فــي	عمليــة	التخطيــط،	أو	التــي	لهــا	نفــوذ	وصالحيــات	فــي	هــذه	العمليــة،	مــع	وصــف	هــذه	الجهــات	والنظــر	فــي	أفضــل	
الطــرق	إلشــراكهم	فــي	المشــروع	بمــا	يحقــق	الفائــدة.	ومــن	المهــم	تحديــد	جميــع	الجهــات	المعنيــة	التــي	قــد	تؤثــر	علــى	المشــروع	ســلًبا	أو	إيجاًبــا.	

وتقترح	هذه	األداة	إجراًء	لتحليل	الجهات	المعنية،	كما	تساعد	في	تحديد	طريقة	المشاركة	المناسبة	لمختلف	الجهات	المعنية.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 1: التحفيــز	لبــدء	العملية	وخلق	الطلب

الخطــوة 2: إطــالق	عملية	التخطيط
الخطــوة 3: التقييــم	التفصيلــي	للوضع	الراهن

األدوات ذات الصلة:
	إدارة	المشروع 29 . أ

	قوائم	مرجعيــة	للمتابعة 30 . أ

الغــرض	مــن	الضــروري	لهــذا	النهــج	التشــاركي	)نهــج	القيــادة	
الحضريــة	 المناطــق	 فــي	 البيئــي	 الصحــي	 للصــرف	 المجتمعيــة	
CLUES(	إشــراك	جميــع	الجهــات	المعنية	-	األشــخاص	أو	المنظمات	
التــي	تتأثــر	مصالحهــا	بالمشــروع	أو	التــي	تؤثــر	أنشــطتها	علــى	
ــات	 ــل	الجه ــراء	تحلي ــتخدام	إج ــد	اس ــوظ.	وعن ــكٍل	ملح ــروع	بش المش

نك	من	توفير	استراتيجية	للمشاركة.	 المعنية	فإنه	ُيمكِّ
تســاعد	هــذه	األداة	علــى	هيكلــة	وبنــاء	المعلومــات	عــن	الجوانــب	

التالية	واستخداماتها:
ونفــوذ	 ومصالحهــم،	 واهتماماتهــم	 المعنيــة،	 الجهــات	 	مواقــف	 	−

سلطتهم	فيما	يتعلق	بالمشروع.
	تضــارب	مصالــح	الجهــات	المعنيــة	المختلفــة،	والمخاطــر	المحتملة	 	−

للمشروع.
	العالقــة	بيــن	طــرق	المشــاركة	المالئمــة	لمختلــف	الجهــات	المعنيــة	 	−

وأدوارهم	ومسئولياتهم	المحددة	في	خطة	العمل.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	يتألــف	التحليــل	الكامــل	للجهــات	المعنيــة	
من	الخطوات	األربعة	التالية:

تحديــد	الجهــات	المعنيــة	األساســية	مــع	تحديــد	مصالــح	هــذه	 	.1
الجهات.

تقييم	مدى	نفوذ	الجهات	المعنية	وأهميتهم. 	.2
تحديد	المخاطر	واالفتراضات	المتعلقة	بالجهات	المعنية. 	.3
تحديد	طرق	المشاركة	المالئمة	لمختلف	الجهات	المعنية. 	.4

ــرض	 ــوة،	وتع ــوة	بخط ــراء	خط ــذا	اإلج ــة	"و5.1"	ه ــرح	الوثيق وتش
مثــااًل	عليــه.	وال	بــد	مــن	إجــراء	تحديــد	مبدئــي	للجهــات	المعنيــة	
وتحديــد	لخصائصهــم	فــي	بدايــة	عمليــة	التخطيــط	-	أي	خــالل	مرحلــة	
ــد	 ــا	يجــب	أن	ُيجــَرى	تحدي ــب	)الخطــوة	1(،	كم ــق	الطل ــز	وخل التحفي
ــة	 ــي	ورش ــاركين	ف ــع	المش ــاركي	م ــو	تش ــى	نح ــة	عل ــات	المعني للجه
ــالق	الرســمية	)الخطــوة	2(.	ويســاعد	إجــراء	هــذه	الممارســة	 اإلط
ــة	عــن	آراء	 ــى	صــورة	واقعي ــي	الحصــول	عل ــى	نحــو	تشــاركي	ف عل
الجهــات	المعنيــة،	واهتماماتهــم	وشــواغلهم،	ومصالحهــم	أيًضــا،	كمــا	
يســاعد	علــى	مشــاركة	المعلومــات	وتوضيــح	مــا	التبــس	منهــا	بســرعة	
ــد	 ــد	قائ ــى	ي ــم	ويجــري	تنقيحــه	عل ــب.	ويكتمــل	التقيي ــت	قري ــي	وق وف
ــن	)الخطــوة	 ــي	للوضــع	الراه ــم	التفصيل ــة	خــالل	خطــوة	التقيي العملي

.)3
وينبغــي	التحقــق	مــن	النتائــج	ومراجعتهــا	خــالل	المقابــالت	الشــخصية،	
ومــن	ثــم	ُتســتخَدم	هــذه	النتائــج	كأدلــة	توجيــه	فــي	اختيــار	طــرق	
هــذه	 وتفعيــل	 المعنيــة،	 الجهــات	 لمختلــف	 المالئمــة	 المشــاركة	
ــات	 ــالل	الممارس ــن	خ ــه	م ــك	وضمان ــق	ذل ــن	تحقي ــاركة.	ويمك المش
الجيــدة	إلدارة	المشــروعات	)انظــر	األداة	أ.29(.	ومــن	الضــروري	أن	
تتســم	عمليــة	تحليــل	الجهــات	المعنيــة	بالمرونــة	والفاعليــة	بحيــث	
يمكــن	إعــادة	تقييــم	الجهــات	المعنيــة	علــى	مــدار	فتــرة	المشــروع.	كمــا	
ــم	فــي	متابعــة	المشــروع	وتقييمــه	 يفيــد	هــذا	األســلوب	المنهجــي	الُمنظَّ

)انظر	أ.30(.

مراجع إضافية

4 . تنظيــم االجتماعات، والفعاليات، وورش العملأ

كتــاب –غير مترجم- "ك4.1":
Chambers, R. (2002). Participa-
tory Workshops: A Sourcebook 
of 21 Sets of Ideas and Activi-

ties. Earthscan. London, UK. 224 
pages.

كتــاب –غير مترجم- "ك4.2":
Wates, N. (2000).

The Community Plannning 
Handbook.

Earthscan. London, UK.
230 pages. 

ــص: ســوف	تســاعدك	هــذه	األداة	فــي	اإلعــداد	لالجتماعــات	وورش	العمــل	وغيرهــا	مــن	الفعاليــات	الجماعيــة	األخــرى	وإدارتهــا.	فهــي	 الُملخَّ
تحتــوي	علــى	معلومــات	عــن	الجوانــب	التنظيميــة،	وتضــم	قائمــة	مرجعيــة	للتحقــق	مــن	وجــود	التجهيــزات	الالزمــة	واألمــور	التــي	يجــب	مراعاتهــا	

من	أجل	نجاح	الفعاليات.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 1: التحفيــز	لبــدء	العملية	وخلق	الطلب

الخطــوة 2: إطــالق	عملية	التخطيط
الخطــوة 4: ترتيــب	أولويات	المشــاكل	المجتمعيــة	والتحقق	منها

الخطــوة 5:	تحديــد	الخيارات	المتاحــة	لخدمات	الصرف	الصحي	
الخطــوة 7: تنفيــذ	خطة	العمل

األدوات ذات الصلة:
	نموذج	لجدول	أعمال:	ورشــة	اإلطالق	الرســمية 6 . أ

	نموذج	لجدول	أعمال:	ورشــة	عمل	تشــاورية	للخبراء 14 . أ
	نموذج	لجدول	أعمال:	ورشــة	عمل	تشــاورية	مجتمعية 21 . أ

المصادر
الوثيقة "و4.1":

مترجــم-	تنظيم	االجتماعات	والفعاليات	وورش	
العمل	

و4.1_تنظيــم	االجتماعــات	والفعاليات	وورش	
pdf.العمل

 

 

 تنظيم االجتماعات والفعاليات وورش العمل  4.1الوثيقة 

 (للتحديث www.sadec.ch/cluesأنظر  -مسودة)

حيدددث ( دت دل بليدد دلتحأيدددب لأدد ظليددد  أءعددات دلاألددوة دألظلدد )دألبجتب يدد  دلل دداتد  دلقددد يأدددأ دلأددرد أظ دلبعظبددد     ددد 
 ذظ خأدددرة( ٌميسدددرمدددا ن دددو    ) غالأدددا دختيدددائ ئ ددديي دلأريدددسيعأغددد  ظ  يدددس مسدددتولي  اسدددايل د  تبا دددا يتحبدددل دلأر 

  عان ، كبا يتم دلتسويس للأ اليد  كحددم مبتدم ظم.يدرد ا دد دلب دائك  دلبجتب يد  دلجيددة لد  لد أ دلبرحلد  ألدم مد  
 ظصان   دل ردئد دلجاا  دلب عي   كال   إشردك

 ترتيبات العمل

 حيددث يددتم دلتجايددب للحدددم قأددل شددار مدد  اددائي   د  تبدداا دألظ  دلجيدددة وددرظئة لعجددا  د سددت ددد ظداددئة ن تأددر
ظ  يدتم احديدد دلتدائي  حتد  ات  دد  ،دلحد ظسد   لحددمظدلتدرظي  ل دل ا دا دلد اظي ظحجدب  إئسا     طريسدلأدت 
أظ  ددال رم معدد ( ) يعأغدد  دختيددائ موقددم ددخددل دلحدد ظبالتددال  اجعددا أنددا  دل أللدد د   ،قدددئاع  لدد  د لتددبد   دد مدد  

 محلي د لبوقم ل  لعدق أظ مدئس  أظ قا ا ظقد ن و  ل د د ،ظاولير معاخ محأب

 دألزما د ظحللتصوير بالحظا  ظددل ادظي م.ل  للٌبيسري توليا  أظكل   ض دلباا  ظدلبس أثناء الفعالية:

 دبدأ ا ييم دلحدم م  خال  آئدت دلب ائكي  دلباتلأي د  بعد انتهاء الفعالية:

 دوات األ

 ظئق  ،م دد  ،شددري   صددس ،دلتلددوي  أقددال  ، ددددظ  ،خددرد   ،يدد  قأددل أنددا  مدد  دلأ اليدد    لتددا دآلا دظد دألاددب  
A4،  ل  حا  ظ ود  رظض ا دنبي (د) ظ ااز  رض ،دلكبأيوارد ابة ظ 

 

 

 

 

 

 ُميسرال مؤهالت 

 ماائد  دل يادة  -

 خأرة ل  دلباا  دلت ائكي    -

 دل دئة  ل  اعسيس دل بل -

 دلحب  ظدل دئة  ل  دلت امل مم م.يري دل غا  -

 

  :الجهات المعنية تشمل 
 دألصدقات ظدلجيرد   -
 ئ ا  دأل با  دلبحليي   -

 _ دلبددئس ظدلبدئسي  
 دلجب يا  دلعسا ي  ظدل أابي    -
 موظأو دلصح  ظدألطأات -
 دلجبا ا  دل رقي  ظدل. الي   -
 دلبجتبم ظمعظبا  ،دلبحلي  دلح ومي  غير دلبعظبا  أ ضات -

 ددلبحل 

الغــرض	فــي	عمليــة	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	
فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES	يتــم	عقــد	عــدة	اجتماعــات،	وورش	
عمــل،	وفعاليــات	مــع	الجهــات	المعنيــة	)وخاصــًة	أعضــاء	المجتمــع(،	
ــد	 ــم	الجي ــق،	فالتنظي ــر	واإلعــداد	الدقي ــى	التحضي ــا	إل ــاج	كٌل	منه ويحت
ــف،	وجــدول	 ــوى	مختل ــاع	محت ــكل	اجتم ــات.	ول ــاح	الفعالي ــاح	نج مفت
أعمــال	خــاص،	إال	أن	هنــاك	بعــض	الجوانــب	التنظيميــة	التــي	ينبغــي	
ــا	فــي	كل	األحــوال.	وتهــدف	هــذه	األداة	إلــى	تلخيــص	 مراعاتهــا	دائًم
هــذه	الجوانــب	وتقديــم	توصيــات	بشــأن	اإلطــار	العــام	للفعاليــات	

وورش	العمل.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	ال	تنحصــر	أهميــة	هــذه	األداة	فــي	
اإلعــداد	لالجتماعــات	المختلفــة	التــي	يشــارك	فيهــا	المجتمــع	مشــاركًة	
مفتوحــة،	بــل	قــد	تبــرز	أهميتهــا	أيًضــا	فــي	ورش	عمــل	الخبــراء	وفــي	
مراِســم	حفــل	االفتتــاح	النهائيــة.	إذا	عزمــت	علــى	تنظيــم	فعاليــة	مــن	
ــي	 ــواردة	ف ــح	ال ــار	النصائ ــن	االعتب ــذ	بعي ــك	أن	تأخ ــوع	فعلي ــذا	الن ه

ــص	الجوانــب	األساســية	التــي	يجــب	 الوثيقــة	"و4.1"،	والتــي	تلُخِّ
ــة	تضــم	 ــة	مرجعي ــى	قائم ــوي	عل ــي	تحت ــم،	فه ــد	التنظي ــا	عن مراعاته
التجهيــزات	الالزمــة،	ويمكنــك	اســتخدام	هــذه	القائمــة	للتأكــد	مــن	عــدم	
ــري	 ــب	أخ ــى	كت ــا	باالطــالع	عل ــت	مهتًم ــيء.	وإذا	كن ــك	أي	ش إغفال
ــات،	وورش	 ــم	االجتماع ــة	لتنظي ــرق	الناجح ــة	الط ــتزادة	ومعرف لالس
العمــل،	وغيرهــا	مــن	الفعاليــات	األخــرى	وإدارتهــا،	فيوَصــى	بشــدة	أن	
ــن	 ــه	Robert Chambers	ع ــذي	كتب ــي	ال ــاب	المرجع ــرأ	الكت تق
ورش	العمــل	التشــاركية	)كتــاب	"ك4.1"(	المكتــوب	بطريقــة	بســيطة	
ولغــة	شــيقة،	ويوَصــى	أيًضــا	بُكتيــب	Nick Wates	عــن	التخطيــط	
ــات	 ــكار	واالقتراح ــن	األف ــر	م ــه	الكثي ــد	ب ــي	"ك4.2"	فيوج المجتمع
ــات.	أمــا	األدوات	أ.6،	أ.14،	 ــم	االجتماعــات	والفعالي المتنوعــة	لتنظي
أ.21	فتعتبــر	مصــادر	إضافيــة	أخــرى	تفيــد	فــي	بنــاء	المحتــوى	
الخــاص	بالــورش	الرئيســية	التابعــة	لعمليــة	القيــادة	المجتمعيــة	للصرف	

.CLUES	الحضرية	المناطق	في	البيئي	الصحي
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7 . العــرض التقديمــي لنهــج القيادة المجتمعية للصرف الصحــي البيئي في المناطق الحضريةأ

 الوثيقة "و7.1":
مترجــم-	عــرض	تقديمي:	مقدمة	لنهج	القيادة	
المجتمعيــة	لتخطيط	الصرف	الصحي	في	

الحضرية المناطق	
و7.1_العــرض	التقديمــي	لنهج	القيادة	
المجتمعيــة	للصــرف	الصحي	البئيي	في	

pdf.الحضرية	المناطــق

ــا	يســَتخَدم	لتقديــم	عمليــة	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	 ــل	هــذه	األداة	عرًضــا	تقديمّيً ــص: تمثِّ الُملخَّ
CLUES	خالل	ورشة	اإلطالق.	ومن	الممكن	استخدامها	في	تعريف	المجموعات	المشاركة	بهذا	النهج.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 2: إطــالق	عملية	التخطيط

األدوات ذات الصلة:
	نموذج	لجدول	أعمال:	ورشــة	اإلطالق	الرســمية 6 . أ

الغــرض	ُيعــَرض	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	
فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES	أثنــاء	ورشــة	اإلطــالق	الرســمية،	
وذلــك	لتقديمــه	للمجتمــع	ولألعضــاء	مــن	مجموعــات	الجهــات	المعنيــة	
ــم	 ــك	تقدي ــل	ذل ــة	لفع ــن	الطــرق	المالئم ــه.	وم ــم	ب ــة،	وتعريفه المختلف
ــن	 ــزة	م ــة	جاه ــذه	األداة	مجموع ــدم	ه ــج،	وتق ــي	للنه عــرض	إيضاح
ــوًرا	يضــم	أعضــاًء	 ــتهدف	جمه رة	تس ــة	المصــوَّ ــرائح	اإللكتروني الش
ــة	 مــن	المجتمــع،	ومســئولين	مــن	الحكومــة	ومــن	المؤسســات	المختلف
الشــرائح	 ــح	 وتَوضِّ األخــرى،	 المعنيــة	 المنظمــات	 مــن	 وغيرهــم	
رة	مبــادئ	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	 المصــوَّ
ــح	أيًضــا	عمليــة	 فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES،	كمــا	توضِّ
األدوات	 مجموعــة	 أهميــة	 وتبيــن	 الســبعة،	 بخطواتهــا	 التخطيــط	

الخاصة	بالعمل	واستخدامها.

رة	الخاصــة	 كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	ُتعــَرض	الشــرائح	المصــوَّ
بالعــرض	التقديمــي	)الوثيقــة	"و7.1"(.	ويمكــن	اســتخدام	هــذه	الشــرائح	
ــة	 ــى	اللغ ــا	إل ــى	بترجمته ــن	يوَص ــي	ورش	اإلطــالق،	ولك ــرًة	ف مباش
	يتــردد	مســتخدمو	العــرض	التقديمــي	فــي	تعديــل	 المحليــة.	وينبغــي	أالَّ
ــم	 ــروعهم،	فيمكنه ــم	مش ــا	يالئ ــا	بم رة	وتكييفه ــرائح	المصــوَّ ــذه	الش ه
علــى	ســبيل	المثــال	إلقــاء	المزيــد	مــن	الضــوء	علــى	محتــوى	خطــوات	
ــم	 ــك	يمكنه ــه	وكذل ــون	في ــذي	يعمل ــياق	ال ــي	تناســب	الس ــط	الت التخطي

إبراز	اإلجراءات	التابعة	التي	تعنيهم	في	هذا	السياق.

ويحتــوي	الوصــف	الــوارد	للخطــوة	2	ضمــن	إرشــادات	نهــج	القيــادة	
الحضريــة	 المناطــق	 فــي	 البيئــي	 الصحــي	 للصــرف	 المجتمعيــة	
CLUES	علــى	المزيــد	مــن	المعلومــات	التــي	تخــص	إطــالق	عمليــة	
التخطيــط.	وتوفِّــر	األداة	أ.6	مقترًحــا	لجــدول	أعمــال	يمكــن	اســتخدامه	

في	ورشة	اإلطالق.

المصادر

6 . نموذج لجدول أعمال: ورشــة اإلطالق الرســميةأ

 الوثيقة "و6.1":
مترجم-	نموذج	جدول	أعمال	ورشــة	اإلطالق	

الرسمية	
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الرسمية 
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 الرسمية اإلطالق ورشةأعمال: نموذج جدول  6.1الوثيقة 
 

 2007يوليو 8: التاريخ
 الوس ، ِفِييْنِتيان البلدية، اجتماع تاي هاتساديالموقع: 

 
 أهداف ورشة العمل

  المجتمع في المنزليعلى المستوى  البيئي الصحي الصرف تخطيطواجراءات مشروع اللعرض أفكار. 
  على المستوى  البيئي الصحي الصرفإلجراء تخطيط من المجتمع للحصول على موافقة مبدأيه

 .المنزلي
 إلجراء تقييم بيئي حضري سريع للمنطقة. 
  في المجتمع معنيينالجهات المعنية الرئيسية ومجموعات اللتحديد. 

 
 لنتائج المتوقعة ا

 المنزليعلى المستوى الصرف الصحي البيئي  موافقة المجتمع على نهج مخطط. 
  المخلفات  ،المصارف ،الصرف الصحي ،ت المياهامدادللمناطق المختلفة ذات االهتمام )إبيان بالمشاكل

 .االقتصادي(و الوضع االجتماعي  ،الصلبة
 إلحاًحا. ماكن المشاكل االكثرأ خرائط تحدد 
 في المجتمع الذين لهم مصالح أو تأثير هام بالجهات المعنية قائمة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الرسمیة اإلطالق ورشةأعمال: نموذج جدول  6.1الوثیقة 
 

 2007یولیو 8التاریخ: 
 الوس ،ِفِییْنِتیان  البلدیة، اجتماع تاي هاتساديالموقع: 

 
 أهداف ورشة العمل

 .المجتمع في المنزليعلى المستوى  البیئي الصحي الصرف تخطیطواجراءات لعرض أفكار المشروع •
على المستوى  البیئي الصحي الصرفإلجراء تخطیط للحصول على موافقة مبدأیه من المجتمع •

 .المنزلي
 .إلجراء تقییم بیئي حضري سریع للمنطقة•
 .في المجتمع الجهات المعنیة الرئیسیة ومجموعات المعنیینلتحدید •

 
 النتائج المتوقعة 

 .المنزليعلى المستوى الصرف الصحي البیئي  موافقة المجتمع على نهج مخطط•
المخلفات  ،المصارف ،الصرف الصحي ،ت المیاهامدادللمناطق المختلفة ذات االهتمام (إبیان بالمشاكل •

 .االقتصادي)و الوضع االجتماعي  ،الصلبة
 خرائط تحدد أماكن المشاكل االكثر إلحاًحا.•
 .في المجتمع الذین لهم مصالح أو تأثیر هام قائمة بالجهات المعنیة•

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــص: تمثِّــل	هــذه	األداة	نمــوذج	لجــدول	األعمــال	المســتخدم	فــي	ورشــة	اإلطــالق،	وتعــرض	الفقــرات	األساســية	التــي	ينبغــي	مناقشــتها،	كمــا	 الُملخَّ
تقــدم	االقتراحــات	عــن	كيفيــة	تنظيــم	الفعاليــة.	ويمكــن	إعــداد	جــدول	األعمــال	بســهولة	باســتخدام	برنامــج	الكتابــة	Word	فــي	إعــداده،	كمــا	يمكــن	

كذلك	التعديل	فيه	بما	يالئم	السياق	المعني.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 2: إطــالق	عملية	التخطيط

األدوات ذات الصلة:
	طرق	التقييم	التشــاركي 3 . أ

	تنظيــم	االجتماعــات،	والفعاليات،	وورش	العمل 4 . أ
	تحليــل	الجهات	المعنية	 5 . أ

		العــرض	التقديمــي	لنهــج	القيــادة	المجتمعية	للصــرف	الصحي	البيئي	في	 7 . أ
المناطــق	الحضرية

	تحليل	شــجرة	المشكلة 8 . أ

الغــرض	فــي	الخطــوة	2	مــن	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	
الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	يتوقــع	تنظيــم	ورشــة	عمــل	
مجتمعيــة	تمتــد	لنصــف	يــوم،	وذلــك	لبــدء	عمليــة	التخطيــط	وإطالقهــا	
م	 ــح	هــذه	األداة	أهــداف	هــذه	الورشــة	ومحتواهــا،	وتقــدِّ رســمّيًا.	توضِّ

اإلرشادات	والتوجيه	الالزمين	لمعرفة	ما	يلزم	إلجرائها.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	يرجــع	مصــدر	نمــوذج	جــدول	األعمــال	
ــي	 ــورة	ف ــالق	المذك ــة	اإلط ــى	ورش ــة	"و6.1"	إل ــي	الوثيق ــوارد	ف ال
دراســة	الحالــة	الخاصــة	بالصــرف	الصحــي	البيئــي	المنزلــي	فــي	
ــان	)الوس(.	 ــي	ِفِييْنِتي ــة	ف ــذه	الورش ــَدت	ه ــد	ُعِق ــاي،	وق ــادي	ت هاتس
ويمكنــك	تعديــل	جــدول	األعمــال	ببســاطة	بإعــادة	تحريــر	نســخة	
الوثيقــة	"و6.2"	علــى	برنامــج	الكتابــة	Word	وتعديــل	محتواهــا	بمــا	
ــي	ورشــة	اإلطــالق	الخاصــة	بمشــروعك	 ــع	ف ب يناســب	البرنامــج	المتَّ
علــى	 أ.4	 األداة	 وتحتــوي	 الورشــة.	 هــذه	 أهــداف	 يناســب	 وبمــا	
قائمــة	 إلــى	 باإلضافــة	 العمــل،	 لتنظيــم	ورشــة	 معلومــات	عمليــة	
مرجعيــة	بالتجهيــزات	الالزمــة.	ومــن	الممكــن	أن	تســتعين	بــاألدوات	
أ.3	وأ.5،	وأ.7،	وأ.8	فــي	اإلعــداد	لألنشــطة	المختلفــة	المدرجــة	فــي	

جدول	أعمال	هذه	الورشة.
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9 . القائمــة المرجعية الخاصة بالتقييمأ

 الوثيقة "و9.1":
مترجــم-	القائمــة	المرجعية	الخاصة	بالتقييم	

pdf.بالتقييم	الخاصــة	المرجعية	و9.1_القوأيــم

 

 

   بالتقييم الخاصة المرجعية القوائم 9.1الوثيقة 

 

ت مباشرة 
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مراجعة الوثائق الرسمية 
 

 
رسم الخرائط المجتمعية 
  

ش العمل
تنظيم ور

 
االفتتاحية 
 

)الخطوة 
2 )

اللقاء المجتمعي  
)الخطوة 
2)

 

مقابلة
 

الزعماء المحليين  
 

مقابلة
  

ت 
وكاال

 
القطاع
  

ال
زيار

ت
ا

 
المنازل 

 

         األساسية  المعلومات التقنية -1
    ˣ ˣ    ماهي حدود المنطقة المخصصة للمشروع؟ 

   ˣ  ˣ    سكان المنطقة؟  عددماهو 
   ˣ  ˣ    ؟ كم عدد المنازل 

   ˣ  ˣ    كم عدد المنازل التي تعولها النساء/ وتلك التي يعولها الرجال؟ 
   ˣ      ما هو معدل نمو السكان )أو إنخفاضه( تقريبا؟ 

   ˣ      هل هناك أية تقلبات في عدد السكان خالل العام؟ 
   ˣ     ˣ السكانية؟ الكثافة هي ما

        ˣ الكلي للسكان؟  ما هو التعداد
        ˣ  متعددة الطوابقهل تتكون المنازل من طابق واحد أم 

 ˣ  ˣ      ؟ من يمتلك األراضي
 ˣ  ˣ      ؟ من يمتلك هذه المنازل

 ˣ  ˣ       ؟ ون منازلهميستأجر هل هناك عدد كبير ممن
   ˣ     ˣ  ؟ الصلبةالمخلفات لجمع  كافية مركزيةمنطقة هل هناك 
   ˣ     ˣ ؟ كافية لجمع ومعالجة مياه الصرف ركزية محطات مهل هناك 

       ˣ  هناك؟  هو نوع التربة السائد ما
الذي سيقام  )شكل السطح( الطبوغرافية للمنطقة هي الطبيعة ما

       ˣ  المشروع؟  اعليه
      ˣ  ˣ المياه الطبيعية؟ الترع(-رات السيول )مخأين تقع مصارف 

         لشوارع بين المنازل تسمح بمرور المركبات الكبيرةا هل 
   ˣ  ˣ   ˣ هل هناك أي نشاط زراعي في منطقة العمل أو ماحولها؟ 

 ˣ        رب المنزل؟  وصل إليهالذي  ماهو مستوي التعليم

ــص: ُتَعــُد	هــذه	األداة	نقطــة	البدايــة	ألنشــطة	جمــع	المعلومــات	التــي	يســتخدمها	التقييــم	التفصيلــي	لحالــة	الصــرف	الصحــي	البيئــي.	وتوفــر	 الُملخَّ
ــى	 ــات	بطــرق	الحصــول	عل ــد	مــن	خطــوات	التخطيــط.	كمــا	توجــد	توصي ــة	إلنجــاز	المزي ــة	تضــم	كل	المعلومــات	المطلوب األداة	قائمــة	مرجعي

لة	عن	طرق	الحصول	على	كل	عنصر	من	عناصر	هذه	البيانات. البيانات	المطلوب	جمعها،	حتى	أنها	تشتمل	على	توصيات	مفصَّ

التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 3: التقييــم	التفصيلــي	للوضع	الراهن

األدوات ذات الصلة:
	طــرق	إجراء	المقابالت	ونماذج	االســتبيانات 2 . أ

	طرق	التقييم	التشــاركي 3 . أ
	نمــاذج	لتقريــر	الحالة	ومحتوياته	 10 . أ

ــات	 ــن	الموضوع ــد	م ــن	العدي ــات	ع ــع	المعلوم ــي	جم ــرض	ينبغ الغ
ووضعهــا	فــي	تقريــر	تقييــم	الحالــة	)انظــر	األداة	أ.10(،	وذك	خــالل	
التقييــم	التفصيلــي	لوضــع	الصــرف	الصحــي	البيئــي	الراهــن	)الخطــوة	
ل	هــذه	المعلومــات	األســاس	الــالزم	لتحديــد	تقنيــات	 3(،	فســوف	ُتشــكِّ
ــدف	 ــل.	وته ــة	العم ــة	ووضــع	خط ــي	العملي ــي	البيئ الصــرف	الصح
القائمــة	المرجعيــة	الــواردة	فــي	هــذه	األداة	إلــى	تلخيــص	االحتياجــات	
األساســية	مــن	المعلومــات،	كمــا	تهــدف	إلــى	ضمــان	اشــتمال	التقييــم	
م	األداة	أيًضــا	مقترحــات	 علــى	جميــع	الموضوعــات	المعنيــة،	كمــا	تقــدِّ
وتوصيــات	عــن	طــرق	جمــع	كل	عنصــر	مــن	عناصــر	البيانــات	

وكيفية	تقييمه.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	يمكنــك	االطــالع	علــى	القائمــة	المرجعية	
مــن	خــالل	الوثيقــة	"و9.1".	يشــير	الجــزء	األول	من	القائمــة	المرجعية	
إلــى	المعلومــات	المتعلقــة	بالبيئــة	المواتيــة،	بينمــا	ينقســم	الجــزء	الثانــي	
إلــى	ســبع	فئــات	تتنــاول	العــادات	الصحيــة	والخدمــات	الراهنــة	المتعلقة	
بالصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المجتمــع	)المعلومــات	الفنية	األساســية،	
وإمــدادات	الميــاه	وتوفرهــا،	وأنظمــة	الصــرف	الصحــي	والميــاه	
ــات	 ــف،	وإدارة	المخلف ــا،	والتصري ــة	بهم ــادات	المتعلق ــة	والع الرمادي
الصلبــة،	والعــادات	الصحيــة	والنظافــة	الصحيــة،	والبيئــة(،	كمــا	توجــد	
توصيــات	عــن	كيفيــة	الحصــول	علــى	المعلومــات	المطلوبــة	لــكل	
عنصــر	مــن	عناصــر	القائمــة	المرجعيــة،	وتعــرض	األدوات	أ.2	وأ.3 

بعض	أساليب	التقييم	المتعلقة	بهذا	األمر.

المصادر

8 . تحليل شــجرة المشكلةأ

 الوثيقة "و8.1":
مترجم-	تحليل	شــجرة	المشكلة،	الخطوات	

ومثال	توضيحي.	
pdf.المشكلة	شــجرة	و8.1_تحليل

 

 

 اإلجراءات واألمثلة  - تحليل شجرة المشكلة  8.1الوثيقة 

في بناء نظرة واقعية عن المشكلة والوعي بها وذلك من خالل  يساعد الجهات المعنية للمشكلةالشجري تحليل ال
م البياني للشجرة حيث هو الرسجراء اإلومن أهم نتائج هذا  ،عنهااآلثار الناتجة أبرز تحديد األسباب األساسية و 

يوضح الرسم و تمثل الجذور أسباب المشكلة وتشير الفروع إلى آثارها. و  ،الرئيسية مشكلةجذع الشجرة ال يمثل
والنتائج ويظهر الروابط بينهم وعليه فإن الرسم يعطي لألسباب  اا هرميً منطقيً  هيكاًل مشكلة لشكل الالتخطيطى 

 صورة موجزة عن المشكلة القائمة.

شجرة  مع التوضيح بمثال ،خطوات وإعطاء إرشادات عملية 6شجرة المشكلة في  رسمتوضح هذه الوثيقة كيفية 
 .المناطق الحضرية ة نظام الصرف الصحي االفتراضي فيمشكل

 :خطوة بخطوة تحليل شجرة المشكلةإجراءات 

 :األساسية التاليةتم رسم هيكل المشكلة بناء على الست خطوات ي

 مجال االهتمام )عصف ذهني( / المنطقة محل الدراسة في تحديد المشاكل القائمة -1

  قائم أو أمر سلبيحالة  هاولكن ،ولغياب الحل فى ليستالمشكلة. 
 والمستقبلية. ،والتصورية ،والمستحيلة ،تمييز بين المشاكل القائمةقم بال 

 أو النقطة المحورية بالمشكلة(.  المركزية،مشكلة ال) أساس المشكلة تحديد -2

 .األساسية للمشكلةصياغة األسباب  -3

  األسباب التي تم تحديدها في الخطوة األولى هي نفس األسباب األساسية للمشكلة قد تكون 

 .)العواقب( األساسية للمشكلة صياغة النتائج -4

 قد تكون األسباب التي تم تحديدها في الخطوة األولى هي نفس النتائج األساسية للمشكلة 

  تمثل األسباب والتأثير والعالقة بينهما )هيكل المشكلة( )شجرة المشكلة( والتي ارسم مخطط  ا -5

  الشجرةجذع وتشكل التخطيطي في مركز الرسم  المركزيةتقع مشكلة. 

ــص: يمثِّــل	تحليــل	شــجرة	المشــكلة	)والــذي	يطلــق	عليــه	أيًضــا	تحليــل	الوضــع،	أو	تحليــل	المشــكلة(	وســيلة	لتحديــد	وفهــم	األمــور	األساســية	 الُملخَّ
المحيطــة	بوضــع	محلــي	معيــن،	وبالتالــي	توضيــح	عالقــة	"الســبب	والنتيجــة"	ووضعهــا	فــي	صــورة	مرئيــة	ُتســهِّل	فهمهــا.	وتعــرض	هــذه	األداة	

ًرا(	إليضاحه. خطوة	بخطوة	إجراء	تحليل	شجرة	المشكلة،	كما	تعرض	مثااًل	)مصوَّ

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 2: إطــالق	عملية	التخطيط	

األدوات ذات الصلة:
	طــرق	إجراء	المقابالت	ونماذج	االســتبيانات 2 . أ

	طرق	التقييم	التشــاركي 3 . أ

ــد	المشــكالت	الرئيســية	وأن	 ــة	تحدي ــور	الضروري ــن	األم الغــرض	م
ــراءات	 ــد	إج ــي	تحدي ــدء	ف ــل	الب ــق	قب ــم	العمي ــتيعاب	والفه ــى	االس تلَق
العمــل	المســتدامة	لتحســين	الوضــع	الراهــن	للصــرف	الصحــي	البيئــي،	
ويســاعد	تحليــل	شــجرة	المشــكلة	فــي	إيجــاد	الحلــول	عــن	طريــق	تحديد	
األســباب	والنتائــج	حــول	أمــر	معيــن	بطريقــة	تشــبه	طريقــة	الخرائــط	

الذهنية،	إال	أن	األولى	تزيد	عنها	في	هيكلها	التنظيمي.	
وهي	أداة	تساعد	في:

	تحليل	وفهم	الوضع	الراهن	المحيط	بمنطقة	المشكلة. 	-
تحديد	المشكالت	الرئيسية	لهذا	الوضع. 	-

	توضيــح	عالقــة	"الســبب	والنتيجــة"	ووضعهــا	بصــورة	مرئيــة	فــي	 	-
رسم	توضيحي	)التسلسل	الهرمي	للمشكلة(.

ــداف	عــن	 ــات	األه ــد	أولوي ــك	تحدي ــة	وكذل ــل	المهم ــد	العوام 	تحدي 	-
طريق	تقسيم	المشكلة	إلى	وحدات	َتسُهل	إدارتها.

ــل	شــجرة	 ــذ	تحلي ــة	لتنفي ــذه األداة؟	أفضــل	طريق ــف تســتخدم ه كي
ــة	 ــة	المكون ــى	المجموعــات	البؤري المشــكلة	هــو	أن	ُيســَند	إجراؤهــا	إل
مــن	الجهــات	المعنيــة	األساســية	فــي	إطــار	ورشــة	عمــل	)انظــر	األداة	
ِبــع	اإلجــراء	 أ.2	لالّطــالع	علــى	مزيــد	مــن	المعلومــات	بهــذا	الشــأن(.	اتَّ
ــح	الطريقــة	 التدريجــي	الــوارد	فــي	الوثيقــة	"و8.1"	والــذي	يوضِّ
خطــوة	بخطــوة،	ثــم	أَْنِشــئ	تسلســل	هرمــي	للمشــكلة	بالنظــر	إلــى	
الســياق	المحلــي،	ويوجــد	مثــال	عملــي	لتوضيــح	الطريقــة	وكيفيــة	

تطبيقها.
ــرى	 ــاركية	األخ ــاليب	التش ــن	األس ــد	م ــرًحا	للمزي ــدم	األداة	أ.3	ش وتق

)إعداد	خريطة،	والجولة	المسحية(.	
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المصادر

11 . الأ تقييــم الطلب الفعَّ

 الوثيقة "و11.1":
ل	نفقات	 مترجــم-	تقييم	القــدرة	المالية	على	تحمُّ

الصرف 
ل	نفقات	 و11.1_تقييــم	القــدرة	المالية	علــى	تحمُّ

pdf.الصرف

الوثيقة "و11.2":
مترجــم-	تحليل	الطلب	الصريح	

pdf.الطلب	في	الرغبة	و11.2_تقييــم

 

 

 

 

 ت الصرفل نفقاييم القدرة المالية على تحم  تق  11.1الوثيقة 
 

يساعدك هذا التقييم على سرعة قياس مدى قدرة هؤالء األفراد على تحمل تكاليف انشاء المرافق 
 3لألسر ضمن الخطوة  فإذا كنت تنوي عمل استبيان الخدامات للمنازل والُمجتمعات. قامةإالصحية و

، تأكد من إدراج حول التدابير المتّبعة في إجراء الُمقابالت ونماذج ألسئلة اإلستبيان( 3)انظر أداة أ.
بعض األسئلة التي تُظهر إمكانية دفع األسر لتحسين المرافق والخدمات )انظر أدناه لإلطالع على أمثلة 

 لبعض األسئلة اإلستبيانية(.
 

 رفالتقييم السريع إلمكانية تحمل نفقات الصآليات تنفيذ 
 

ُ 3-2تُشير الدراسات الحالية أن  ( لتمويل مرافق نسبة ميسورة التكلفةعتبر )% من إجمالي دخل األسر ت
يوميًا بما  دوالر/أمريكي 2,5يمثل  مدخولهالصرف الصحي المنزلي . ويعني هذا أن المنزل الذي 

 دوالر/أمريكي شهريًا. 2,25دوالر/أمريكي شهريًا( يمكن أن يتحّمل تكلفة شهرية أقصاها  75يعادل )
لألسر األكثر فقًرا في المجتمع.  ،% من إجمالي الدخل1,5% او 1وقد تنخفض هذه النسبة إلى 

رض رسوم شهرية وستسمح هذه النسبة بانشاء آليات القروض الصغيرة أو القروض المتجددة أو ف
 لعمليات التشغيل والصيانة.

 
اللجوء إلى )المتابعة المباشرة( وذلك إلجراء تحليل سريع لمستويات الدخل  كوإلثراء بياناتك يمكن

زيارة بعض الَمحال التجارية للوقوف على طبيعة المنتجات عن طريق  :الحالية والنفقات المنزلية اليومية
البنزين والشاي والصابون وبطاقات الهاتف وغيرهم. ما هي المنتجات التي  فيها مثل الثانوية التي تُباع

من خالل معرفة مقدار  وذلك عادةً مايشتريها الناس؟ هناك مصدر آخر للحصول على المعلومات المالية
 المال الذي يُنفقه الناس أسبوعيًا على بطاقات الهاتف في خدمات الهواتف المحمولة.

 
  

   
 
 

 تقييم الرغبة في الطلب 11.2الوثيقة 
 

 للتحقق من التحديثات www.sandec.ch/cluesيُرجى الرجوع إلى هذه األداة قيد التطوير حاليًا 

ــال	بمنزلــة	الشــرط	الســابق	ألي	إجــراء	تدخلــي	علــى	مســتوى	المناطــق،	ومــن	َثــم	فهــو	جــزء	مهــم	 ــص: ُيعتبــر	التقييــم	الســليم	للطلــب	الفعَّ الُملخَّ
ــة	الوضــع	 ــة	بحال ــل	المرتبط ــة.	فالعوام ــن	المعادل ــزء	م ــو	إال	ج ــا	ه ــع	م ــتعداد	للدف ــم	االس ــاًل	تقيي ــوة	3.	فمث ــي	الخط ــي	ف ــم	التفصيل ــن	التقيي م
)كالوجاهــة	االجتماعيــة	والمكانــة،	والرفاهيــة،	والخصوصيــة(	أو	العوامــل	النفســية	والســلوكية	ال	تقــل	فــي	أهميتهــا	عــن	العوامــل	االقتصاديــة	بأيــة	
حــال،	وقــد	يســاعد	اســتخدام	بعــض	الوســائل	البســيطة	مثــل	تقييــم	القــدرة	علــى	الدفــع	)وتحمــل	النفقــات(	أو	تحليــل	الطلــب	الصريــح	فــي	إفــادة	

عملية	التخطيط	بالمعلومات	المهمة	في	مرحلة	مبكرة.

التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 3: التقييــم	التفصيلــي	للوضع	الراهن

األدوات ذات الصلة:
	طــرق	إجراء	المقابالت	ونماذج	االســتبيانات	 2 . أ

الغــرض	تتيــح	هــذه	األداة	للمســتخدمين	تقييــم	مــا	إذا	كان	هنــاك	طلــب	
ــي	أو	تحســين	 ــى	تحســين	خدمــات	الصــرف	الصحــي	البيئ حقيقــي	عل
العوامــل	 مــن	 كل	 وُتســتخَدم	 المنزلــي،	 المســتوى	 علــى	 المرافــق	
االقتصاديــة	والســلوكية	مــن	أجــل	الحصــول	علــى	التشــخيص	الشــامل،	
ــق	 ــرق	لخل ــج	وط ــر	ُنُه ــي	تطوي ــات	ف ــذه	المعلوم ــاعد	ه ــوف	تس وس

الطلب	في	وقٍت	الحق	من	العملية.	

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	تعــرض	هــذه	األداة	طريقتيــن	بســيطتين	
لتقييم	الطلب:

)i(  تقييــم القــدرة علــى الدفــع )وتحمــل النفقــات(	)انظــر	الوثيقــة	
"و11.1"(	-	هــل	يســتطيع	الســكان	تحمــل	نفقــات	تحســين	خدمــات	
الصــرف	الصحــي	والدفــع	مقابــل	هــذه	الخدمــات؟.	مــن	واقــع	
ــي	%3  ــع	حوال ــدور	الســكان	دف ــول	إن	بمق ــا	أن	نق ــرة	يمكنن الخب
مــن	دخلهــم	فــي	مقابــل	خدمــات	الميــاه	والصــرف	الصحــي،	ممــا	
يعطــي	تقييًمــا	مدروًســا	بنــاًء	علــى	بيانــات	الدخــل	المتوفــرة،	وقــد	
ال	يكــون	الرقــم	دقيًقــا	مئــة	بالمئــة،	لكنــه	يســاعد	فــي	تحديــد	النفقــات	

المتوقعة	على	أساس	سكان	المنازل.

ــا	تحــت	التطويــر،	 )ii(  أمــا صيغــة تحليــل الطلــب الصريــح	فهــي	حالّيً
الفيدرالــي	 المعهــد	 فــي	 المســتمرة	 األبحــاث	 علــى	 وتســتند	
السويســري	لعلــوم	وتقنيــات	الميــاه	Eawag.	وســوف	تتوفــر	هــذه	

األداة	في	الوثيقة	"و11.2"	في	المستقبل	القريب.

وتقــدم	األداة	أ.2	طــرق	إجــراء	المقابــالت	واالســتقصاءات	والتــي	
تعتبر	أدوات	أساسية	في	تقييم	الطلب	الفعال.

المصادر

10 . نمــاذج ومحتويات تقرير الحالةأ

 الوثيقة "و10.1":
مترجــم-	محتويات	تقرير	الحالة	

pdf.الحالة	تقرير	و10.1_محتويــات

الوثيقة "و10.2":
مترجــم-	محتويات	تقرير	الحالة	

docx.الحالة	تقرير	و10.2_محتويــات

الوثيقة "و10.3":
مترجــم-	تقرير	تقيم	الحالة	لقرية	تشــانغومبي	

بدودوما
و10.3_تقريــر	تقيم	الحالة	لقرية	تشــانغومبي	

pdf.بدودوما

الوثيقة "و10.4":
مترجــم-	تقريــر	تقييم	خدمات	الصرف	الصحي	

البيئي	الحضري
و10.4_تقريــر	تقييــم	خدمات	الصرف	الصحي	

pdf.الحضري البئيي	

 

 

  10.1الوثيقة 
 القسم المحتوى المالحظات

جميع اضافة الشعارات الخاصة ب
 الجهات المعنية

 عنوان الصفحة صورة للقرية أو الحي

 قائمة اإلختصارات  تأكد من وجود جميع اإلختصارات
 السابعة اتالخطوشارة إلى باإل قم
في نهج القيادة  التخطيط(عملية ل)

 الُمجتمعية للصرف الصحي البيئي
CLUES 

صفحة ُموجزة لإلجابة بلماذا؟ وأين؟  -1
 وماذا؟ وكيف؟

 المقدمة

 معلومات موجزة عن: 
 القرية أو الحي-
 بها معالم التحضر والنمو-
 يميزهاأهم ما -

 التقرير  خلفية  -1

على مستوى المجالس المحلية -
 والوطنية

 لوائح وتشريعات القطاع-
 ل البيئة التحتيةآلية تموي-
تقييم الجهات المعنية على المستوى -

 يعالوطني والمحلي والُمجتم
داء االزمة آل الخبراتأصحاب -

 المهمات التقنية وغيرها 

 سياسة ودعم الحكومة 1.2
 اإلطار القانوني 2.2
 الترتيبات المالية 3.2
 الترتيبات المؤسسية 4.2
 المطلوبة براتالخ 5.2

لضمان تنفيذ  واتيةالم  البيئة  -2
 (المواتيةالمشروع )البيئة 

 الخلفية التاريخية للموقع 1.3 
 شرح تفصيلي للموقع 2.3
 موضع المشروع تحديد  3.3
 الخريطة العامة للمنطقة/القرية 4.3

 صالحية الموقع  -3

والفرعية  األساسية المراجع  اذكر 
 نات النوعية والكمية.والبيا

 جمع المعلوماتاجراءات   1.4
 ورش العمل )اإلفتتاحية وغيرها( 2.4

 العملية & االجراءات   -4

تصنيف السكان تبعًا للفئة العمرية -
 والحالة اإلقتصادية والنوع

غالبًا ما تقتصر البيانات اإلقتصادية -
واإلجتماعية للمناطق العشوائية على 

 البيانات النوعية فقط
البيان الحصري لموظفي هذه القرية -

الرسميين وغير الرسميين ومتوسط 
 دخولهم في كل أسرة

 اإلقتصادية-البيانات اإلجتماعية  1.5
 سيسأت/ ال الوضع السياسي 2.5
والوضع  الصحية  حالة النظافة 3.5

 الصحي
 الحيازةحالة  -ملكية األرض 4.5
 حالة اإلسكان 5.5
الجغرافيا الطبيعية/ تضاريس  6.5

 سطح القرية/ المناخ الجوي

 االولية االشتراطات االساسية  -5

 تُدرج المعلومات اآلتية:
الحصول على المياه، مصادر آلية -

المياه، الجودة والكمية والحالة القانونية 
اسعار وللتوصيالت وغير القانونية 

السلطات ومزودى ودور  ـــالخدمات 
ومستوى  - على نطاق صغيرالخدمة 

 مصادر اإلمداد بالمياه 1.6
 المرافق الصحية 2.6
 مصارف المياة   3.6
 إداراة الُمخلفات الصلبة 4.6
 وغيرهم من المشاكل الهامة 5.6

 المرافق الصحية البيئية -6

10.2الوثیقة 

المالحظات المحتوى القسم

جمیع اضافة الشعارات الخاصة ب
الجھات المعنیة

صورة للقریة أو الحي عنوان الصفحة

تأكد من وجود جمیع اإلختصارات قائمة اإلختصارات
السابعة اتشارة إلى الخطوباإلقم
عملیة التخطیط) في نھج القیادة ل)

البیئيالُمجتمعیة للصرف الصحي 
CLUES

صفحة ُموجزة لإلجابة بلماذا؟ وأین؟ -1
وماذا؟ وكیف؟

المقدمة

معلومات موجزة عن:
القریة أو الحي-
بھامعالم التحضر والنمو-
یمیزھاأھم ما -

التقریر خلفیة -1

على مستوى المجالس المحلیة -
والوطنیة

لوائح وتشریعات القطاع-
آلیة تمویل البیئة التحتیة-
تقییم الجھات المعنیة على المستوى -

يعالوطني والمحلي والُمجتم
االزمة آلداء الخبراتأصحاب -

المھمات التقنیة وغیرھا 

سیاسة ودعم الحكومة1.2
اإلطار القانوني2.2
الترتیبات المالیة3.2
الترتیبات المؤسسیة4.2
المطلوبةالخبرات5.2

لضمان تنفیذ واتیةالبیئة المُ -2
(المواتیةشروع (البیئة الم

الخلفیة التاریخیة للموقع1.3
شرح تفصیلي للموقع2.3
تحدید  موضع المشروع3.3
الخریطة العامة للمنطقة/القریة4.3

صالحیة الموقع-3

اذكر المراجع  األساسیة والفرعیة  
والبیانات النوعیة والكمیة.

اجراءات  جمع المعلومات1.4
إلفتتاحیة وغیرھا)ورش العمل (ا2.4

العملیة & االجراءات -4

تصنیف السكان تبًعا للفئة العمریة -
والحالة اإلقتصادیة والنوع

غالًبا ما تقتصر البیانات اإلقتصادیة -
واإلجتماعیة للمناطق العشوائیة على 

البیانات النوعیة فقط
البیان الحصري لموظفي ھذه القریة -

ومتوسط الرسمیین وغیر الرسمیین 
دخولھم في كل أسرة

اإلقتصادیة-البیانات اإلجتماعیة 1.5
الوضع السیاسي / التأسیس2.5
حالة النظافة الصحیة  والوضع 3.5

الصحي
حالة  الحیازة-ملكیة األرض4.5
حالة اإلسكان5.5
الجغرافیا الطبیعیة/ تضاریس 6.5

سطح القریة/ المناخ الجوي

االشتراطات االساسیة االولیة -5

ُتدرج المعلومات اآلتیة:
آلیة الحصول على المیاه، مصادر -

المیاه، الجودة والكمیة والحالة القانونیة 
وغیر القانونیة للتوصیالت واسعار 

الخدمات ـــ ودور السلطات ومزودى 
ومستوى -الخدمة على نطاق صغیر 

لمیاهمصادر اإلمداد با1.6
المرافق الصحیة2.6
مصارف المیاة 3.6
إداراة الُمخلفات الصلبة4.6
وغیرھم من المشاكل الھامة5.6

المرافق الصحیة البیئیة-6

 

 

  مقتفات التي تمت اإلشارة إليها من المرجع:لهذه الوثيقة هي ترجمة عربية لمختصر ا

Augustine Rukeha, MAMADO Chris Luthi, Sandec Dr. Flora Kessy, IHRDC. 
Chang’ombe Status Assessment Report Dodoma, February, 2008  

تحميل هذه الوثيقة بلغتها األصلية )اإلنجليزية( من هذا الرابط: 
https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CL

UES/Toolbox/t10/D10_3_Assessment_Report_Dodoma_TZ.pdf 

 
  بدودوما ومبيتشانغرية لق حالةالتقيم  تقرير 

 2008فبراير،  -دودوما

 المقدمة
  تشانغومبي في صدر هذا التقرير في إطار تقديم خدمات الصرف الصحي البيئي للمنازل التي يتم تنفيذها

في إعطاء الفرصة للجهات  الصرف الصحي البئيي المنزلي تطبيق نهج  ويكمن الهدف من بمقاطعة دودوما. 
أفضل تنفيذ وتشغيل خدمات للمشاركة في عمليات تخطيط و ،ل واألحياءعلي مستوي المنازوخاصة  ،المعنية

 . للصرف الصحي البيئي في المناطق الحضرية

للمناطق الحضرية وهو ما سوف  البيئية  إنشاء أنظمة مستدامة لتوصيل خدمات الصرف الصحييمكن  وبالتالي
الحالة اإلقتصادية واإلجتماعية  يسهم في تحسينيحسن الصحة العامة بشكل كبير وحماية البيئة و يساعد علي

 دودوما بأكملها. مقاطعة مستواها في  إلي الفقراء وبالتالي يتحسنالمقدمة الخدمات مستوي رفع و

وهي  (الغير مخططةالعشوائية )  تشانغومبيالوضع البيئي بمنطقة أحدث المعلومات بشأن التقرير  هذاويذكر 
والمقابالت  المركزة  شات الجماعيةاقوالمناالستطالعية  تعددة كالدراسات من مصادر م معلومات مستقاة

 . الشخصية

 البيئة المواتية

  واتية؟ما هي البيئة الم
وتشمل  eawag-2005))في إحداث تغيير فعال ومستدام هي مجموعة الظروف المتكاملة التي تساهم 
تساهم في تشجيع وإنجاح عمل ما.  مالية واإلجتماعية التيالظروف السياسية والقانونية والمؤسسية وال

 . ضع بشكل كاملتقييم الوا خاصة وبتنزانيا عامة من أجل ونستعرض هنا مالمح البيئة المواتية بدودوم

  ستراتيجية تنمية قطاع المياة القوميةإاالمياه القومية و سياسة
نقلت فيها مسئولية إدارة خدمات المياة إلي بوضع سياسة إلدارة المياه القومية  2002ت حكومة تنزانيا عام قام

ً أقل المستويات مالئمة وقدمت فيها   شكل كاًل من السياسة القومية للمياهوتمتكاماًل إلدارة موارد المياه. نهجا
العناصر التي تشكل إطار الجديدة لقطاع المياة ية تنموقومية اللأللفية واإلستراتيجية ال نمائية اإلواألهداف 

وتطرح االستراتيجية القومية التنموية لقطاع المياه لوزارة المياه مفهوًما جديًدا للصرف لصحي وإمداد القطاع. 

 
 

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

UESS Assessment Report Hatsady Tai Outcomes of the HCES project Step 3, Hatdady Tai, 
Vientiane, Lao PDR. Public Works and Transport Institute (PTI) 2007 

تحميل هذه الوثيقة بلغتها األصلية )اإلنجليزية( من هذا الرابط: 
https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLU

ES/Toolbox/t10/D10_4_Assessment_Report_Hatsady_Tai.pdf 
 

 
 هاتسادي تايفي  UESS الصرف الصحي البيئي الحضري خدماتتقرير تقييم 

 تمهيد: .1
الذي تم إجرائه في الفترة من يوليو إلى  الحضريالبيئي  رف الصحيصال تقييميلخص هذا التقرير نتائج 

 Laoفي هاتسادي تاي، وهي قرية في مدينة فينتيان في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  2007أكتوبر 
PDR التصحاح البيئي المرتكز على األسر نهج تخطيط مكدراسة حالة الختبار . تم اختيار هاتسادي تاي

، وهو (WSSCC)والذي قام بتطويره المجلس التعاوني لتوفير المياه والمرافق الصحية  (HCES)المعيشية 
يضع األسر المعيشية وما يجاورها أو حيود جذري عن مناهج التخطيط المركزية السابقة ألنه عبارة عن 

الصرف الصحي  ذا المنهج في تخطيط وتنفيذ خدماتالمجتمع في مركز عملية التخطيط. إن استخدام ه
يحقق االلتزام بالتغلب على النقائص الملحوظة غالبًا في المناهج التقليدية والتي تهمل  البيئي الحضري
المناطق محدودة ًدا للمجموعات السكانية التي تعيش في الوضع الخاص والموارد المحدودة جبصورة كبيرة 

 الدخل.
 الخلفية: .2

إن جمهورية الو الديمقراطية الشعبية هي بلد غير ساحلي ذات طبيعة جبلية، وهي ُمحاَطة بكمبوديا، 
يؤثر نقص الموارد الطبيعية مصحوبًا بالكمية الغير كافية من الخدمات الصين، ميانمار، تايلند، وفيتنام. 

 البيئية بصورة نسبية على الفقر في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية.
 التوسع الحضري في جمورية الو الديمقراطية الشعبية 2.1

فرص التسويق والفرص التجارية  لكن منذ منتصف الثمانينات قد قامتإن هذه الدولة ريفية بشكل كبير، و
الموسعة الناتجة عن التحرر االقتصادي بتحفيز النمو الحضري. ونتيجةً لذلك، فقد انتقلت أعداد متزايدة من 

فينتيان، هي عاصمة جمهورية الو المجموعات الريفية إلى المناطق الحضرية بحثًا عن معيشة أفضل. 
 األكبر إلى حد بعيد. الديمقراطية الشعبية، وهي المنطقة الحضرية

 الفقر، واستراتيجية الحد من الفقر 2.2
دوالر تقريبًا للفرد الواحد، تعتبر جمهورية الو الديمقراطية الشعبية واحدة من البلدان  300وبدخل يبلغ 

في  . ويضعها مؤشر التنمية اإلنسانية لألمم المتحدة38.6يُقدَّر حدوث الفقر بنسبة األقل نمًوا في قارة آسيا. 
 المركز الخامس من المراكز األخيرة لبلدان العالم. 

 الحالة الصحية 2.3
لقد تحسن نظام الرعاية الصحية وتوسع تدريجيًا عبر األعوام العشرة الماضية مكونًا شبكة كاملة من 

 (.2006المقاطعات والقرى )هيئة التخطيط واالستثمار، المستوى المركزي إلى 
 

ــص: ينبغــي	أن	يكــون	تقريــر	تقييــم	الحالــة	مســَتنًدا	مقــروًءا	وواضًحــا	يحتــوي	علــى	المعلومــات	األساســية	المكثفــة	التــي	تــم	الحصــول	عليهــا	 الُملخَّ
فــي	الخطــوة	الثالثــة	مــن	اإلجــراء	التخطيطــي	لنهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES.	ويمكــن	
اســتخدام	نمــوذج	التصميــم	الــوارد	بهــذه	األداة	كقالــب	نموذجــي	يقــدم	اإلرشــادات	والتوجيــه	الــالزم	إلنشــاء	هــذه	الوثيقــة.	ويوجــد	أيًضــا	مثــاالن	

يمكن	استخدامهما	كمراجع	ومصادر	لإللهام	وجلب	األفكار.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 3: التقييــم	التفصيلــي	للوضع	الراهن

األدوات ذات الصلة:
	القائمــة	المرجعية	الخاصــة	بالتقييم 9 . أ

ــج	الرئيســي	للخطــوة	 ــو	النات ــة	ه ــم	الحال ــر	تقيي ــر	تقري الغــرض	ُيعتب
ــي	 ــط	الصــرف	الصح ــة	لتخطي ــادة	المجتمعي ــة	القي ــن	عملي ــة	م الثالث
البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES.	فهــو	يحتــوي	علــى	جميــع	
المعلومــات	التــي	جــرى	جمعهــا	خــالل	التقييــم	الخــاص	بالوضــع	
ة	وواضحــة.	ويهــدف	نمــوذج	 الراهــن	مــع	تقديمهــا	فــي	صــورة	ُمَركــزَّ
التصميــم	الخــاص	بتقريــر	الحالــة	والــوارد	بهــذه	األداة	إلــى	إعطائــك	
فكــرة	عــن	كيفيــة	إنشــاء	هــذه	الوثيقــة،	كمــا	يوجــد	مثــاالن	مأخــوذان	
عــن	دراســات	حالــة	لتوضيــح	األشــكال	الممكنــة	لتقريــر	التقييــم	

والمحتوى	المتوقع	لمثل	هذا	التقرير.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	ال	ُبــد	أن	يشــتمل	التقريــر	علــى	جميــع	
المعلومــات	المدرجــة	علــى	القائمــة	المرجعيــة	الخاصــة	بالتقييــم	)األداة	
أ.9(،	وال	بــد	مــن	تدوينهــا	فــي	صيغــة	مقــروءة	وواضحــة	وموجــزة.	
 PDF	بصيغــة	المقتــرح	التقريــر	تصميــم	علــى	االطــالع	ويمكــن
كتابــة	 ببرنامــج	 مكتــوب	 مســتند	 بصيغــة	 أو	 "و10.1"(	 )الوثيقــة	
ــخة	 ــتخدام	النس ــن	اس ــة	"و10.2"(.	ويمك ــتندات	Word	)الوثيق المس
القابلــة	للتعديــل	والمكتوبــة	بصيغــة	Word	مباشــرًة	كقالــب	نموذجــي	
للتقريــر،	إال	أنــه	ينبغــي	أال	يتــردد	المســتخدمون	فــي	تعديــل	هــذا	
النمــوذج	بمــا	يجدونــه	مالئًمــا	للمواقــف	التــي	يتعاملــون	معهــا،	فعلــي	
ســبيل	المثــال	يمكنهــم	إلقــاء	الضــوء	علــى	جوانــب	مهمــة	بعينهــا	
ــذه	 ــل	ه ــة	مث ــة	لمناقش ــراد	فصــول	منفصل ــق	إف ــن	طري ــا	ع وإبرازه
الجوانــب.	وتمثــل	الوثيقتــان	"و10.3"	و	"10.4"	تقاريــر	التقييــم	
ــا(،	 ــا	)تنزاني ــي	شــانغومبي	بدودوم ــة	ف المأخــوذة	عــن	دراســتي	الحال
وهاتســادي	تــاي	بِفِييْنِتيــان	)الوس(	علــى	الترتيب،	ويمكن	اســتخدامهما	

كمصدر	لإللهام	وجلب	األفكار.
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13 . دليل طرق إعداد الســمادأ

الوثيقة "و13.1":
غير	مترجم	–	النسخة	اإلنجليزية:	إعداد	السماد	

المركزّيًا	في	المدن
Rothenberger, S. et al. (2006). 
Decentralised Composting for Cities 
of Low- and Middle-Income 
Countries - A Users’ Manual. Eawag 
and Waste Concern. Dübendorf, 
Switzerland and Dhaka, Bangladesh.

و13.1_غيــر	مترجم	-	النســخة	االٕنجليزية	
pdf.المدن	في	المركزًيا	الســماد	ٕاعداد-

الوثيقة "و13.2":
غير	مترجم	–	النسخة	الفرنسية:	إعداد	السماد	

المركزّيًا	في	المدن
Rothenberger, S. et al. (2006). 
Compostage urbain décentra-lisé 
dans les pays à faibles et moyens 
revenus - Manuel de l’utlilisateur. 
Eawag and Waste Concern. 
Dübendorf, Switzerland and 
Dhaka, Bangladesh.  
French Edition 

و13.2_غير	مترجم	-	النســخة	الفرنســية	
pdf.المدن	في	المركزًيا	الســماد	ٕاعداد- الوثيقة "و13.3":

غير	مترجم-	تسويق	السماد
Rouse, J. et al. (2008).  
Marketing Compost - A Guide 
for Compost Producers in Low 
and Middle-Income Countries. 
Eawag. Dübendorf, Switzerland.

pdf.السماد	تسويق	مترجم-	و13.3_غير

Manuel de l’utilisateur

Compostage urbain décentralisé 
dans les pays à faibles et 

moyens revenus

Marketing Compost
A Guide for Compost Producers in Low and Middle-Income Countries

Sandec: Department of Water and Sanitation in Developing Countries

Eawag  
Überlandstrasse 133, P.O. Box 611 
8600 Dübendorf, Switzerland 
Phone +41 (0)44 823 52 86 
Fax +41 (0)44 823 53 99 
caterina.dallatorre@eawag.ch
www.eawag.ch
www.sandec.ch

Unlocking the value in compost

The many benefits of compost to agriculture, the environment and society are 
often poorly understood and little appreciated.  As a result, compost producers 
around the world face great difficulties selling their high-quality products. Some 
initiatives are forced to close, as their premises become choked with mountains 
of compost they cannot even give away.

This book is designed to help compost producers in low and middle-income 
countries run viable initiatives by unlocking the financial value of their product. It 
draws on techniques usually applied to popular consumer products such as cars 
and televisions, and adapts them to compost. The marketing approach is present-
ed step-by-step, including sections on how to
• understand the business environment
• identify and quantify your market
• ensure your product and production meet customer needs
• price your product appropriately
• locate your business optimally, and
• promote and brand your product.

The book includes practical advice, templates and inspiring examples of how 
marketing techniques have been used in composting initiatives around the world.

Jonathan Rouse
Silke Rothenberger

Chris Zurbrügg
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ــص: تحتــوي	هــذه	األداة	علــى	وثيقتيــن:	1(	إرشــادات	توّضــح	خطــوة	بخطــوة	كيفيــة	التخطيــط	لنظــام	المركــزي	إلعــداد	الســماد	وتنفيــذ	 الُملخَّ
هــذا	النظــام	وتشــغيله	مــن	أجــل	إدارة	المخلفــات	الصلبــة	العضويــة	المحليــة،	2(	دليــل	إرشــادي	عــن	كيفيــة	بيــع	منتجــات	ُمنشــأة	إعــداد	الســماد	

باستخدام	نهج	التسويق	المالئم.	

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 5: تحديــد	الخيارات	المتاحــة	لخدمات	الصرف	الصحي

األدوات ذات الصلة:
	تخطيــط	إدارة	المخلفــات	الصلبة 12 . أ

الغرض	هذه	األداة
م	العــون	فــي	إقامــة	مشــروعات	المركزيــة	إلعــداد	الســماد	 	ُتقــدِّ 	•
للتخفيــف	مــن	حدة	مشــكلة	إدارة	الُمخلفات	الصلبــة	العضوية	المنزلية	

في	المدن	الواقعة	في	الدول	النامية
	تهتــم	-	فــي	المقــام	األول-	بالنظــم	الُمناســبة	لألحيــاء	الســكنية،	كنظــم	 	•
جمــع	الُمخَلفــات	االبتدائيــة،	ومصانــع	إعــداد	الســماد	بطاقــة	إنتاجيــة	

تصل	إلى	خمسة	أطنان	في	اليوم	الواحد.
	ُتقــدم	رؤيــة	حــول	التحديــات	الســائدة	التــي	تقابــل	مشــروعات	إعــداد	 	•
ــب	مثــل	هــذه	 الســماد	الالمركزيــة،	وتوصــي	بإجــراء	التدابيــر	لتجنُّ
المشــكالت	عــن	طريــق	إجــراءات	تحســين	التخطيــط	االســتراتيجي،	

وكذلك	اإلجراءات	التشغيلية	والمؤسسية	والتنظيمية.
	تســاعد	فــي	إدارة	المبــادرات	العمليــة	وزيــادة	القيمــة	الماليــة	للســماد	 	•

عن	طريق	تطبيق	األساليب	التسويقية	المختلفة.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	تحتــوي	هــذه	األداة	علــى	وثيقتيــن	
ــة	 ــه	بشــأن	الجوانــب	المختلف ــزم	مــن	التوجي ــن	تقدمــان	مــا	يل مرجعيتي

إلعداد	السماد:

ــا	 	وعليــك	بالنظــر	فــي	الدليــل	المخصــص	إلعــداد	الســماد	المركزّيً 	•
إذا	كنــت	تبحــث	عــن	معلومــات	تخــص	تطويــر	نظــام	لجمــع	
ــت	 ــرض،	أو	إذا	كن ــس	الغ ــد	لنف ــام	جدي ــم	نظ ــات	أو	تصمي المخلف
ــماد	 ــداد	الس ــأة	إع ــم	ُمنش ــروع،	أو	تصمي ــة	مش ــداد	خط ــد	إع تري
اإلنجليزيــة:	 باللغــة	 )متوفــر	 وصيانتهــا.	 وتشــغيلها	 وإنشــائها	

الوثيقة	"و13.1"،	وباللغة	الفرنسية:	"و13.2"(.
	أمــا	الوثيقــة	الثانيــة	"و13.3"	فهــي	دليــل	مخصــص	لتســويق	 	•
الســماد،	ويشــتمل	هــذا	الدليــل	علــى	معلومــات	تخــص	كيفيــة	بيــع	
الســماد،	ويهــدف	إلــى	مســاعدة	منتجــي	الســماد	علــى	فهــم	المبــادئ	
ــي	 ــويقي،	والت ــج	تس ــي	أي	نه ــة	ف ــية	المتضمن ــاليب	الرئيس واألس
تتضمــن	تحديــد	أنســب	العمــالء	المســتهدفين،	وتطويــر	المنتجــات	

وتحسينها	وترويجها	بما	يناسب	السوق.
وتقــدم	األداة	أ.12	إجــراًء	عاًمــا	إلدارة	المخلفــات	الصلبــة	المحليــة	

)البلدية(.

المصادر

12 . تخطيــط إدارة المخلفات الصلبةأ

 الوثيقة "و12.1":
غير	مترجم-	تطبيق	اإلدارة	المتكاملة	المســتدامة	

للمخلفات	
D12.1.pdf

الوثيقة "و12.2":
مترجــم-	إدارة	المخلفات	الصلبة.

pdf.الصلبة	المخلفــات	و12.2_ٕادارة

الوثيقة "و12.3":
مترجم-	دليل	التخطيط	االســتراتيجي	
إلدارة	المخلفــات	الصلبة	المحلية.	

و12.3_دليل	التخطيط	االســتراتيجي	
الٕدارة	المخلفــات	الصلبــة	المحلية	

pdf.

الوثيقة و"12.4":
مترجم-	دليل	المســتخدم	لدليل	التخطيط	

االســتراتيجي	إلدارة	المخلفات	الصلبة	المحلية.
و12.4_دليــل	المســتخدم	لدليل	التخطيط	

االســتراتيجي	الٕدارة	المخلفــات	الصلبة	المحلية.
pdf

 
 
 

 لتخطيط االستراتيجي إلدارة المخلفات الصلبة المحليةالدليل  دليل المستخدم 12.4الوثيقة 
 هيكل دليل التخطيط

. يساعد هذا المنهج في وتصور U1تم رسم دليل التخطيط على سبع خطوات إستراتيجية كما يظهر في الشكل 
 ولذلك تم توضيح محتوى كل خطوة كاآلتي:التخطيط االستراتيجي الخاص بإدارة البلديات للنفايات الصلبة 

 
 : خطوات التخطيط االستراتيجيU1شكل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( بكيفية البدء بالتخطيط االستراتيجي حيث يكون 1تهتم الخطوة ) -(: الحشد لدعم عملية التخطيط1الخطوة )
. تضم الخطوة األولى تنظيم العملوالوظيفي من خالل  الحشد للدعماالسترشاد في جانبين, السياسي من خالل 

 للنفايات الصلبة. ية من أجل تطوير خطة إدارة البلدياتالتدابير السياسية والوظيف
 

( على فهم الوضع الحالي والمتطلبات المستقبلية من 2تركز الخطوة ) -خط األساسي(: تحديد ال2الخطوة )
 أجل تطبيق نظام إدارة البلديات للنفايات الصلبة في المدينة. وتضم هذه الجوانب ما يلي:

 اإلرشادات العامة الخاصة بجمع البيانات
 قياس كمية النفايات وتركيبها.

 الموافقة باإلجماع -األشخاص المعنيون 
 الحشد لدعم عملية التخطيط -1
 تحديد الخط األساسي -2
 وضع إطار عمل للتخطيط االستراتيجي -3
 تحديد& تقييم االختيارات  -4
 تطوير اإلستراتيجية -5
 إعداد خطة العمل -6
 تنفيذ الخطة اإلستراتيجية -7
 
 تحديث. -, دمج العناصر الوظيفية7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
 .اإلستراتيجية, دمج الجوانب 6, 5, 4
 
 

 

 

 

إدارة المخلفات الصلبة المحليّة  12.2الوثيقة   
 

مقتفات التي تمت اإلشارة إليها من المرجع:لترجمة عربية لمختصر اهذه الوثيقة هي    
Chris Zurbrügg (2003). Municipal Solid Waste Management Defining the Baseline. 
 

 تحميل هذه الوثيقة بلغتها األصلية )اإلنجليزية( من هذا الرابط: 
https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES/To
olbox/t12/D12_2_Zurbruegg_2003.pdf 

 

 

 المخلفات الصلبة المحليّة إدارة
 تحديد خط األساس

 قائمة مرجعيّة لتقييم نُظم المخلفات الصلبة المحليّة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كريس زوربرج
2003دوبيندورف، نوفمبر بلدة 

ــص: تقــدم	هــذه	األداة	مصــادر	مفيــدة	فــي	تقييــم	وتخطيــط	نظــم	إدارة	المخلفــات	الصلبــة.	وتتضمــن	هــذه	األداة	دليــاًل	إرشــادّيًا	للتخطيــط	 الُملخَّ
ــى	 ــة	إل ــذا	باإلضاف ــة،	ه ــات	الصلب ــط	إدارة	المخلف ــة	إيضــاح	خط ــهيل	عملي ــى	تس ــدف	إل ــوة،	ويه ــوة	بخط ــة	خط ــتراتيجي	يوضــح	العملي االس

مة	عن	النهج	المتكامل	والمستدام	إلدارة	المخلفات	الصلبة،	باإلضافة	إلى	القائمة	المرجعية	الخاصة	بتقييم	خط	األساس. المعلومات	الُمقدَّ

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 5: تحديــد	الخيارات	المتاحــة	لخدمات	الصرف	الصحي

األدوات ذات الصلة:
	دليل	طرق	إعداد	الســماد 13 . أ

م	هــذه	األداة	معلومــات	عــن	تقييــم	نظــم	إدارة	المخلفــات	 الغــرض	ُتقــدِّ
علــى	 الصلبــة	 المخلفــات	 إدارة	 خطــط	 تطويــر	 وتدعــم	 الصلبــة،	
المســتوى	المحلــي	ومســتوى	المقاطعــة.	يعــرض	الدليــل	الشــامل	
للتخطيــط	االســتراتيجي	خطــوة	بخطــوة	أســاليب	تســتفيض	فــي	تحســين	

مفاهيم	إدارة	المخلفات	الصلبة	المحلية.

المرجعيتــان	 الوثيقتــان	 تســَتهِدف	 األداة؟	 هــذه  تســتخدم  كيــف 
الواردتــان	فــي	مطلــع	هــذه	األداة	-	فــي	المقــام	األول	-	تقييــم	نظــم	إدارة	
المخلفــات	الصلبــة	وممارســاتها.	تحتــوي	الوثيقــة	"و12.1"	علــى	
المتكاملــة	والُمســتدامة	للمخلفــات،	 معلومــات	عــن	مفهــوم	اإلدارة	
وتضــم	أيًضــا	معلومــات	عــن	عمليــة	وضــع	طــرق	لتقييــم	اإلدارة	
ل	نقطــة	االنطــالق	 المتكاملــة	والُمســتدامة	للمخلفــات،	والــذي	ُيشــكِّ
ــط	 ــة	تخطي ــذ	عملي ــة	أو	تنفي ــذ	إجــراءات	التدخــل	الفردي ــة	لتنفي الالزم
عــة	 اســتراتيجية	بالكامــل.	والوثيقــة	"و12.2"	عبــارة	عــن	وثيقــة	ُمجمِّ
للقوائــم	المرجعيــة	التــي	يمكــن	اســتخدامها	فــي	تقييــم	ُنُظــم	إدارة	

الُمخَلفات	الصلبة	المحلية.	
أمــا	األداة	الفعليــة	"دليــل	التخطيــط	االســتراتيجي	إلدارة	الُمخَلفــات	
ــن	 ــون	م ــي	تتك ــي،	فه ــك	الدول ــن	البن ــة"	الصــادرة	ع ــة	المحلي الصلب
ــا	 ــة	PDF	يمكــن	االطــالع	عليه ــات	بصيغ ــن	الملف ــة	م سلســلة	تفاعلي
مــن	خــالل	الوثيقــة	"و12.3".	ويقتــرح	هــذا	الدليــل	طريقــة	للتخطيــط	
ــن	أجــل	 ــث	يعــرض	اإلجــراءات	خطــوة	بخطــوة	م االســتراتيجي	حي
تســهيل	عمليــة	التخطيــط.	ويمكنــك	الحصــول	علــى	معلومــات	تفصيليــة	
عــن	طريقــة	اســتخدامه	باالّطــالع	علــى	دليــل	االســتخدام	المرفــق	
ــل	األداة	أ.13	أكثــر	مــن	دليــل	يوضــح	طــرق	إعــداد	 "و12.4".	وُتمثِّ
ــة	الصلبــة،	وبعــض	الُنُهــج	 ــا	مــن	المخلفــات	العضوي الســماد	المركزّيً

التسويقية	األخرى	ذات	الصلة	بالموضوع.
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15 . نظــم وتقنيات الصرف الصحي )كتاب(أ

م	الكتــاب	 ــص: كتــاب	ُنظــم	وتقنيــات	الصــرف	الصحــي	هــو	جامــع	لمعلومــات	عــن	مجموعــة	كاملــة	مــن	تقنيــات	الصــرف	الصحــي.	يقــدِّ الُملخَّ
فكــرة	ُنظــم	الصــرف	الصحــي	علــى	أنهــا	مزيــج	منطقــي	مــن	خيــارات	المجموعــات	الوظيفيــة	المختلفــة.	ويحتــوى	هــذا	الكتــاب	أيًضــا	علــى	نمــاذج	
ــل	وســيلة	مســاعدة	 للنظــم	تصــف	التشــكيالت	واإلعــدادات	المختلفــة	التــي	يمكــن	اســتخدامها	وتوظيفهــا	فــي	العديــد	مــن	الســياقات،	فهــذه	األداة	تمثِّ

في	اختيار	نظم	وتقنيات	الصرف	الصحي	المالئمة.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 5: تحديــد	الخيارات	المتاحــة	لخدمات	الصرف	الصحي

األدوات ذات الصلة:
	العــرض	التقديمــي	لكتاب	نظــم	وتقنيات	الصرف	الصحي 16 . أ

	إجــراءات	االختيار	األّولــي	لنظم	الصرف	الصحي 17 . أ
	دليــل	إدارة	المياه	الرمادية 18 . أ

	دليــل	تصريف	المياه	الســطحية 19 . أ

المصادر

14 . نموذج لجدول أعمال: ورشــة عمل تشــاورية للخبراءأ

الوثيقة "و14.1":
مترجم	–	نموذج	لجدول	أعمال	ورشــة	عمل	

 الخبراء	
و14.1_نموذج	لجدول	أعمال	ورشــة	عمل	

pdf.الخبراء

الوثيقة "و14.2":
مترجم	–	نموذج	لجدول	أعمال	ورشــة	عمل	

 الخبــراء	)ملف	قابل	للتعديل( 
و14.2_نموذج	لجدول	أعمال	ورشــة	عمل	

doc.الخبراء

  2من 1صفحة 

 
 

 
 
 
 

 الخبراء عملنموذج لجدول أعمال ورشة   14.1 الوثيقة
 

رف الصحي ختيار نظم الصإل ا، أسس  5التي تستغرق نصف يوم خالل الخطوة رقم  ،الخبراء عملتضع نتائج ورشة 

نعقاد إللسابق ااإلسبوع أو في األسبوع  وغالب ا ما تُعقد الورشة في نفس المتفق عليها ضمن إطار تنفيذي معين.

 ورشة عمل التشاور المجتمعي.
 

 المعدات واألدوات
 
 

 شاشة عرض /جهاز عرضجهاز حاسوب شخصي و 
  برنامج باستخدام تقديمية عروضPowerpoint  (16و أ. 7أ.)أداة 
 (17أ.أداة  منشورات توضح جدول األعمال وأسئلة إرشادية ) باستخدام 
 ( 15أ.األداة مطبوعات توصف نماذج األنظمة من كتاب نُظم وتقنيات الصرف الصحي). 

 (10أ.و األداة  3 ةتقرير تقييمي )انظر الخطو 
  (8واألداة أ. 2الخطوة )انظر  -كلةشجرة المش- أصل المشاكل وفروعهارسم بياني يوضح 
 موقع المشروع اتخططمخرائط و 
 رسوم بيانية وأقالم 
 ملصقات ملونة وورق حجم A4 
 شريط الصق ومقصات 
 شاي وقهوة 
 
 

 المتوقعة النتائج
 
 

  راءاع الخبالتقنيات( بإجممن اإلتفاق على نظام أو اثنين من خيارات نظام الصرف الصحي البيئي )أو حزمة. 

  وقائمة  ،كل نظام عوائق تنفيذو ،عناصر القوة ؛سابق ا تشمل المتطلبات األساسية لألنظمة الُمختارة جدولوضع
 .بالمعايير التي تؤثر على اإلختيار األولي

ــل	التشــاورية	الخاصــة	 ــا	خــالل	ورشــة	العم ــزم	تغطيته ــي	يل ــال	الت ــن	جــدول	األعم ــاط	األساســية	م ــوذج	النق ــذا	النم ــص: يســتعرض	ه الُملخَّ
م	األداة	مــا	يلــزم	لتيســير	تنظيــم	هــذه	الورشــة	وإجرائهــا،	وهــي	تحتــوي	علــى	إصــدار	لجــدول	األعمــال	 بالخبــراء	لمناقشــة	خيــارات	الخدمــة.	وتقــدِّ

ُمعد	ببرنامج	Word	بحيث	يسهل	تعديله	بما	يتوافق	مع	السياق.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 5: تحديــد	الخيارات	المتاحــة	لخدمات	الصرف	الصحي

األدوات ذات الصلة:
	تنظيــم	االجتماعــات،	والفعاليات،	وورش	العمل 4 . أ

	نظــم	وتقنيــات	الصرف	الصحي	)كتاب( 15 . أ
	العــرض	التقديمــي	لكتاب	نظــم	وتقنيات	الصرف	الصحي 16 . أ

	إجــراءات	االختيار	األّولــي	لنظم	الصرف	الصحي 17 . أ

الغــرض	تجتمــع	مجموعــة	مــن	الخبــراء	فــي	الخطــوة	الفرعيــة	5.1 
مــن	عمليــة	التخطيــط	لنهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	
البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES	ويحــددون	ويختــارون	
بشــكل	أولــي	نظًمــا	عمليــة	مجديــة	للصــرف	الصحــي	بمــا	يتناســب	مــع	
الســياق	والبيئــة	المحــددة،	ويكــون	ذلــك	فــي	ورشــة	عمــل	تمتــد	لنصــف	
يــوم.	وتقتــرح	األداة	جــدواًل	لألعمــال	يمكــن	اتباعــه	فــي	ورشــة	عمــل	
الخبــراء	والتــي	ورد	ذكرهــا	أعــاله،	كمــا	تقــدم	األداة	اإلرشــادات	

الالزمة	لتنظيم	هذه	الفعالية.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	تحتــوي	الوثيقــة	"و14.1"	علــى	جــدول	
األعمــال	المقتــرح	لورشــة	عمــل	الخبــراء.	ويمكــن	اســتخِدام	النســخة	
ــل	 ــم	بالتعدي ــة	"و14.2"،	وق ــذه	الوثيق ــج	Word	له ــة	ببرنام المكتوب
فيهــا	بمــا	يتناســب	مــع	تفاصيــل	البرنامــج	الخــاص	بورشــة	العمــل	التــي	
تعدهــا،	وبمــا	يتــالءم	مــع	مــا	تريــد	إدراجــه	علــى	قائمتهــا	مــن	أعمــال.	
وفــي	هــذه	الورشــة	يوصــى	باســتعمال	كتــاب	ُنظــم	وتقنيــات	الصــرف	
ــي	 ــرح	ف ــراء	المقت ــاع	اإلج ــك	اتب ــر	األداة	أ.15(	وكذل ــي	)انظ الصح
أ.17.	وتمــدك	األداة	أ.4	بمعلومــات	عامــة	عــن	إعــداد	ورش	العمــل	

وإدارتها.

المصادر

الوثيقة "و15.1":
النســخة	العربية	من	كتــاب	نظم	وتقنيات	

الصحي	 الصرف	
)ترجمة	مؤسسة	بناء(.	

و15.1_النســخة	العربيــة	من	كتاب	نظم	
pdf.	الصحي	الصرف	وتقنيــات

الوثيقة "و15.2":
النســخة	اإلنجليزية	من	كتاب	نظم	وتقنيات	

الصرف	الصحي	
Tilley E. et al. (2008). Compen-
dium of Sanitation Systems and 
Technologies. Eawag. Dübendorf 
Switzerland. 

و15.2_النسخة	االٕنجليزية	من	كتاب	نظم	
pdf.	الصحي	الصرف	وتقنيات

الوثيقة "و15.3":
النســخة	الفرنســية	من	كتاب	نظم	وتقنيات	

الصرف	الصحي	
Tilley، E. et al. (2009). Compen-
dium des Systèmes et Technolo-
gies d’Assainissement. Eawag. 
Dübendorf، Switzerland. 

و15.3_النســخة	الفرنســية	من	كتاب	نظم	
pdf.	الصحي	الصرف	وتقنيــات

كتاب "15.1":
غير	مترجم	-	كتاب	الصرف	الصحي	ونظم	

معالجة	مياه	الصرف	الالمركزية	في	الدول	النامية
Gutterer، B. et al. (2009). 
Decentralised Wastewater 
Treatment Systems (DEWATS) 
and Sanitation in Developing 
Countries – A Practical Guide. 
WEDC/Borda. Leicestershire، UK. 
367 Pages.

Bremen Overseas Research and Development Association
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الغــرض	يعتبــر	كتــاب	نظــم	وتقنيــات	الصــرف	الصحــي	أداة	للمرجعية	
والتخطيــط	تعــرض	النظــم	والتقنيــات	األكثــر	مالءمــًة	واســتدامة،	
ــرة	النظــام	والعمــل	عليــه	 ــم	فك ــوف	يســاعدك	الكتــاب	علــى	فه وس
مســتنًدا	إلــى	نمــاذج	أنظمــة	محــددة	وجاهــزة،	وبتكــراره	لفكــرة	اختيــار	
ــا.	 ــا	يتناســب	معه ــا	بم ــات	مناســبة	وعــرض	االقتراحــات	وربطه تقني
ــاط	 ــوة	ونق ــد	مواطــن	الق ــى	تحدي ــاب	أيًضــا	عل وســوف	يســاعدك	الكت

الضعف	لنظم	وتقنيات	الصرف	الصحي	المختلفة.	

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	يتوفــر	كتــاب	نظــم	وتقنيــات	الصــرف	
ــة	"و15.1"(،	 ــة	)الوثيق ــة	العربي ــا	اللغ ــات	–	منه ــدة	لغ ــي	بع الصح
ــة	"و15.3"(.	 ــية	)الوثيق ــة	"و15.2"(،	والفرنس ــة	)الوثيق واإلنجليزي
ويصــف	الجــزء	األول	مــن	الوثيقــة	مجموعــة	نمــاذج	ألنظمــة	محــددة	
الثانــي	 الجــزء	 يقــدم	 بينمــا	 الصحــي،	 للصــرف	 ســابًقا	 فــة	 ومعرَّ
المجموعــات	الوظيفيــة،	ومرفــق	مــع	كٍل	منهــا	ملفــات	معلومــات	

التقنيات.	والمجموعات	الوظيفية	الخمسة	هي:
ــبه(	 ــة	)ش ــل،	والمعالج ــن،	والنق ــع	والتخزي ــَتخِدم،	والجم ــة	الُمس واجه
المركزيــة،	واالســتخدام	و/أو	التخلــص.	وتتوفــر	العديــد	مــن	الخيــارات	
ضمــن	كل	مجموعــة	مــن	المجموعــات	الوظيفيــة.	ويختــار	مســتخدمو	

الكتــاب	مــا	يناســبهم	مــن	خيارات	مــن	المجموعــات	الوظيفيــة	المختلفة،	
ويعملــون	علــى	خلــق	مزيــج	منطقــي	مــن	التقنيــات	لبنــاء	نظــام	متكامل.	
ــة	مــن	المعلومــات	التقنيــة	 ــة	هائل وكذلــك	يمكنــك	االطــالع	علــى	خلفي
الشــاملة	فيمــا	يخــص	نظــم	المعالجــة	الالمركزيــة	لميــاه	الصــرف	
ــرح	 ــاب	"ك15.1".	وتقت ــى	الكت ــالع	عل ــم	باالط ــذه	النظ ــم	ه وتصمي
ــة	خــالل	 ــار	لنظــم	الصــرف	الصحــي	األّولي األداة	أ.17	إجــراًء	الختي

ورشة	العمل	التشاورية	الخاصة	بالخبراء	في	الخطوة	5.	
رة	مــن	أجــل	 وتقــدم	األداة	أ.16	مجموعــة	مــن	الشــرائح	المصــوَّ
العــرض	التقديمــي	للتعريــف	بكتــاب	نظــم	وتقنيــات	الصــرف	الصحــي.	
ــة	 ــة	المختلف ــم	المعالج ــة	لنظ ع ــة	الُمجمَّ ــادة	العلمي ــى	الم ــالع	عل ولالطِّ
وخاصــة	التــي	تتعامــل	مــع	الميــاه	الرماديــة،	ارجــع	إلــى	األداة	أ.18.	
تســتخدم	 التــي	 المختلفــة	 التقنيــات	 تخــص	 التــي	 المعلومــات	 أمــا	

لتصريف	مياه	األمطار	فسوف	تجدها	في	األداة	أ.19.	

  

الخبراءعملنموذج لجدول أعمال ورشة 14.1الوثیقة 

ختیار نظم الصرف الصحي إل، أسًسا5التي تستغرق نصف یوم خالل الخطوة رقم ،الخبراءعملتضع نتائج ورشة 

نعقاد اإلسبوع أو في األسبوع السابق إلمعین. وغالًبا ما ُتعقد الورشة في نفسالمتفق علیھا ضمن إطار تنفیذي 

ورشة عمل التشاور المجتمعي.

المعدات واألدوات

/ شاشة عرضجھاز عرضجھاز حاسوب شخصي و•

(16و أ.7أ.(أداة Powerpointبرنامج باستخدام تقدیمیة عروض •

(17أ.منشورات توضح جدول األعمال وأسئلة إرشادیة ( باستخدام أداة •

.(15األداة أ.مطبوعات توصف نماذج األنظمة من كتاب ُنظم وتقنیات الصرف الصحي (•

(10و األداة أ.3ة تقریر تقییمي (انظر الخطو•

(8أ.واألداة 2الخطوة (انظر -كلةشجرة المش-أصل المشاكل وفروعھارسم بیاني یوضح •

موقع المشروعاتخططمخرائط و•

رسوم بیانیة وأقالم•
A4ملصقات ملونة وورق حجم•

شریط الصق ومقصات•
شاي وقھوة•

المتوقعةالنتائج

.التقنیات) بإجماع الخبراءمن اإلتفاق على نظام أو اثنین من خیارات نظام الصرف الصحي البیئي (أو حزمة •

وقائمة ،كل نظامعوائق تنفیذو،عناصر القوةسابًقا تشمل المتطلبات األساسیة؛لألنظمة الُمختارةجدولوضع •

.بالمعاییر التي تؤثر على اإلختیار األولي

2من1صفحة 
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17 . إجــراءات االختيــار األّولي لنظم الصرف الصحيأ

 الوثيقة "و17.1":
مترجــم	–	إجراءات	االختيار	األّولي	لُنظم	

الصرف	الصحي	
و17.1_ٕاجــراءات	االختيار	االّٔولي	لُنظم	

pdf.الصحي الصرف	

 7من  1صفحة 

 

 

 
 

 
 
 

  الصحي الصرف ظملن   األّولي االختيار إجراءات  17.1الوثيقة 
 

رشة أثناء ولية بصفة أوختيار أنظمة الصرف الصحي إل متعدد المعاييرتحليل ل ابسيط   اإجراء  خطوات عرض فيما يلي يتم 

(، معتمد ا  ريةالمناطق الحض في  الُمجتمعية للصرف الصحي البيئي في كتاب نهج القيادة 5.1مشاورة الخبراء )خطوة

األداة )في كتاب نُظم وتقنيات الصرف الصحي اذج أنظمة الصرف الصحي المعروضة على اإلستنتاجات الُمرجحة ونم

اق طار إتف(. وتهدف  هذه العملية إلى تحديد حلول الصرف الصحي الممكنة بمنهجية وحيادية وشفافية في إ 15رقم 

ا إلأحول الخيارات المختلفة. كما يهدف هذا اإلجراء  النقاشمشترك بين الجهات المعنية من خالل فتح باب  ى التنبؤ يض 

 في ظل كل خيار. بالمشروع الجوانب األخرى ذات الصلة تنفيذإمكانية  بمدى

ا يساعد على تنفيذ مزيد من خطوات الت تخاذ القرارأن إجراء هذا التحليل ليس فقط إل كما خالل  خطيط منولكنه أيض 

نات المهمة بيا تتضمن المعاييرالبد أن على سبيل المثال مقبولة.  حلولتسليط الضوء على أنسب المعايير للتوصل إلى 

 دقيقة على عكس غيرها من المعايير غير الهامة.

كيفية  . ولإلطالع على مزيد من التفاصيل حول MCAتوضح الصفحات اآلتية خطوات إجراء تحليل متعدد المعايير 

صرف تمعية للجنهج القيادة المُ   المقابل من كتاب تنظيم وتسهيل ورشة استشارة الخبراء، من فضلك انظر إلى الفصل 

 (.38-33:  تحديد خيارات الخدمة: من الصفحة 5)خطوة  CLUES ق الحضرية المناطالصحي البيئي في 

يكون وف ذلك. خالعلى نص ورشة ما لم يُ الة العامة مع جميع المشاركين في الخطوات اآلتي ذكرها في الجلس ذيمكن تنفي

 ُمحترف. يسرمُ جهات المعنية المختلفة أولوياتها المتباينة، لذا يُفضل أن يشرف على العملية لل
 
 

 صرف الخاص بك نظام ال تحديد األهداف التي يجب أن يحققها  .1
 

ا على نتائج الخطوات السابقة في عملية الت 1.1 خصوصا ويط ) خطحدد األهداف الرئيسية لنظام الصرف الصحي، ُمعتمد 

مشاكل أصل الوالتى تصف (  8)انظر لألداة رقم  شجرة المشاكل من األهداف نقل  (. ويمكن 4و  3خطوات رقم ال

 نفيذها (.يُستحسن تنوية )التمييز بين األهداف الرئيسية )حتمية التنفيذ ( والثا وتأثيراتها على الموقف الحالي. ومن األفضل

 األسئلة اإلرشادية اآلتية في تحديد األهداف الرئيسية: هذهوتساعدك 

  المشروع؟ تناولها والتى ي 4 أّي من المشاكل الرئيسية التي أكد عليها الُمجتمع في خطوة 

  د؟نظام الجدييذها الواإلجتماعية والصحية والبيئية التي يطمح لتنفما هي األهداف التقنية واإلقتصادية والثقافية 

  المثال  ى سبيلوعلما هي الجوانب الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على إمكانية تنفيذ نُظم وتقنيات الصرف الصحي؟ 

لقواعد ول بها واالقوانين المعم إعادة اإلستخدام أوب واالهتمام ر المياه في المنازل والتخطيط الجغرافي توفُ 

 والمعايير.

 

 

 

ــص: يهــدف	اإلجــراء	المقتــرح	فــي	هــذه	األداة	إلــى	تســهيل	عمليــة	اتخــاذ	القــرار	ودعمهــا،	ومســاعدتها	فــي	حصــر	المجموعــة	الكبيــرة	مــن	 الُملخَّ
خيــارات	الصــرف	الصحــي	القائمــة	فــي	عــدد	معقــول	مــن	األنظمــة	العمليــة	والُمجديــة	خــالل	ورشــة	العمــل	التشــاورية	المخصصــة	للخبــراء.	
ــط	متعــدد	المعاييــر	ومفهــوم	نمــاذج	األنظمــة	المتاحــة	للصــرف	الصحــي	فــي	هــذا	اإلجــراء	يســاعد	فــي	التعامــل	مــع	 فالمــزج	بيــن	التحليــل	المبسَّ

األهداف	المتعددة	لنظام	الصرف	الصحي،	والنتائج	غير	األكيدة،	و	تباين	مصالح	الجهات	المعنية.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 5: تحديــد	الخيارات	المتاحــة	لخدمات	الصرف	الصحي

األدوات ذات الصلة:
	نموذج	لجدول	أعمال:	ورشــة	عمل	تشــاورية	للخبراء	 14 . أ

	نظــم	وتقنيــات	الصرف	الصحي	)كتاب(	 15 . أ

الغــرض	يقــع	االختيــار	األولــي	علــى	أنظمــة	الصــرف	الصحــي	
العمليــة	مــن	بيــن	مجموعــة	كبيــرة	مــن	خيــارات	التقنيــات	القائمــة	فــي	
ورشــة	العمــل	التشــاورية	الخاصــة	بالخبــراء.	وبالتالــي	يجــب	مراعــاة	
األهــداف	المتعــددة،	والنتائــج	غيــر	المؤكــدة،	والمصالــح	المتباينــة	
للجهــات	المعنيــة.	فهــذه	األداة	تهــدف	إلــى	تســهيل	عمليــة	اتخــاذ	القــرار	
الرشــيد.	وتقــدم	األداة	إجــراًء	عاًمــا	يســاعد	فــي	االختيــار	األولــي	لنظــم	
الصــرف	الصحــي-	وذلــك	بنــاًء	علــى	فكــرة	نمــاذج	أنظمــة	الصــرف	
الصحــي	الــواردة	فــي	كتــاب	نظــم	وتقنيــات	الصــرف	الصحــي	)األداة	
ــطة.	ويميــل	 أ.15(	وعلــى	التحليــل	متعــدد	المعاييــر	فــي	صيغتــه	الُمبسَّ
اإلجــراء	إلــى	الســهولة	وســرعة	التنفيــذ،	فغايتــه	أن	َيســُهل	فهمــه	علــى	

المشاركين	في	ورشة	العمل.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	يوجــد	نمــوذج	لجــدول	األعمــال	الخــاص	
بورشــة	عمــل	الخبــراء	فــي	األداة	أ.14،	ويقتــرح	هــذا	النمــوذج	البــدء	
القيــادة	 نهــج	 تخطيــط	 عــن	خطــوات	 الصــادرة	 النتائــج	 بعــرض	
الحضريــة	 المناطــق	 فــي	 البيئــي	 الصحــي	 للصــرف	 المجتمعيــة	
وتقنيــات	 نظــم	 بكتــاب	 التعريــف	 أيًضــا	 يقتــرح	 كمــا	 	،CLUES
الصــرف	الصحــي	وتقديمــه.	وإمــا	أن	ُيتَبــع	اإلجــراء	الــوارد	فــي	
الوثيقــة	"و17.1"	بعقــد	جلســة	عامــة	أو	بعقــد	لقــاءات	فــي	مجموعــات	
صغيــرة	ويتحــدد	ذلــك	بنــاًء	علــى	عــدد	المشــاركين،	ومــن	المفيــد	لتنفيــذ	
هــذه	المهمــة	توفيــر	مطبوعــات	لنمــاذج	نظــم	الصــرف	الصحــي	
الــواردة	فــي	الجــزء	األول	مــن	كتــاب	نظــم	وتقنيــات	الصــرف	الصحــي	

وتوزيعها	على	جميع	المشاركين.	

المصادر

16 . العــرض التقديمي لكتــاب نظم وتقنيات الصرف الصحي أ

الوثيقة "و16.1":
مترجــم	–	العــرض	التقديمي	لكتاب	نظم	

وتقنيات	الصرف	الصحي
و16.1_العــرض	التقديمي	لكتاب	نظم	

ppt.الصحي	الصرف	وتقنيات

رة	عــن	كتــاب	نظــم	وتقنيــات	الصــرف	الصحــي.	ويمكــن	اســتخدامها	لتقديــم	 ــص: تقــدم	هــذه	األداة	مجموعــة	جاهــزة	مــن	الشــرائح	المصــوَّ الُملخَّ
الكتــاب	وعرضــه	والتعريــف	ببنيتــه	وأقســامه،	وكيفيــة	تطبيــق	محتــواه	واالســتفادة	منــه	فــي	االختيــار	األّولــي	لُنظــم	الصــرف	الصحــي.	ويمكــن	
رة	أن	تســاعد	فــي	ورشــة	العمــل	التشــاورية	الخاصــة	بمجموعــة	الخبــراء،	حيــث	تســاعد	مجموعــة	الخبــراء	فــي	تعريــف	 لهــذه	الشــرائح	المصــوَّ

المفاهيم	الخاصة	بتقنيات	الصرف	الصحي،	والمجموعات	الوظيفية،	ونماذج	األنظمة	ومبادئهم	األساسية.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 1: تحديــد	الخيارات	المتاحــة	لخدمات	الصرف	الصحي

األدوات ذات الصلة:
	نموذج	لجدول	أعمال:	ورشــة	عمل	تشــاورية	للخبراء	 14 . أ

	نظــم	وتقنيــات	الصرف	الصحي	)كتاب( 15 . أ
	إجــراءات	االختيار	األّولــي	لنظم	الصرف	الصحي	 17 . أ

الغــرض	هــذه	األداة	عبــارة	عــن	عــرض	تقديمــي	ُيســَتخَدم	لتقديــم	
كتــاب	نظــم	وتقنيات	الصــرف	الصحي	)انظر	األداة	أ.15(	للمشــاركين	
فــي	ورشــة	العمــل	التشــاورية	الخاصــة	بالخبــراء.	وتشــتمل	علــى	
ــة	 ــرح	كيفي ــا	تش ــامه،	كم ــه	وأقس ــاب	وبنيت ــوى	الكت ــتعراض	لمحت اس
اســتخدام	نمــاذج	األنظمــة	فــي	عمليــة	االختيــار	األولــي	لنظــم	الصــرف	

الصحي	العملية	والمجدية.

رة	الخاصــة	 كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	ُتعــَرض	الشــرائح	المصــوَّ
بالعــرض	التقديمــي	)الوثيقــة	"و16.1"(،	ويمكــن	اســتخدامها	مباشــرًة	
فــي	ورشــة	العمــل	التشــاورية	الخاصــة	بالخبــراء.	إال	أنــه-	بنــاًء	علــى	
نوعيــة	الجمهــور	المتلقــي-	قــد	يكــون	مــن	المستحســن	أن	ُتَترَجــم	هــذه	

الشرائح	إلى	اللغة	المحلية.

م	األداة	أ.14	نمــوذج	لجــدول	أعمــال	يمكــن	اســتخدامه	فــي	ورشــة	 وتقــدِّ
ــاص	 ــوى	الوصــف	الخ ــراء،	ويحت ــاورية	الخاصــة	بالخب ــل	التش العم
بالخطــوة	5	)الخطــوة	الفرعيــة	5.1(	والــوارد	ضمــن	إرشــادات	نهــج	
القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	
CLUES	علــى	المزيــد	مــن	المعلومــات	التــي	تخــص	االختيــار	
ــارات	خــالل	 ــم	هــذه	الخي ــارات	الصــرف	الصحــي،	وتقيي ــي	لخي األّول
هــذه	الورشــة.	بينمــا	تقتــرح	األداة	أ.17	إجــراًء	يمكــن	اتباعــه	لتســهيل	

عملية	االختيار	األّولي	لنظم	الصرف	الصحي.

CLUES

  



87 86

صة	بالعمل
ت	الخا

ضرية	–	مجموعة	األدوا
صحي	البيئي	في	المناطق	الح

ف	ال
صر

القيادة	المجتمعية	لتخطيط	ال

صة	بالعمل
ت	الخا

ضرية	–	مجموعة	األدوا
صحي	البيئي	في	المناطق	الح

ف	ال
صر

القيادة	المجتمعية	لتخطيط	ال

19 . دليل تصريف المياه الســطحيةأ

ــص: تعتبــر	إدارة	ميــاه	األمطــار	أحــد	المكونــات	المهمــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي،	وتعــرض	هــذه	األداة	مراجــع	مفيــدة	فــي	تخطيــط	أنظمــة	 الُملخَّ
التصريــف	وتصميمهــا	وإنشــائها	وصيانتهــا	وإعــادة	تأهيلهــا.	فهــي	تحتــوي	علــى	معلومــات	شــاملة	عــن	الجوانــب	التقنيــة	والماليــة	والمؤسســية	
م	شــرًحا	لألســباب	المحتملــة	لإلخفــاق	والفشــل،	وتوضــح	الحاجــة	للمشــاركة	 التــي	تتعلــق	بتنفيــذ	خيــارات	تصريــف	الميــاه	الســطحية.	كمــا	تقــدِّ

وأهميتها	في	عملية	التخطيط.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 5: تحديــد	الخيارات	المتاحــة	لخدمات	الصرف	الصحي

األدوات ذات الصلة:
	نظــم	وتقنيــات	الصرف	الصحي	)كتاب( 15 . أ

	دليــل	إدارة	المياه	الرمادية	 18 . أ

الغــرض	تــزودك	هــذه	األداة	بالمعلومــات	الالزمــة	عــن	المســائل	
المتعلقــة	بتصريــف	الميــاه	الســطحية	فــي	المناطــق	الحضريــة	تحديــًدا،	

فهي	تشتمل	على	معلومات	عن:
العوامل	المؤثرة	في	تدفُّق	مياه	األمطار. 	•

والتصميــم،	 )التخطيــط،	 العمــل	 إلجــراءات	 ُمقَتــرح	 	برنامــج	 	•
واإلنشاء،	والصيانة(.

ــوات	المفتوحــة	والمصــارف	المغطــاة،	 ــل:	القن ــة	مث ــول	التقني 	الحل 	•
وما	تتضمنه	من	حسابات	التصميم.

إنشاء	ُنظم	التصريف،	وإعادة	تأهيلها،	وصيانتها. 	•
الحاجة	للمشاركة	الُمجتمعية. 	•

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	تعتمــد	هــذه	األداة	علــى	النســخة	مفتوحــة	
ــاه	الســطحية	للمجتمعــات	منخفضــة	الدخــل"	 المصــدر	"تصريــف	المي
الصــادرة	عــن	منظمــة	الصحــة	العالميــة	بالتعــاون	مــع	برنامــج	األمــم	
المتحــدة	للبيئــة	فــي	ســنة	1991	)انظــر	الوثيقــة	"و19.1"(.	وتوفــر	
ــذ	برامــج	مســتدامة	 هــذا	النســخة	المنشــورة	التوجيهــات	الالزمــة	لتنفي
ــط	 ــل	لتخطي ــا	كدلي ــاه	الســطحية،	ويمكــن	االســتعانة	به ــف	المي لتصري
نظــم	التصريــف	)الفصــول	األول،	والثانــي،	والرابــع(،	أو	إنشــائها	

)الفصل	الثاني	2.8(،	أو	إعادة	تأهيلها	)الفصل	الثالث(.

ويوَصــى	بكتــاب	"ك19.1"	لالّطــالع	علــى	مراجــع	ومصــادر	أخــرى	
ــم	إدارة	 ــط	نظ ــاماًل	لتخطي ــا	ش م	مصــدًرا	مرجعّيً ــدِّ ــث	يق ــة،	حي إضافي
ــة	 ــدن	الواقع ــي	الم ــا	ف ــا	وتشــغيلها	وصيانته ــاه	األمطــار	وتصميمه مي
ــتفيضة	 ــات	مس ــاب	"ك19.2"	معلوم م	الكت ــدِّ ــة.	ويق ــدول	النامي ــي	ال ف
تســاعد	فــي	فهــم	مشــكالت	تصريــف	الميــاه	وتقييــم	أداء	نظــم	تصريــف	
ميــاه	األمطــار.	وتتنــاول	األداتــان	أ.15،	وأ.18	التقنيــات	المتعلقــة	

بإدارة	مياه	الصرف	المنزلية.

المصادر

18 . دليــل إدارة المياه الرماديةأ

الوثيقة "و18.1":
مترجــم	–	مقتطفات	من	كتاب	

Greywater Management in Low 
and Middle-Income Countries.

	إدارة	الميــاه	الرماديــة	في	الدول	منخفضة	
 ومتوسطة	الدخل.	

و17.1_ٕاجراءات	االختيار	االّٔولي	لُنظم	
pdf.الصحي	الصرف

  

 إدارة المياه الرمادية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 18.1الوثيقة 
  مقتفات التي تمت اإلشارة إليها من المرجع:لترجمة عربية لمختصر اهذه الوثيقة هي 

Morel, A. and Diener, S. (2006). Greywater Management in Low and Middle-Income 
Countries. Eawag. Dübendorf, Switzerland . 

تحميل هذه الوثيقة بلغتها األصلية )اإلنجليزية( من هذا الرابط: 
https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES

Toolbox/t18/D18_1_Morel_Diener_2006.pdf/ 

 
 يةالمياه الرماد مصادر ومميزات

 
فيما عدا مياة صرف  المتولدة من اإلستخدام المنزليجميع المياه المستعملة  إلىمصطلح المياه الرمادية  يشير

االستحمام  التي تأتي من فهي . الصرف الصحي الخفيفة ومياهالعادمة  مياه اليطلق عليها أيًضا كما  ،المراحيض 
 ويستبعد بعض الكتاب المياه المتولدة من المطابخ .المطبخ وأحواض  والمغاسل وغسيل االطباق والحمامات 

 أنها  ويشير إلىأنواع المياه الرمادية  يصنفها ضمنإال أن هذا التقرير  ،غذائية ودهنيةويه من مواد نظًرا لما تحت
 طلب إهتماًما خاًصا.ت

 
الناتجة من المطابخ على بقايا أطعمة وكميات عالية من الزيوت والدهون ومواد الرمادية وتحتوي المياه 

الشامبو ؛ فهي تحتوي على أقل أنواع المياه تلوثًاالحمامات  الرمادية الناتجة من مياه التعتبر و .التنظيف
إال أنها قد تكون أيًضا تحتوي على كائنات  ،وغيرها من منتجات العناية بالجسم والصابون ومعجون األسنان

 حتوائها على إلالرمادية الناتجة من المغاسل   د الكيميائية في مياه وتتركز الموا .دقيقة مسببة لألمراض
كما  قد تحتوى مياة المغاسل على مسببات االمراض  والنيتروجين والفوسفاتوم مساحيق الصابون  مثل الصودي

 .عند غسيل الحفاضات 
 

 نحاء العالمعلقة بإدارة المياه الرمادية في أالمخاطر والممارسات المت
 

الصرف الصحي البيئي أنظمة قل قدر من اإلهتمام بالمقارنة مع بأعادة ما يحظى نظام إدارة المياه الرمادية 
وفي المناطق الحضرية وشبه الحضرية في البلدان  مياه المراحيض. وإدارة األخرى مثل إدارة المخلفات الصلبة

 في شبكات تصريف مياه األمطار أو يتم تصريف المياه الرمادية بدون معالجة ومتوسطة  الدخل  منخفضة 
وزيادة التعكر وكثرة الُمغذيات جين ويؤدي ذلك إلى استنزاف األكس .شبكات الصرف الصحي وذلك إن وجدت

عدم توفر شبكات الصرف وتصريف األمطار يتم تصريف المياه الرمادية على  وفي حال في أنظمة المياه.
 .اطنينمما يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة على حياة المو في الساحاتأو أرصفة الشوارع 

 
 المخاطر المتعلقة بفقر أنظمة إعادة إدارة المياه الرمادية

 
خاصة في المناطق التي  الحدائق المنزلية أو األراضي الزراعيةري ستخدام المياه الرمادية في ا إعادة يشيع

زاء معينة من الشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا االتينية أجفي  وذلكأو ترتفع فيها أسعار المياه  تندر فيها المياه
همل اآلثار السلبية المحتملة من استخدام ة وقيمة المياه الرمادية، إال أننا غالبًا ما نُ ومن هنا تكمن أهمي)الجنوبية(. 

 ثات إال أنهاغير المعالجة، وبرغم احتوائها على أقل نسبة من الملوفالمياه الرمادية  مصادر المياه الرمادية.
قد  زيوت الودهون والجسيمات الصلبة والتىالاالمالح و  كيميائية الاد موالسببات األمراض وتحتوي على مُ 

ــا،	 ــة	له ــات	المعالجــة	المالئم ــة،	وتقني ــاه	الرمادي ــص	المي ــات	شــاملة	عــن	خصائ ــى	معلوم ــة	عل ــاه	الرمادي ــل	إدارة	المي ــوي	دلي ــص: يحت الُملخَّ
ــة	التــي	تعــد	مــن	المســائل	المهمــة.	ويجمــع	الدليــل	 ــة	الصيان ــارات	المتاحــة	مــن	أجــل	إعــادة	االســتخدام	اآلمــن،	كمــا	يناقــش	أيًضــا	قضي والخي
ــدًءا	مــن	التقنيــات	البســيطة	علــى	مســتوى	المنــازل	وصــواًل	لُنظــم	 ــد،	ب ــم	بمســتويات	مختلفــة	مــن	التعقي ــة	مــن	جميــع	أنحــاء	العال دراســات	حال
المعالجــة	المعقَّــدة	التــي	ُتســَتخَدم	علــى	مســتوى	األحيــاء	الســكنية.	وتحتــوي	مجموعــة	الوثائــق	الخاصــة	بدراســات	الحالــة	علــى	معلومــات	بشــأن	

التصميم	والتكاليف،	وكذلك	الخبرات	العملية	والدروس	المستفادة.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 5: تحديــد	الخيارات	المتاحــة	لخدمات	الصرف	الصحي

األدوات ذات الصلة:
	نظــم	وتقنيــات	الصرف	الصحي	)كتاب( 15 . أ

	دليــل	تصريف	المياه	الســطحية 19 . أ

ــة،	 ــاه	الرمادي ــص	المي ــم	خصائ ــى	فه ــذه	األداة	عل الغــرض	تســاعد	ه
والخيــارات	المتاحــة	إلدارتهــا،	كمــا	تســاعد	علــى	تســهيل	اتخــاذ	
القــرارات	المدروســة	بشــأن	حلــول	المعالجــة	للميــاه	الرماديــة.	وعلــى	
الرغــم	مــن	احتــواء	هــذه	الوثيقــة	علــى	مبــادئ	التصميــم	وخطــط	
	دليــالً	لتصميــم	ُنظــم	إدارة	الميــاه	الرماديــة.	 اإلنشــاء،	إال	أنهــا	ال	ُتَعــدُّ
ــار	 ــالزم	خــالل	االختي ــه	ال م	التوجي ــدِّ ــذه	األداة	تق ــة	حــال	فه ــى	أي وعل

األّولي	لمخططات	مشروعات	إدارة	المياه	الرمادية.	

ــإدارة	 ــل	الخــاص	ب ــذا	الدلي ــوي	ه ــذه األداة؟	يحت ــف تســتخدم ه كي
المياه	الرمادية	في	الدول	منخفضة	ومتوسطة	الدخل	على:

	معلومــات	عــن	مصــادر	الميــاه	الرماديــة،	وكمياتهــا،	وخواصهــا،	 	•
ــث،	الصفحــات	 ــي	والثال ــن	الثان ــا	)الفصلي ــة	به والمخاطــر	المتعلق

)16-5
ــاه	 ــات	الرئيســية	الالزمــة	لنجــاح	إدارة	المي 	وصــف	شــامل	للمكون 	•

الرمادية	)الفصل	الرابع،	الصفحات	20-17(
		مجموعــة	مــن	الخيــارات	منخفضــة	التكلفــة	التــي	تخــص	اإلدارة،	 	•
والمعالجــة،	وإعــادة	االســتخدام/التَخلُّص	مــن	أجــل	التطبيقــات	
علــى	مســتوى	المنــازل	واألحيــاء	الســكنية	)الفصــل	الرابــع،	

الصفحات	50-20( 

ــن	أماكــن	وأجــزاء	 ــة	م ــاه	الرمادي ــاذج	لنظــم	إدارة	المي ــة	ونم 	أمثل 	•
مختلفة	من	العالم	)الفصل	الخامس،	الصفحات	84-51(

ــل	 ــم	قب ــأن	التصمي ــراء	بش ــة	الخب ــاس	نصيح ــعى	اللتم ــك	أال	تس وعلي
األّولــي	 االختيــار	 علــى	 الدليــل	 مــن	 الرابــع	 بالفصــل	 االســتعانة	
لمشــروعات	إدارة	الميــاه	الرماديــة	التــي	جــرت	عليهــا	التعديــالت	

لتناسب	المتطلبات	الخاصة	بموقفك	وحالتك.
ــي	 ــات	الصــرف	الصح ــف	ُمنتج ــإدارة	مختل ــاً	ب ــت	مهتم ــا	إذا	كن وأم
وليــس	فقــط	إدارة	الميــاه	الرماديــة،	فعليــك	بــاألداة	أ.15	التــي	ســوف	
تفيــدك	فــي	هــذا	األمــر.	وعليــك	باالّطــالع	علــى	األداة	أ.19	للحصــول	

على	معلومات	بشأن	تصريف	المياه	السطحية.

مراجع إضافية

كتاب "19.1":
غير	مترجم

Parkinson, J. and Mark, O. 
(2005). Urban Stormwater  
Management in Developing 
Countries. IWA Publishing.  
London, UK. 218 Pages.

كتاب "19.2":
غير	مترجم

Kolsky, P. (1998). Storm  
Drainage. An Engineering  
Guide to the Low-Cost  
Evaluation of System  
Performance. IT Publications. 
London, UK. 134 Pages.

المصادر
الوثيقة "و19.1":

غير	مترجم-	تصريف	المياه	الســطحية	
للمجتمعــات	منخفضة	الدخل

Cairncross، S. and Ouano، E.A.R. 
(1991). Surface Water Drainage 
for Low-Income Communities. 
WHO/UNEP. Geneva، CH
و19.1_النســخة	االٕنجليزية_تصريف	المياه	

pdf.السطحية

Surface Water Drainage for Low-Income Communities

ISBN 92 4 154416 3

Published by the
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In collaboration with the
United Nations Environment Programme

The World Health Organization is a specialized agency of the United Nations with 
primary responsibility for international health matters and public health. Through this 
organization, which was created in 1948, the health professions of some 165 countries 
exchange their knowledge and experience with the aim of making possible the 
attainment by all citizens of the world by the year 2000 of a level of health that will 
permit them to lead a socially and economically productive life. 

By means of direct technical cooperation with its Member States, and by stimulating 
such cooperation among them, WHO promotes the development of comprehensive 
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المصادر

21 . نموذج لجدول أعمال: ورشــة عمل تشــاورية مجتمعيةأ

 الوثيقة "و21.1":
مترجم	-	جدول	األعمال	المقترح	لورشــة	العمل	

المجتمعية.	 التشاورية	
و21.1_جدول	االٔعمال	المقترح	لورشــة	

pdf.المجتمعية	التشــاورية	العمل

 الوثيقة "و21.2":
مترجم	–	نســخة	قابلة	للتعديل	-	جدول	األعمال	
المقترح	لورشــة	العمل	التشــاورية	المجتمعية	
و21.2_جدول	االٔعمال	المقترح	لورشــة	

doc.المجتمعية	التشــاورية	العمل

 
 . المجتمعية التشاورية العمل لورشة المقترح األعمال جدول 21.1الوثيقة 

للصرف الصحي المجتمعية القيادة نهج من  ر نصف يوم في إطار الخطوة الخامسةتمثل هذه الورشة التي تستم
الخيارات المتاحة  جل تضييقأفراد المجتمع ككل من أالوسيلة الرئيسية كي يلتقي منفذي المشروع  مع البيئي 

وتشكل نتائج ورشة مشاورات . ومخاوفهم من خالل عرض مقترحاتهم الصرف الصحي البيئينظم تنفيذ ل
 نفس عقد ورشة الخبراء فيوت   هذه الورشة المجتمعية. االساس لالخبراء )الجزء األول من الخطوة الخامسة( 

 .هذه الورشة أو في االسبوع السابق لها لعقداالسبوع 

 عدات المستخدمة موال األدوات

 البروجكتور( لعرض أهم نتائج ورشة الخبراء.  وجهاز عرض المحمول الكمبيوتر أجهزة( 
  (. 22عرض تقديمي لخيارات أنظمة الصرف الصحي المتاحة )مبنية علي األداة 
  (. 15)أداة  نظم وتقنيات الصرف الصحيمن كتاب الصرف الصحي مطبوعات توضح نماذج ألنظمة 
 ع المشرو طات لموقع خرائط ومخط . 
 وأقالم  لوحات ورقية للكتابة 
  فئة كروت ملونة وأوراق من. A4 
  .شريط الصق ومقص 
 ( شاي وقهوةمشروبات)  .يقدم للمشاركين في نهاية الورشة 

 

 النتائج

   السكان من اختيار موافقة المشاركين علي نظام أو اثنين من أنظمة الصرف الصحي تسجلمذكرة 
 . ليتم دراستهم بالتفصيل

  المترتبة علي الخيارات المالية  واإلحتياجات اإلدارةعلي  عتقر باالطال من المجتمع مكتوبةوثيقة
 . التقنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــل	التشــاورية	 ــا	خــالل	ورشــة	العم ــزم	تغطيته ــي	يل ــاط	األساســية	الت ــذي	يشــمل	النق ــال	ال ــا	لجــدول	األعم ــص: تســتعرض	األداة	نموذًج الُملخَّ
م	األداة	مــا	يلــزم	لتيســير	تنظيــم	هــذه	الورشــة	وإجرائهــا.	وهــي	تحتــوي	علــى	نمــوذج	لجــدول	أعمــال	 المجتمعيــة	لمناقشــة	خيــارات	الخدمــة.	وتقــدِّ

ُمَعد	ببرنامج	Word،	بحيث	يسهل	تعديله	بما	يتوافق	مع	السياق.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 5: تحديــد	الخيارات	المتاحــة	لخدمات	الصرف	الصحي

األدوات ذات الصلة:
	تنظيــم	االجتماعــات،	والفعاليات،	وورش	العمل 4 . أ

	نظــم	وتقنيــات	الصرف	الصحي	)كتاب(	 15 . أ
	العــرض	التقديمي	لورشــة	العمل	التشــاورية	المجتمعية 22 . أ

الغــرض	تتنــاول	الخطــوة	الفرعيــة	5.2	مــن	عمليــة	التخطيــط	لنهــج	
القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	
CLUES	عــَرض	خيــارات	الصــرف	الصحــي	العمليــة	-	التــي	وقــع	
عليهــا	االختيــار	األّولــي	للخبــراء	فــي	ورشــتهم	التشــاورية	فــي	وقــٍت	
ســابق	-	لمناقشــتها	مــع	الجهــات	المعنيــة	األساســية	)المجتمــع	أو	
ممثليــه،	والســلطات	المحليــة،	وُمقدمــي	الخدمــة	مــن	القطــاع	الخــاص،	
ــا	-	 ــن	أيدين ــي	بي ــرح	األداة	-	الت ــم(.	وتقت ــالك	األراضــي،	وغيره وم
جــدواًل	لألعمــال	يمكــن	اســتخدامه	فــي	ورشــة	العمــل	التشــاورية	

الُمجتمعية،	كما	تقدم	اإلرشادات	الالزمة	لتنظيم	هذه	الفعالية.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	تحتــوي	الوثيقــة	"21.1"	علــى	جــدول	
ــك	 ــة.	ويمكن ــاورية	المجتمعي ــل	التش ــة	العم ــرح	لورش ــال	المقت األعم
اســَتخِدام	النســخة	المكتوبــة	ببرنامــج	Word	لهــذه	الوثيقــة	"و21.2"،	
وقــم	بالتعديــل	فيهــا	بمــا	يتناســب	مــع	تفاصيــل	البرنامــج	الخــاص	
ــد	إدراجــه	 ــا	تري ــع	م ــالءم	م ــا	يت ــا،	وبم ــد	له ــي	تع ــل	الت بورشــة	العم
ــة	 ــات	الالزم م	األداة	أ.22	التوجيه ــدِّ ــال.	وتق ــن	أعم ــا	م ــى	قائمته عل
إلعــداد	العــروض	التقديميــة	التابعــة	لورشــة	العمــل.	وقــد	تحتــاج	إلــى	
االســتعانة	بكتــاب	نظــم	وتقنيــات	الصــرف	الصحــي	)أ.15(	مــرة	
أخــرى	فــي	هــذه	الورشــة،	حيــث	ُيســهِّل	اســتخدامه	تنــاول	الخيــارات	
المطروحــة	بالنقــاش	والدراســة.	وســوف	تمــدك	األداة	أ.4	بمعلومــات	

عامة	عن	إعداد	ورش	العمل	وإدارتها.

المصادر

20 . أداة لتقديــر تكاليف الصرف الصحي أ

 الوثيقة "و20.1":
غيــر	مترجم	–	قائمة	الكميات
xls.الكميات و20.1_قأيمة	

ــى	جــداول	 ــات	الصــرف	الصحــي.	فهــي	تســتند	إل ــف	تقني ــة	لُمخَتَل ــر	تكاليــف	اإلنشــاءات	والصيان ــي	تقدي م	هــذه	األداة	العــون	ف ــدِّ ــص: تق الُملخَّ
الكميات	الخاصة	ببعض	التقنيات	المختارة	الواردة	في	كتاب	نظم	وتقنيات	الصرف	الصحي.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 5: تحديــد	الخيارات	المتاحــة	لخدمات	الصرف	الصحي

الخطــوة 7: تنفيــذ	خطة	العمل

األدوات ذات الصلة:
	نظــم	وتقنيــات	الصرف	الصحي	)كتاب( 15 . أ

ــف	 ــة	للصــرف	الصحــي	وتختل ــة	التحتي ــة	البني ــاوت	تكلف الغــرض	تتف
اختالًفــا	كبيــًرا	تبًعــا	للزمــان	والمــكان،	وعــادًة	َيْصُعــب	تقديــر	التكاليــف	
ــدة	للتصميــم	 لعــدم	وجــود	خبــرة	محليــة	أو	عــدم	وجــود	إجــراءات	موحَّ
وتقديــر	التكاليــف	للنظــم	المبتكــرة	وغيــر	التقليديــة.	لذلــك	فســوف	
تســاعدك	هــذه	األداة	فــي	تقييــم	تكاليــف	الخامــات	والعمالــة	والصيانــة	
ــب	 ــات	الصــرف	الصحــي.	وُتحَس ــا	مــن	تقني ــق	مجموعــة	بعينه لتطبي
ــى	 ــاًء	عل ــات،	وبن ــة	للكمي ــداول	عام ــى	ج ــاًء	عل ــات	بن ــرات	النفق تقدي
األســعار	المحليــة	لوحــدات	الخامــات	)علــى	ســبيل	المثــال:	ســعر	
ــرة	أو	 ــة	الماه ــك	أســعار	العمال ــن	اإلســمنت(،	وكذل شــكارة	واحــدة	م
ــم	جــداول	الكميــات	طبًقــا	للنظــام	الترقيمــي	 غيــر	الماهــرة.	وُتَنظَّ
الُمســتخَدم	فــي	كتــاب	نظــم	وتقنيــات	الصــرف	الصحــي	)األداة	أ.15(،	
ة	لجميــع	التقنيــات	 إال	أن	الجــداول	العامــة	للكميــات	ليســت	متوفــرِّ
ــواردة	فــي	كتــاب	نظــم	وتقنيــات	الصــرف	الصحــي؛	ويرجــع	ذلــك	 ال
ــر	 ــا	وتتغاي ــا	بينه ــف	فيم ــم	تختل ــل	للتصمي ــه	بدائ ــا	ل ــى	أن	معظمه إل
تغايــًرا	كبيــًرا–	بنــاًء	علــى	نوعيــة	الظــروف	والتفضيــالت	والمعاييــر	

المحلية	المختلفة.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	بعــد	االختيــار	األّولــي	لُنظــم	الصــرف	
ــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	 ــادة	المجتمعي ــة	)القي الصحــي	الممكن
عليــك	 	،)5.1 الفرعيــة	 الخطــوة	 	،CLUES الحضريــة	 المناطــق	
ــف	لالسترشــاد	 ــة	عــن	التكالي باســتخدام	هــذه	األداة	ألخــذ	فكــرة	مبدئي
مــت	جــداول	الكميــات	فــي	جــداول	 بهــا	فــي	اتخــاذ	القــرار	النهائــي.	ُنظِّ
ــة	 ــكل	تقني ــدواًل	ل ــِرد	ج ــج	Excel،	ُتْف ة	ببرنام ــدَّ ــة	ُمَع ــات	منفصل بيان
ــات	واجهــة	الُمســتخِدم	 ــرق	تقني ــة	"و20.1"(.	وتتف ــى	حــدٍة	)الوثيق عل
مــة	 ــارات	الُمَتَقدِّ ــة(،	والخي ــارات	األساســية	)ُمنخِفضــة	التكلف ــن	الخي بي
ة	ببرنامــج	Excel	للتقنيــات	 )عاليــة	التكلفــة(.	قــم	بنســخ	النمــاذج	الُمَعــدَّ
التــي	تهتــم	بتقديــر	تكلفتهــا،	وأدِخــل	أســعار	الوحــدات	للخامــات	
والعمالــة	كمــا	يحددهــا	الســياق	الــذي	تعمــل	عليــه	لتحصــل	علــى	
تقديــرات	مدروســة	للتكاليــف.	ويمكــن	أيًضــا	اســتخدام	جــداول	الكميات	
كأســاس	لوثائــق	تقديــم	العطاءات/المناقصــات	الحًقــا	عنــد	انتقالــك	

لمرحلة	التنفيذ	)الخطوة	7(.

 

This technology consists of two alternating pits connected to a Pour Flush Toilet. 
No. of users=5nos.The blackwater and greywater is collected in the pits and allowed to slowly

Desludging interval=2yrs.infiltrate into the surrounding soil. With time, the solids are sufficiently
O‐O Length of toilet=1.20mdewatered and can be manually removed with a shovel.
O‐O Breadth of toilet=1.00m

Depth of excavation for foundation=0.45mRecommended retention time: 2 years
foundation wall thickness=0.23mNo operating costs if self‐emptied
Foundation wall above GL=0.30m

Thickness of Soling=0.08m
Diameter of pit=0.75m

Depth of pit=1.20m
thickness of floor PCC=0.08m

1 Brick Structure

SNDescription of workNo.LengthBreadthHeightQuantityUnitRateTotal CostActivityCementSandAgg.RebarBrickSK LaborUSK labor
1Earth Work in excavation‐                       Excavation‐‐‐‐‐‐3.0

* Long wall20.000.380.450.00Filling‐‐‐‐‐‐0.0

* Short wall20.000.380.450.00Brick Soling‐0.0‐‐10.10.010.0
* Pit (dia 3 ft)2A=1.771.204.24PCC Work0.20.010.0‐‐0.00.1

4.24cum0.00‐                       Brick work0.00.0‐‐0.00.00.0
2Earth Work infilling0.00cum0.00‐                       Plaster0.0‐0.003‐‐‐0.00.0
3DryFlatBrickSolingforfoundationwall

and floor
Punning

0.00.000‐‐‐0.00.0
* in foundation wall and floor10.230.23*0.05Total0.10.00.00.010.10.03.0

* deduction for toilet pan10.500.38*0.19With 5% contigencies
0.24sqm‐                       Total00001103

4Brick work in 1:4 cement mortarbagcumcumkgnosmdmd
i) in foundation for

* Long wall20.000.230.750.00
* Short wall20.000.230.750.00

ii) for manhole
* wall11.150.100.450.05

iii) Deduction 
* door10.750.230.000.00

* ventilation10.450.230.45‐0.05

USK = unskilled
SK = skilled

Salient Features of  Twin pit /Sulabh toilet)

Detail Cost EstimateMaterial and Manpower Estimate_up to Panlevel

as per 25 % earth work in excavation

Twin pits for pour flush (S6)

. المجتمعیةالتشاوریةالعمللورشةالمقترحاألعمالجدول21.1الوثیقة 

للصرف الصحي المجتمعیة القیادة نھج من ر نصف یوم في إطار الخطوة الخامسةتمثل ھذه الورشة التي تستم
الخیارات المتاحة جل تضییقأفراد المجتمع ككل من أالوسیلة الرئیسیة كي یلتقي منفذي المشروع  مع البیئي 

وتشكل نتائج ورشة مشاورات . ومخاوفھممن خالل عرض مقترحاتھمالصرف الصحي البیئينظم تنفیذ ل
نفسعقد ورشة الخبراء فيوتُ ھذه الورشة المجتمعیة. االساس لالخبراء (الجزء األول من الخطوة الخامسة) 

.ھذه الورشة أو في االسبوع السابق لھااالسبوع لعقد

والمعدات المستخدمة األدوات

 (البروجكتور) لعرض أھم نتائج ورشة الخبراء. وجھاز عرضالمحمولالكمبیوترأجھزة•
 (. 22عرض تقدیمي لخیارات أنظمة الصرف الصحي المتاحة (مبنیة علي األداة •
 (. 15(أداة نظم وتقنیات الصرف الصحيمن كتاب الصرف الصحي مطبوعات توضح نماذج ألنظمة •
 . المشروع طات لموقع خرائط ومخط•
 وأقالم لوحات ورقیة للكتابة •
A4 .فئة كروت ملونة وأوراق من •
 شریط الصق ومقص. •
 یقدم للمشاركین في نھایة الورشة. (شاي وقھوةمشروبات (•

النتائج

السكانمن اختیارموافقة المشاركین علي نظام أو اثنین من أنظمة الصرف الصحيتسجلمذكرة •
 . لیتم دراستھم بالتفصیل

المترتبة علي الخیارات المالیة اإلدارة واإلحتیاجاتعلي تقر باالطالعمن المجتمعمكتوبةوثیقة •
 التقنیة. 
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23 . محتويــات خطة العملأ

الوثيقة "و23.1":
مترجــم	–	محتويات	خطة	العمل

pdf.العمل	خطة	و23.1_محتويــات

 
 
 

 مسودة لمحتويات خطة العمل 23.1الوثيقة 

 الهدف 
هي النتيجة النهائية للخطوة السادسة  البيئي فى المناطق الحضرية المجتمعية للصرف الصحيلنهج القيادة إن وضع خطة العمل 
ير العمل وفقًا له. وليس من الضروري أن تتضمن كل التفاصيل وإنما المجتمعي وهو البرنامج الذي سيس    من عملية التخطيط

إرشادية للجهات المعنية المشاركة في العمل. والبد من أن تكون واقعية في تقديرها للتكلفة المطلوبة وأن  وثيقةستكون بمثابة 
 ات والموارد البشرية. تتضمن إطاًرا زمنيًا محدًدا لتنفيذ المشروع وأن تناقش مشكالت التي تتعلق بالمؤسس

 مالحظات هامة: 

 الحصول علي موافقة ، مرحلة ما قبل التنفيذ :خطة العمل إلي عدد من المراحل )علي سبيل المثال ال بد من أن تقسم
 .إلي آخره(. ،، ثم مرحلة تنظيم العطاءات، ثم مرحلة التنفيذميم المشروعوتص ،عامة

  موزانة تقديرية تعطي صورة كاملة للتمويل المطلوبوضع ميزانية مفصلة حسب المواد المطلوبة( .) 
 (. 3وكذلك الموارد البشرية المطلوبة )انظر الصفحة  ةزمني يشمل مراحل التنفيذ الثالث لوضع جدو 
  .ملخص خطة التشغيل والصيانة المتوقعة لضمان استمرار المشروع علي المدي الطويل 
 لمنطقة المتوفرة خارج ا العامةالصرف الصحي البيئي الجديدة بالمرافق  قسم يوضح بالتفصيل كيفية الربط بين خدمات

علي سبيل المثال التخلص االَمن من حمأة مياه المجاري أو إعادة استخدامها خارج الحي التي سينفذ بها المشروع )
 حيث ينفذ المشروع(. 

 

 األمثلة المرفقة: 

 (. 2010يبال ): تفاصيل خطة العمل المصممة لمدينة ناال، ن2صفحة 

 (. 2010/2011زمني للتنفيذ لمدينة دودوما، تنزانيا ) جدول: 3صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــة	 ــادة	المجتمعي ــج	القي ــل	الخاصــة	بنه ــا	خطــة	العم ــا	وتتناوله ــن	أن	ُتغطيه ــي	يتعيَّ ــية	الت ــاط	األساس ــة	بالنق ــذه	األداة	قائم ــرض	ه ــص: تع الُملخَّ
للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES.	فاألمثلــة	الــواردة	بهــا	تعطــي	نظــرة	عامــة	عــن	بنيــة	هــذه	الوثيقــة	وتصميمهــا،	
ومــن	هــذه	األمثلــة:	جــداول	المحتويــات،	واإلطــار	الزمنــي	لتنفيــذ	األعمــال،	مــع	ميزانيــة	تفصيليــة	محــددة	البنــود.	وتســاعدك	هــذه	التوصيــات	

واألمثلة	في	تصميم	خطة	العمل	الخاصة	بمشروعك،	وإعدادها	على	نحٍو	ُمالئم.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 6: وضع	خطة	عمل

األدوات ذات الصلة:
	نمــوذج	لوثائق	التشــغيل	والصيانة 24 . أ

	فــرص	التمويل 25 . أ
	إدارة	المشروع 29 . أ

ــة	-	والمقــرر	وضعهــا	 ــة	المحلي الغــرض	تعتبــر	خطــة	العمــل	للمنطق
فــي	الخطــوة	6	-	هــي	الناتــج	النهائــي	لعمليــة	التخطيــط،	وتعمــل	
كمخطــط	لعمليــة	التنفيــذ.	وتهــدف	هــذه	األداة	إلــى	اســتعراض	النقــاط	
ــتمل	األداة	 ــل.	وتش ــة	العم ــي	خط ــا	ف ــب	مراعاته ــي	يج ــية	الت األساس
علــى	نموذجييــن	لجــداول	المحتويــات	ممــا	يعطيــك	فكــرة	عــن	كيفيــة	
إنشــاء	هــذه	الوثيقــة.	كمــا	تضــم	أيًضــا	نموذًجــا	لإلطــار	الزمنــي	المحدد	

للتنفيذ	وما	يتصل	به	من	ميزانية	تفصيلية	محددة	البنود.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	ال	يمكــن	تقديــم	قالــب	نموذجــي	لخطــة	
ــى	 ــة	إل ــن	حال ــل	م ــف	خطــة	العم ــث	تختل ــذه	األداة،	حي ــي	ه ــل	ف العم
م	وصًفــا	للنقــاط	الرئيســية	التــي	 أخــرى.	لــذا	فــإن	الوثيقــة	"و23.1"	تقــدِّ
ــة	أيًضــا	 يجــب	مراعاتهــا	فــي	خطــة	العمــل،	كمــا	تشــتمل	هــذه	الوثيق
علــى	أمثلــة	مأخــوذة	عــن	دراســات	حالــة	يمكنــك	االســتعانة	بهــا	
كمصــادر	لإللهــام	وجلــب	األفــكار.	كمــا	تعــرض	الخطــوط	العريضــة	
ــال(،	 ــاال	)نيب ــي	ن ــة	ف ــات	الحال ــن	دراس ــوذة	ع ــل	المأخ ــط	العم لخط
ودودومــا	)تنزانيــا(،	باإلضافــة	إلــى	عــرض	المحتويــات	مــن	دراســة	
الميزانيــة	 للتنفيــذ	مــع	 الزمنــي	 بنــاال،	واإلطــار	 الحالــة	الخاصــة	

التفصيلية	لنفس	الدراسة.
ــح	طريقــة	إعــداد	األطــر	 وتشــتمل	األداة	أ.29	علــى	مراجــع	توضِّ
ــة	 ــادات	الالزم م	اإلرش ــدِّ ــا	األداة	أ.24	فتق ــروعات.	أم ــة	للمش الزمني
لوضــع	خطــط	التشــغيل	والصيانــة	التــي	يجــب	إدراجهــا	ضمــن	خطــة	
العمــل.	ويمكنــك	الحصــول	علــى	المعلومــات	المتعلقــة	بفــرص	التمويــل	

عن	طريق	االّطالع	على	األداة	أ.25.

المصادر

22 . العرض التقديمي لورشــة العمل التشــاورية المجتمعية أ

الوثيقة "و22.1":
مترجــم	–	إطار	عام	للعرض	التقديمي:	

مقترحات	ورشــة	العمل	التشاورية	
لمجتمعية	 ا

و22.1_مقترحات	ورشــة	العمل	
ppt.	المجتمعية	التشــاورية

ــص: يمكــن	االســتعانة	بهــذه	األداة	فــي	إعــداد	عــرض	تقديمــي	يســتهدف	جمهــور	ورشــة	العمــل	التشــاورية	المجتمعيــة،	ويوضــح	العــرض	 الُملخَّ
 Powerpoint	ببرنامــج	التقديمــي	للعرض	تصميًمــا	توفر	فهــي	األّولي.	االختيــار	عليهــا	وقــع	التــي	الصحــي	للصــرف	التقنيــة	الخيــارات	المقتــرح

وتوضح	به	كيفية	إعداد	المحتوى	الرئيسي	لهذا	العرض	وتنظيمه	على	نحٍو	جيد.	

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 5: تحديــد	الخيارات	المتاحــة	لخدمات	الصرف	الصحي

األدوات ذات الصلة:
	نموذج	لجدول	أعمال:	ورشــة	عمل	تشــاورية	مجتمعية 21 . أ

الغــرض	تتنــاول	ورشــة	العمــل	التشــاورية	المجتمعيــة	نتائــج	مــا	
توصلــت	إليــه	ورشــة	عمــل	الخبــراء	-	مــن	اختيــارات	أوليــة	لخيــارات	
الخدمــة	-	وتعرضهــا	علــى	الجهــات	المعنيــة	األساســية	وعلــى	المجتمــع	
 PowerPoint	ببرنامــج	تصميمــاً	األداة	هــذه	م بوجــٍه	عــام.	وتقــدِّ
ــا،	 ــا	وتغطيته ــي	يجــب	تناوله ــاط	األساســية	الت يعطــي	فكــرة	عــن	النق

كما	يساعد	في	إعداد	محتوى	العرض	التقديمي	وتنظيم	بنيته.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	توفِّــر	الوثيقــة	"و22.1"	تصميًمــا	
للعــرض	التقديمــي	ببرنامــج	PowerPoint،	مــع	العلــم	أن	هــذه	
رة،	بــل	 األداة	ال	توفِّــر	مجموعــة	جاهــزة	مــن	الشــرائح	المصــوَّ
ــن	تعديلهــا	وإضافــة	 تقتــرح	هيــكاًل	للعــرض	وشــكاًل	لبنيتــه،	يتعيَّ
المحتــوي	بمــا	يتناســب	مــع	الســياق	عنــد	تحضيــر	العــرض	التقديمــي	
لورشــة	العمــل	التشــاورية	المجتمعيــة.	ومــن	المعــروف	أن	اختــالف	
اإلعــدادات	مــن	مشــروع	آلخــر	يســتتبع	اختــالف	نتائــج	عمليــة	
التخطيــط،	ويســتتبع	كذلــك	االختيــار	األّولــي	لنظــم	مختلفــة،	لــذا	فمــن	
المســتحيل	فــي	هــذه	الحالــة	توفيــر	نســخة	يتــم	تعميمهــا	مــن	العــرض	
ــي	 ــذ	ف ــك	أن	تأخ ــي	علي ــرض	التقديم ــداد	للع ــد	اإلع ــي،	وعن التقديم
الحســبان	جــدول	أعمــال	الورشــة	والمــدة	المقــررة	للعــرض	التقديمــي	

)انظر	األداة	أ.21(.
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25 . فرص التمويلأ

الوثيقة "و25.1":
مترجــم	–	حلــول	ذكية	لتمويل	المياه	والصرف	

الصحي
و25.1_حلــول	ذكيــة	لتمويل	المياه	والصرف	

pdf.الصحي

 

آلليات التمويل المبتكرة لخدمات المياه والصرف  نماذج: تمويللذكية ل حلول 25.1 الوثيقة
 الصحي

  مقتفات التي تمت اإلشارة إليها من المرجع:لترجمة عربية لمختصر اهذه الوثيقة هي 
Singeling, M. et al. (2009). Smart Finance Solutions: Examples of Innovative Financial 
Mechanisms for Water and Sanitation. KIT Publishers. Amsterdam, Nederlands. 

تحميل هذه الوثيقة بلغتها األصلية )اإلنجليزية( من هذا الرابط: 
https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES

Toolbox/t25/D25_1_Singeling_2009.pdf/ 

األولي منه في منتدي المياه العالمي النسخة الذي تم تقديم  تمويلذكية لل حلول ملخص لكتاب هذه الوثيقة هي 
والمركز  الهولنديةشراكة المائية ال. وقد صدر نتيجة للتعاون بين 2009مارس  الخامس الذي أقيم في اسطنبول
شركاء من في هذا التعاون. وقد دعم  المشار اليها وجميع المنظمات اآلخري  الدولي للمياه والصرف الصحي

 هذه الطبعة من الكتيب.  أجل المياه

 قائمة المحتويات

  مقدمة 
  الحاجة إلي حلول تمويل ذكية 
  ؟مالذي يجعل حلول التمويل ذكية 
  التحديات التي تواجه حلول التمويل الذكية 
 المصطلحاتنظرة عامة و 
  :المستدامة الصحية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافةكرة لتالمبوخدمات التمويل آليات الفصل األول: 

 منتاهي الصغر  على المستوى  آليات وخدمات تمويل -
 المنح واإلعانات 

 مواقع االنترنت من خالل والتوفيق المالى  جمع التبرعات والتمويل المشترك
 القروض المجتمعية 

 صناديق التمويل المتجدد
 منتاهية الصغرالقروض 

 المستوي المتوسط  علي تمويلالآليات وخدمات  -
 التمويل المشترك عن طريق شراكات القطاعين العام والخاص 

  الُمجازفرأس المال 
 تمويل متوسط المستوي الاالسهم  أشباه

 القروض 
 ع الرسوم واإليراداتجم

  :ل اعماال /المشروع  طخطالفصل الثاني 
  العمل في الشروع: خطوة األولي ال

 ط خطالوضع : الخطوة الثانية
 الميدانى  ختبار االالخطوة الثالثة: 

 الخطوة الرابعة: دخول السوق
 و األنشطة التجارية النجاح األساسية في بدء المشروعات عوامل

  خاتمة 
 المياه والصرف الصحي.  أسماء الجهات التي تمول مشروعاتقائمة ب 
 االلكترونية مواقع ال 

الوثيقة "و25.2":
مترجــم	–	تمويــل	القطاع	العام	لمرافق	الصرف	

الصحي
و25.2_تمويــل	القطــاع	العام	لمرافق	الصرف	

pdf.الصحي

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م	هــذه	األداة	التوجيهــات	الالزمــة	بشــأن	آليــات	توفيــر	المــوارد	الماليــة	المختلفــة	مــن	أجــل	تمويــل	خدمــات	الصــرف	الصحــي	 ــص: تقــدِّ الُملخَّ
ــق	الصــرف	الصحــي	 ــل	مراف ــر	الرســمي	لتموي ــر	الرســمي	وغي ــل	متناهــي	الصغي ــى	طــرق	التموي ــوي	األداة	عل ــة.	وتحت ــه	التحتي ــي	وبنيت البيئ

للمنازل	منخفضة	الدخل،	كما	تحتوي	على	طرق	التمويل	بالقروض	المحلية	من	أجل	تمويل	البنية	التحتية	على	المستوى	األعلى.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 6: وضع	خطة	عمل

األدوات ذات الصلة:
	محتويــات	خطة	عمل	 23 . أ

ــي	 ــي	ف ــرف	الصح ــل	الص ــيطة	لتموي ــول	بس ــد	حل ــرض	ال	توج الغ
المجتمعــات	منخفضــة	الدخــل	)علــى	عكــس	الحــال	بالنســبة	إلمــدادات	
الميــاه(،	ولكــن	يمكــن	حــل	المشــكالت	المتعلقــة	بكيفيــة	تمويــل	الصرف	
التمويــل	 آليــات	 الحلــول،	وتكييــف	 فــي	خلــق	 باإلبــداع	 الصحــي	
ووســائله.	ويجــب	أن	تحتــوي	خطــة	العمــل	الموضوعــة	فــي	الخطــوة	
ــص	لبيــان	كيفيــة	تمويــل	إجــراءات	التدخــل	 6	علــى	قســم	مخصَّ
ــة	 ــة	للبني ــل	الُمختلف ــات	التموي ــذه	األداة	آلي ــتعرض	ه ــة.	وتس الُمقتَرح

التحتية	في	المدن	والتي	أثبتت	نجاحها	في	الماضي.

كيف تستخدم هذه األداة؟	وتتكون	هذه	األداة	من	جزئيين:
	جــزء	خــاص	بمرافــق	الصــرف	الصحــي	للمنــازل	منخفضــة	 	(i)
الدخــل	)مثــل	المراحيــض	الُمحَســنة(،	وُتعــَرض	مــن	أجله	الوســائل	
المتنوعــة	والصــور	المختلفــة	للقــروض	متناهيــة	الصغــر-	مــن	أول	
خــار	 األمــوال	المجمعــة	عــن	طريــق	غيــر	رســمي	كجمعيــات	االدِّ
التعاونيــة،	حتــى	الوصــول	إلــى	البرامــج	الرســمية	للتمويــل	متناهي	
ــة	 ــة	واإلقليمي ــي	تعمــل	مــن	خــالل	المؤسســات	الوطني الصغــر	الت

للتمويل	متناهي	الصغر	)انظر	الوثيقة	"و25.1"(.
فــة	لــرأس	المــال	فــي	الخدمــات	 (ii)		جــزء	خــاص	باالســتثمارات	المكثَّ
ــطة	أو	 والبنيــة	التحتيــة	)مثــل	إنشــاء	شــبكات	صــرف	صحــي	مبسَّ
مصانــع	للمعالجــة	غيــر	المركزيــة(،	وُتعــَرض	مــن	أجلهــا	طــرق	
التمويــل	بالقــروض	المحليــة	وفــرص	التمويــل	الخارجــي	األخــرى	
ــا-	 )انظــر	الوثيقــة	"و25.2"(.	وتحظــى	العديــد	مــن	الــدول	-حالّيً
بوجــود	نــوع	مــن	التمويــل	تنهــض	بــه	الســلطات	المحلية	لالســتثمار	

في	البنية	التحتية	)صناديق	االستثمار	في	البنية	التحتية(.
وتوفــر	األداة	أ.23	المزيــد	مــن	المعلومــات	عــن	كيفيــة	إعــداد	خطــة	
العمــل	لنهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطق	

.CLUES	الحضرية
 

المصادر

24 . نماذج لوثائق التشــغيل والصيانةأ

الوثيقة "و24.1":
مترجم	–	إجراءات	التشــغيل	والصيانة	المتعلقة	

بهاتسادي	تاي،	الوس
و24.1_ٕاجراءات	التشــغيل	والصيانــة	المتعلقة	

pdf.الوس	تاي،	بهاتســادي

الوثيقة "و24.2":
مترجم	–	جدول	أعمال	التشــغيل	والصيانة	في	

مدينة	هاتســادي	تاي،	الوس	
و24.2_.	جــدول	أعمال	التشــغيل	والصيانة	

pdf.الوس	تاي,	هاتســادي	مدينة	في

الوثيقة "و24.3":
مترجم	–	نموذج	تقرير	التشــغيل	والصيانة	

الســنوي	لمدينة	هاتساتي	تاي،	الوس	
و24.3_نمــوذج	تقرير	التشــغيل	والصيانة	
pdf.الوس	تاي،	هاتســاتي	لمدينة	الســنوي

 

 

 وسل  ،بهاتسادي تاي ةالمتعلقالتشغيل والصيانة إجراءات  24.1الوثيقة  

 البيئي الجزء األول: لئحة تشغيل وصيانة الصرف الصحي

   

 

 

 

 

 

 

 

في هاتسادي تاي عن طريق األبحاث ومشاريع التنمية الممولة  البيئي تم تحسين خدمات الصرف الصحي. 1.1
برامج الشمال والجنوب وقد تم تنفيذ تحت  ،NCCR)) للكفاءة في البحوث من قبل المركز الوطني السويسري 

 .(PTIإشراف مؤسسة األشغال العامة والنقل )

شبه معالجة للمع نظامين صرف شبكتين للبناء )ب(  ،تشمل التدابير )أ( مد شبكة تصريف لمياه األمطار. 2.1
)ج( تحسين البنية التحتية للمنازل مثل البالوعات ومواسير المجاري  ،(التحليل والتخمير )خزانات  ةمركزيال

المخلفات )د( تحسين نظام إدارة  ،التي تربط بين المنازل وخط الصرف الصحيالمواسير الخاصة بالمنازل و 
 الصلبة.

 

 

خدمات الصرف . تحدد هذه الالئحة كل إجراءات التشغيل والصيانة المطلوبة لضمان استدامة تطوير 1.2
 على المدى الطويل في هاتسادي تاي.الصحي البيئي 

  الشعبية الديمقراطية لو جمهوريةهاتسادي تاي, فينيتيان,  بان

لئحة تشغيل وصيانة الصرف الصحي المتعلقة 
 هاتسادي تاي ب

لئحة التشغيل  -البيئي "خدمات الصرف الصحي
 والصيانة"

 تمهيد -1 

 . الغرض من هذه الالئحة2

 
ي تاي، السنوي لمدينة هاتساتالتشغيل والصيانة نموذج تقرير   24.3 الوثيقة 

 سالو

 
 الصحي البيئيلصرف ا لخدمات التشغيل والصيانة ألعمالالتقرير السنوي 

 ن، جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةتاي، فيينتيا يتساتبان ها

خدمات أجريت لمتابعة ألعمال التفتيش والصيانة التي و  لتفتيشل المرجعية قوائم المن  وما يصاحبهيضم هذا التقرير 
 يها أدناه. إلي تاي خالل فترة التقرير السنوية المشار البيئي التي نفذت في مدينة هاتسات الصرف الصحي

 معلومات التواصل -1
 

 اسم كاتب التقرير: 

 وظيفة كاتب التقرير )داخل وحدة البيئة بالقرية(: 

 رقم الهاتف للتواصل:                                             البريد اإللكتروني: 

 العنوان: 

 فترة كتابة التقرير -2

والصيانة التي أجريت علي التفتيش مكتملة يسجل عمليات للتفتيش  المرجعية قوائم الير وما هو مرفق به من هذا التقر
 خدمات الصرف الصحي البيئي في الفترة من ....)يوم/شهر/عام( إلي .....)يوم/شهر/عام(. 

 شبكات تصريف مياه األمطار  -3
 

 ص من الرواسبالتخل

  . بالمتر المكعب : ______ هيخالل فترة إعداد التقرير ألمطار اف مياه يصرتالمستخرجة من شبكات كمية الرواسب 

 

تم إزالة الرواسب والتخلص منها كما يلي: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

 

 

 . جدول أعمال التشغيل والصيانة في مدينة هاتسادي تاي, الوس24.2 الوثيقة
 أبريل 10 مارس 10 فبراير 10 يناير 10 ديسمبر 9 نوفمبر 9 أكتوبر 9 سبتمبر 9 أغسطس 9 

 فريق التشغيل
 والصيانة

التفتيش  إجراء 
, الروتينى 
ر كتابة تقاري

, التفتيش
وتقديمها لرئيس 

البيئة وحدة 
 بالقرية 

 التفتيشإجراء  
, كتابة الروتينى

, التفتيشر تقاري
وتقديمها لرئيس 

البيئة وحدة 
 بالقرية

الصيانة إجراء 
  طبقا  الروتينة 

, الجراءاتل
كتابة تقارير 

الصيانة, 
تقديمها لرئيس 

وحدة البيئة 
 بالقرية

 التفتيشإجراء 
, كتابة الروتينى

 التفتيشر تقاري
, وتقديمها 

لرئيس وحدة 
 البيئة بالقرية

إجراء معاينة  
 التفتيش دورية

, كتابة الروتينى
, التفتيشر تقاري

وتقديمها لرئيس 
البيئة وحدة 
 بالقرية

 التفتيشإجراء  
,   الروتينى

ر كتابة تقاري
, التفتيش

وتقديمها لرئيس 
البيئة وحدة 
 بالقرية

مخزون  تطوير     
معدات التشغيل 

والصيانة, 
خطة  رتطوي

)مع االستبدال 
 الفريق المالي(

صيانة إجراء     
, كتابة  روتينة
الصيانة ر تقاري

, وتقديمها 
لرئيس وحدة 
 البيئة بالقرية

تحصيل الرسوم  الفريق المالي 
الشهرية 
لخدمات 
الصرف 

 الصحي البيئية 
تحديث الموازنة 

 المالية.

 تحصيل,
 الشهرية الرسوم

 لخدمات
 الصرف
  البيئية الصحي

, تحديث 
 الموازنة المالية.

 تحصيل,
 الشهرية الرسوم

 لخدمات
 الصرف
  البيئية الصحي

, تحديث 
 الموازنة المالية.

 تحصيل,
 الشهرية الرسوم

 لخدمات
 الصرف
  البيئية الصحي

, تحديث 
 الموازنة المالية.

 تحصيل,
 الشهرية الرسوم

 لخدمات
 الصرف
  البيئية الصحي

, تحديث 
 الموازنة المالية.

 تحصيل,
 الشهرية الرسوم

 لخدمات
 الصرف
  البيئية الصحي

, تحديث 
 المالية.الموازنة 

 تحصيل,
 الشهرية الرسوم

 لخدمات
 الصرف
  البيئية الصحي

, تحديث 
 الموازنة المالية.

 تحصيل,
 الشهرية الرسوم

 لخدمات
 الصرف
  البيئية الصحي

, تحديث 
 الموازنة المالية.

 تحصيل,
 الشهرية الرسوم
 تلخدما

 الصرف
  البيئية الصحي

, تحديث 
 الموازنة المالية.

مخزون تطوير     
معدات التشغيل 

والصيانة, 
خطة  رتطوي

 )مع االستبدال 
فريق التشغيل 

 (والصيانة  

تقارير الكتابة 
سنوية المالية لا

وتقديمها لرئيس 
البيئة وحدة 

 بالقرية.

    

رئيس وحدة 
القرية بالبيئة 

باالضافة الى )
 سكرتير(ال

 ورئاسة  تنظيم
وحدة  اجتماع

القرية بالبيئة, 
وكتابة تقارير 

 االجتماع

ورئاسة تنظيم   
وحدة  اجتماع

القرية بالبيئة, 
وكتابة تقارير 

 االجتماع

مراقبة الموازنة 
المالية المقدمة 

من الفريق 
 .المالي 

التصديق على 
الجرد الخاص 

بمعدات 
التشغيل 
 والصيانة

كتابة تقارير 
سنوية عن 

أعمال التشغيل 
والصيانة 
لخدمات 
الصرف 

 الصحي البيئي
ورفعها لرئيس 

مؤسسة 
األشغال العامة 

 والنقل

تنظيم الجمعية 
: العمومية 

عرض التقارير 
السنوية, عرض 

خطة العمل 
 12خالل ال

شهر القادمين, 
انتخابات رئيس 

وحدة القرية 
 بالبيئة

ورئاسة تنظيم 
اجتماع وحدة 
القرية بالبيئة, 
وكتابة تقارير 

 االجتماع

 

ــص: توفِّــر	هــذه	األداة	اإلرشــادات	الالزمــة	لوضــع	اســتراتيجيات	التشــغيل	والصيانــة	المالئمــة	لمشــروعات	الصــرف	الصحــي	البيئــي.	فهي	 الُملخَّ
تحتــوي	علــى	نمــوذج	للقواعــد	التنظيميــة،	واإلجــراءات،	والجــدول	الزمنــي	الــالزم	للتشــغيل	والصيانــة،	فضــاًل	عــن	نمــوذج	لتقريــر	التشــغيل	

والصيانة،	مما	يضع	نصب	عينيك	أمثلة	توضح	كيفية	إعداد	هذه	الوثائق	من	أجل	مشروعك.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 6: وضع	خطة	عمل
الخطــوة 7: تنفيــذ	خطة	العمل

األدوات ذات الصلة:
ال	يوجد

ــي	 ــا	ف ــة	وإجراءاته ــات	التشــغيل	والصيان ــد	متطلب ــم	تحدي الغــرض	يت
ــي	 ــة	للصــرف	الصح ــادة	المجتمعي ــج	القي ــة	نه ــن	عملي ــوة	6	م الخط
البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES.	وتوَضــع	الُمقترحــات	
التفصيليــة	للتشــغيل	والصيانــة	خــالل	الخطــوة	7.	أمــا	هــذه	األداة	
فتســاعدك	علــى	وضــع	اســتراتيجيات	التشــغيل	والصيانــة	المالئمــة	مــن	
ــوذة	 ــة	المأخ ــق	ذات	الصل ــاذج	الوثائ ــن	نم ــة	م ــر	مجموع خــالل	توفي

عن	دراسة	الحالة	الخاصة	بهاتسادي	تاي،	ِفِييْنِتيان	)الوس(.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	اســتخِدم	الوثائــق	الــواردة	فــي	هــذه	األداة	
التشــغيل	والصيانــة	 ألخــذ	فكــرة	عــن	كيفيــة	وضــع	اســتراتيجية	
لمشــروعك.	وتشــتمل	النمــاذج	المأخــوذة	مــن	الوس	علــى	نمــوذج	
لقواعــد	التشــغيل	والصيانــة	وإجراءاتهــا	)الوثيقــة	"و24.1"(،	وعلــى	
للتقريــر	 ونمــوذج	 "و24.2"،	 والصيانــة	 للتشــغيل	 زمنــي	 جــدول	

السنوي	الخاص	بالتشغيل	والصيانة	"و24.3".
يجــب	إعــداد	خطــط	التشــغيل	والصيانــة	بالتشــاور	مــع	مــن	تقــع	عليهــم	
ــة،	كمــا	 مســئولية	تنفيذهــا.	ويجــب	إعــداد	هــذه	الخطــط	باللغــة	المحلي
يجــب	أن	تحصــل	علــى	موافقــة	الجميــع	بمــا	فــي	ذلــك	الســلطات	رفيعــة	

المستوى.
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المصادر

روابط

27 . عقــود ُمختَصرة نموذجية أ

الوثيقة "و27.1":
مترجم	–	أســاليب	التعاقد	وتنفيذ	العقود

pdf.العقود	وتنفيذ	التعاقــد	و27.1_أســاليب

كتــاب –غير مترجم- "ك27.1":
FIDIC (1999). Short Form of 
Contract. First Edition. Fédération 
Internationale des Ingénieurs-
Conseils. Geneva, Switzerland. 
34 Pages.

رابط	27.1:	غير	مترجم	-	عقد	مختصر	لألعمال	اإلنشــائية	والهندســية
NEC: Engineering and Construction Short Contract 

 

كتــاب –غير مترجم- "ك27.2":
NEC (2005). NEC3 Engineering 
and Construction Short Con-
tract. NEC. London, UK. 30 
Pages.

 
  أساليب التعاقد وتنفيذ العقود 172.الوثيقة 

 
  لتي تمت اإلشارة إليها من المرجع: 79-66و  16-11لملخص الصفحات ذه الوثيقة هي ترجمة عربية ه

ILO (undated): Small-Scale Contracting. Module II - Contracts Management. International 
Labour Organization. Geneva, Switzerland. 

تحميل هذه الوثيقة بلغتها األصلية )اإلنجليزية( من هذا الرابط: 
https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES/Tool

box/t26/D26_1_ILO.pdf 
 

 أساليب التعاقد وتنفيذ العقود
 :التَعاقُد ساليب أ

شأن بمجرد اتخاذ قرار بتنفيذ مشروع بناء أو هندسة مدنية معين، سوف يحتاج المشروع إلى اتخاذ قرار ب
 متعاقدين مناسبين.اتفاق مع  ف يتم استخدامها من حيث عقدسوالتى تعاقد الأسلوب 

بناًء على حجم وتعقيد مشروعٍ ما، قد يحتاج العميل إلى الخدمات المتخصصة لعدد من شركات البناء لتنفيذ 
واإلشراف المتابعة  إن توظيف هذه الشركات يمكن تنظيمه بطرق عديدة بدرجات مختلفة من األعمال. 

 المطلوبين من العميل.
 العام )المقاول( المتعاقد

رئيسي والذي سوف يكون مسئول المتعاقد العام، تدور الفكرة حول الدخول في اتفاق مع مقاول عند توظيف 
إن المتعاقد العام سوف يكون مسئول كذلك عن جميع الخدمات المواد.  يدوتورعن جميع األعمال 

التفاعل اليومي من  ينخفض  بذلك، مقاولين الباطن   المتخصصة التي يتم الحصول عليها من عدد من 
بشكل أفضل األكثر شيوًعا، حيث أنه يتوافق النظام  متعاقد واحد رئيسي. يعتبر هذا التنظيم هو العميل إلى 

 مع هدف ترك أكثر ما يمكن تركه من مسئوليات التنفيذ مع المتعاقد.
ينبغي وجود لحكومة إجراءات صارمة بشأن كيفية توظيف هذا المتعاقد. سوف تقر ابالنسبة لألعمال العامة، 

والتي تنظم العالقة بين المتعاقد والعميل أثناء فترة البناء. يوضح الرسم التالي تنظيم نموذجية وثائق تعاقد 
 نموذجي التفاق تعاقد عام.

 

ــص: تشــتمل	هــذه	األداة	علــى	معلومــات	مخصصــة	للتعاقــدات	الصغيــرة	محــدودة	النطــاق،	وتعــرض	وثيقتيــن	لعقــود	قصيــرة	نموذجيــة	 الُملخَّ
ــة	 ــد	للهندس ــر	الجدي ــي	الُمخَتَص ــد	الهندس ــوذج	العق ــك	نم ــية،	كذل ــارات	الهندس ــي	لالستش ــاد	الدول ــود	االتح ــن	عق ــر	م ــد	الُمخَتَص ــوذج	العق –	نم
واإلنشــاءات	والمعــروف	باســم	NEC3.	ال	تتيــح	مجموعــة	األدوات	المســتخدمة	هنــا	الحصــول	علــى	نمــاذج	مجانيــة	لهــذه	العقــود	مــن	خاللهــا،	

ولكن	يمكنك	االستعانة	بما	تقدمه	من	وثائق	لتبسيط	إعداد	مثل	هذه	العقود.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 7: تنفيــذ	خطة	العمل

األدوات ذات الصلة:
	وثائــق	تقديم	العطاءات	للخدمات	اإلنشــائية 26 . أ

	محتويــات	العقــد	مع	المجتمع 28 . أ

الغــرض	ينبغــي	للعقــود	الخاصــة	باألعمــال	محــدودة	النطــاق	)أي	
العقــود	الصغيــرة	لألعمــال	ذات	التعقيــدات	المحــدودة(	أن	تتصــف	
تغطــي	جميــع	 أن	 يجــب	 بينمــا	 والشــفافية،	 والوضــوح	 بالبســاطة	
المتطلبــات	األساســية	لضمــان	الحقــوق	وااللتزامــات	بيــن	العميــل	
)صاحــب	العمــل(	والمقــاول.	ويكفــل	اســتخدام	الوثائــق	النموذجيــة	
القياســية	توفيــر	الوقــت	أثنــاء	اإلعــداد	بــًدال	مــن	إعــادة	تدويــن	الشــروط	
ــإن	أســلوب	 ــك،	ف ــى	ذل ــكل	مشــروع	مــن	المشــروعات.	وعــالوًة	عل ل
ــي	 ــاس	ف ــي	االلتب ــث	يســُهل	فهمــه	ويق ــا	يتســم	بالوضــوح	حي صياغته
ــي	 ــدة	ف ــرت	هــذه	الشــروط	القياســية	الموّح ــا	اخُتِب ــًرا	م ــي،	وكثي المعن
ســاحات	المحاكــم	حتــى	أن	التفســيرات	القانونيــة	لهــا	باتــت	معروفــة.	
ــة	 ــرة	النموذجي ــود	الُمخَتَص ــم	العق ــو	تقدي ــذه	األداة	ه ــن	ه ــرض	م فالغ

الجاهزة	التي	يمكن	استخدامها	كنماذج	للتعاقد.

م	الوثيقــة	"و27.1"	معلومــات	عامــة	 كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	تقــدِّ
عــن	التعاقــدات	الصغيــرة	محــدودة	النطــاق،	كمــا	تحتــوي	علــى	أقســام	
خاصــة	بأســاليب	التعاقــد	)الصفحــات	11-16(	وتنفيــذ	العقــود	والعمــل	
ــد	محــدود	 بمقتضاهــا	)الصفحــات	66-79(.	أمــا	إذا	أردت	إعــداد	عق
ــن:	نمــوذج	 ــن	التاليتي ــأي	مــن	الوثيقتي النطــاق،	فنوصــي	باالســتعانة	ب
ــي	لالستشــارات	الهندســية	 ــود	االتحــاد	الدول ــد	الُمخَتَصــر	مــن	عق العق
FIDIC	"ك27.1"	أو	نمــوذج	العقــد	الهندســي	الُمخَتَصــر	الجديــد	
ــد	 ــم	NEC3	"ك27.2".	لمزي ــروف	باس ــاءات	والمع ــة	واإلنش للهندس
ــن	 ــذه	اإلصــدارات	المنشــورة	وأماك ــوى	ه ــات	عــن	محت ــن	المعلوم م
ــا(،	عليــك	باالطــالع	علــى	 شــرائها	)بســعر	تقريبــي	30	دوالًرا	أمريكّيً

الرابط	"ر27.1".
وتتنــاول	األداة	أ.28	العقــود	الُمجتمعيــة	وتطبيقاتهــا.	وتوفِّــر	األداة	
ــاط	 ــم	العطــاءات	والنق ــق	تقدي أ.26	اإلرشــادات	الالزمــة	إلعــداد	وثائ

التي	يجب	أن	تتضمنها	هذه	الوثائق.

المصادر

26 . وثائق تقديم العطاءات للخدمات اإلنشــائيةأ

الوثيقة "و26.1":
مترجــم	–	إدارة	العقود	

pdf.العقود و26.1_ٕادارة	

الوثيقة "و26.2":
غيــر	مترجــم	–	الوثائق	النموذجية	لتقديم	

عطاءات	األعمال	الصغيرة
The World Bank (2010). Standard 
Bidding Documents for Procure-
ment of Small Works. November 
2010 Revision. The World Bank. 
Washington DC، USA.

و26.2_غيــر	مترجم_الوثأيق	النموذجية	
pdf.الصغيرة	االٔعمال	عطــاءات	لتقديم

 
 دوإدارة العق 26.1الوثيقة 

  التي تمت اإلشارة إليها من المرجع: 59-51لملخص الصفحات ذه الوثيقة هي ترجمة عربية ه
ILO (undated): Small-Scale Contracting. Module II - Contracts Management. International Labour 
Organization. Geneva, Switzerland. 

تحميل هذه الوثيقة بلغتها األصلية )اإلنجليزية( من هذا الرابط: 
https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES/Tool

box/t26/D26_1_ILO.pdf 
 

 دوالوحدة الثانية: إدارة العق
 وثائق العقد:

 تجهيز وثائق العقد
تُشّكل العقود االتفاق القانوني بين طرفين لشراء بضائع أو خدمات. في مجال األعمال المدنية، سوف يتعلق 

د وتكلفة هذه المنشآت على نطاق واسع. يجب أن تكون تعق  وببناء بعض المنشآت. يمكن أن يختلف حجم، العقد 
ليمكنها أن تحقق غرضها بشكل األساسية  المحددة متطلبات الصالحة قانونيًا ويجب أن تغطي جميع العقود 

الضروريات األساسية بتفصيل مالئم لحجم وتعق د األعمال فعال. مع الحرص، يمكن كتابتها بحيث تغطي 
 المنفذَّة.

العميل أو مستشار خاص معين خصيًصا لهذا الغرض. إذا وكيال عن   وثائق التعاقد إما بواسطة يتم تجهيز 
غالبًا  االعمال التحضيرية قليمية، فيتم تنفيذ اإلطرق المثل هيئة  مؤسسة متخصصة  كان العميل عبارة عن 

 بواسطة موظفين تقنيين داخل المؤسسة.
 تشتمل وثائق التعاقد عادةً على:

  بالدعوةإشعار 
 )إرشادات لمقدمي العطاءات )مقدمي العروض 
 اإلضافات 
 نموذج العطاء 
 الشروط العامة للتعاقد 
 ملحق شروط التعاقد 
 الشروط الخاصة للتعاقد 
 الموافقة 
 المعدالت األساسية لألجور والمعدات 
 مواصفات األعمال 
  قائمة )جدول( األنشطةقائمة الكميات أو 
 الرسومات الفنية 

 العامة للتعاقدالشروط 
 هناك بعض المتطلبات األساسية لجميع شروط التعاقد لألعمال المدنية، ويمكن تلخيصها كما يلي:

  مسئوليات أولئك المتضمنين في العقد،تحديد 
 ،االلتزامات العامة ألطراف العقد 
  العمل، العيوب(،وإجراءات التعهد باألعمال )البدء، اإلنهاء، معايير 
  ،(،الحجز طرق السداد )بواسطة من، متى، على أي أساس 

 

Procurement of Small 
Works 

 
 
 

The World Bank 
Washington, D.C. 

 

April 2008 
revised November 2010 

ــص: تســاعدك	هــذه	األداة	فــي	إعــداد	وثائــق	تقديــم	العطــاءات	)أو	المناقصــات(	مــن	أجــل	إتمــام	عمليــات	المشــتريات	الخاصــة	باألعمــال	 الُملخَّ
الصغيــرة،	فباإلضافــة	إلــى	احتوائهــا	علــى	نــص	مرجعــي	عــام	عــن	إجــراءات	تقديــم	العطــاءات،	فــإن	هــذه	األداة	تحتــوي	علــى	وثائــق	نموذجيــة	

ح	طريقة	إعداد	مثل	هذه	الوثائق	والنقاط	التي	ال	بد	أن	تتضمنها. لتقديم	العطاءات	توضِّ

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 7: تنفيــذ	خطة	العمل

األدوات ذات الصلة:
	عقــود	ُمخَتصرة	نموذجية 27 . أ

	محتويــات	العقــد	مع	المجتمع 28 . أ

الغــرض	وثائــق	تقديــم	العطاءات/المناقصــات	هــي	مجموعــة	مــن	
تقديــم	 تعليمــات	 فيهــا	 ويوضــح	 العميــل،	 ُينشــئها	 التــي	 الوثائــق	
ــال،	 ــرًحا	لألعم ــد،	وش ــم،	وشــروط	التعاق ــر	التقيي ــاءات،	ومعايي العط
وذلــك	بغــرض	الحصــول	علــى	عــروض	يمكــن	المفاضلــة	بينهــا	
ــة	 ــاءات	)منظم ــي	العط ــن	مقدم ــين	م ــن	المتنافس ــدد	م ــن	ع ــة	م م مقدَّ
العمــل	الدوليــة،	غيــر	مــؤرخ(.	وتصــف	هــذه	الوثائــق	بالتفصيــل	
طبيعــة	مشــروعك،	ومكانــه،	والجهــات	المشــاِركة	بــه،	وكيفيــة	القيــام	
ــل	الغــرض	مــن	هــذه	األداة	فــي	تقديــم	 بــه،	واإلطــار	الزمنــي	لــه.	يتمثَّ
التوجيــه	واإلرشــاد	بشــأن	طريقــة	إعــداد	وثائــق	تقديــم	العطــاءات	ومــا	

يجب	أن	تشتمل	عليه.

م	الوثيقــة	"و26.1"	معلومــات	 كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	تقــدِّ
ــاءات،	وخاصــًة	 ــم	العط ــراءات	تقدي ــود،	وإج ــن	إدارة	العق ــة	ع عام
وثائــق	التعاقــد	)الصفحــات	51-59(.	توجــد	العديــد	مــن	وثائــق	تقديــم	
العطــاءات	النموذجيــة	المأخــوذة	عــن	عــدة	منظمــات	مختلفــة،	فالبنــك	
الدولــي	-علــى	ســبيل	المثــال-	يســتخدم	وثائــق	تقديــم	العطــاءات	
النموذجيــة	فــي	عمليــات	عالميــة	ووطنيــة	لتقديــم	العطــاءات	التنافســية	
ــر	 ــتحقين	)انظ ــنادها	للمس ــائها	وإس ــرة	وإرس ــال	الصغي ــح	األعم وَمْن
"و26.2"(.	وتتجــاوز	هــذه	الوثيقــة	مســتوى	التفصيــل	المطلــوب	
للتعاقــدات	المحليــة	-	وهــو	األمــر	الــذي	قــد	يالئــم	معظــم	مشــروعات	
نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	
ــح	بنيــة	وثائــق	تقديــم	العطاءات،	 الحضريــة	CLUES	-	ولكنهــا	توضِّ
مــن	 تمتــد	 مفيــدة،	 نمــاذج	 وشــكلها،	وطريقــة	صياغتهــا،	وتقــدم	
هــة	لمقدمــي	العطــاءات	)القســم	I(	إلــى	كشــوف	 التعليمــات	الموجَّ
البيانــات	الخاصــة	بالعطــاءات	)القســم	II(،	ومتطلبــات	أصحــاب	
العمــل	)القســم	VI(،	والشــروط	العامــة	والخاصــة	للتعاقــد	)القســمين	

.)VIIIو	،VII
ويمكنــك	االّطــالع	علــى	التوجيهــات	الخاصــة	بإعــداد	العقــود	بالرجــوع	

إلى	األداتين	أ.27،	وأ.28.
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29 . إدارة المشروعأ

الوثيقة "و29.1":
مترجم	–	إدارة	المشــروعات

pdf.المشروعات و29.1_ٕادارة	

 الوثيقة "و29.2":
مترجم	–	ملف	حقائق	إنشــاء	خريطة	غانت	

Gantt Chart	الزمنية	للجــداول
و29.2_ملــف	حقأيق	ٕانشــاء	خريطة	غانت	

pdf.Gantt Chart	الزمنية	للجــدوال

 
 إدارة المشروعات 29.1الوثيقة 

 "كتيبات للمنظمات المجتمعية"من سلسلة 
 2005 إيفيت جير

 

 قائمة المحتويات

 مقدمة ال -1
 إدارة المشروعات  مبادئ إستعاب  -2
 عناصر إدارة المشروعات إستعراض  -3
 سياق المشروع  -4
 دورة حياة المشروع  -5

 تصميم المشروع  5-1
 تطوير المشروع  5-2
 تنفيذ المشروع  5-3
 المشروع إنهاء 5-4

 تفصيلية علي عناصر إدارة المشروعاتنظرة  -6
 إدارة نطاق العمل  6-1
 إدارة وقت المشروع  6-2
 إدارة تكلفة المشروع  6-3
 إدارة جودة المشروع  6-4
 للمشروعإدارة الموارد البشرية  6-5
 إدارة التواصل  6-6
 إدارة المخاطر  6-7
 إدارة المشتريات  6-8
 إدارة تكامل المشروع  6-9

 إنهاء / إغالق المشروع  -7
 الخاتمة  -8

 

  Gantt Chart  ل الزمنيةواللجد غانت خريطة إنشاء  حقائقملف  29.2الوثيقة 

 2008نوفمبر  1.2إصدار 

 

 

 

 

 

 ( ؟ Ganttغانت )ل هى الجدوال الزمنية ما 

هو رسم بياني أفقى الهدف منه إظهار أنشطة 
ومهام أي مشروع بشكل متتابع بإستخدام أعمدة 

الرسم  تمثل الوقت الالزم إلكمال هذه المهام . 
لألنشطة والمهام والمراحل  ية الزمنالعالقة يصف 

والموارد الخاصة بالمشروع . فهو يُعتبر وثيقة 
 مرنة يُجرى تحديثها بانتظام خالل فترة المشروع .

 كل ما يخص المشروع من :  وتشمل  الخريطة  

) مهام وأنشطة رئيسية ، كافة مراحل المشروع ، 
ل الجدول الزمني للمشروع ، وسيلة تعريف لك

نشاط ، وأوجه الترابط بين كال من المراحل 
 واألنشطة والمهام ( . 

الجدول الزمني لماذا قد تقوم بإنشاء 
 ؟غانتل

 :ة في تحديدللمساعد* 

 ـ المدة الزمنية التي ستستغرقها األنشطة والمهام.  

 ـ العالقة بين بنود المشروع  .  

الحاسم ، وهو أقصر  الحرج المسارتحديد ـ   
مسار يمكن إتخاذه منذ بداية األنشطة حتى نهايتها ، 
مما يفيدنا في تحديد أقل وقت الزم إلكمال 

 المشروع .

المشروع عن طريق إظهار      ـ المخاطر المرتبطة ب  
 النقاط المشكوك فيها . 

لتقديم  يأساسكبيان  غانت تستخدم خريطة  * 
 التقارير

 * للمساعدة في تفويض وإدارة أعباء الفريق . 

* للمساعدة في إدارة المخاطر والتحكم بها بإظهار 
 تأثيرها على الجدول الزمني للمشروع . 

* بناء مفهوم موحد للجدول الزمني للمشروع فيما 
بين الجهات الراعية للمشروع واللجنة التوجيهية 

 واإلدارة العليا وفريق عمل المشروع .

 سيستغرقها التي المدة تحديد في المساعدة * 
 العام الزمني اإلطار ذلك في بما ، المشروع
 إضافيًا وقتًا تستغرققد  التي لألنشطة

 غانت ؟ الجدول الزمني لمتى يمكنك إنشاء 

غانت يتم إنشائه عادةً في بداية المشروع ، خريط  
المقبلة ويتم تحديثه بإنتظام إلعادة تنظيم األعمال 

ضمن اإلطار الزمني المتبقي . ويمكن تحديثه في 
أي وقت في حالة تطلّب الجدول الزمني للمشروع 
إيضاحات مثلما يحدث في المرحلة الجديدة من أي 

 .  مشروع

 ما تحتاجه قبل البدء : 

 .  مشروع ل* خطة عمل مفّصلة ومتّفق عليها ل

 * الفهم الكامل للمشروع واإللمام باألنشطة
 الرئيسية فيه . 

 * خطة عمل شاملة لوحدة العمل . 

، وبالتالى استراليا  –للمسئولية : لقد تم إعداد هذه المادة لكي يتم استخدامها من قِبل المؤسسات والهيئات الحكومية في تسمانيا   إخالءً 
فإن حكومة دولة تسمانيا ال تعطي ذلك ، بقدر ما يمكن االعتماد علي هذه المادة ،  لى ععالوة فال يحق الى شخص آخر استخدامها . 

أي ضمان فيما يتعلق بدقة أو صحة هذه المادة ، أو بشأن أي مشورة مسداة أو بشأن أى سهو أو تقصير ناشئ عن هذه المادة . لذا فإن 
 اعتماد المستخدمين على هذه المادة سيكون على مسئوليتهم الشخصية . 

 CLUES	الحضريــة	المناطــق	فــي	البيئــي	الصحــي	للصــرف	المجتمعيــة	القيــادة	نهــج	لعلميــة	ضــروري	أمــر	للمشــروع	الجيــدة	ــص: اإلدارة الُملخَّ
م	هــذه	األداة	مبــادئ	إدارة	المشــروعات	بمــا	فيهــا	هيــاكل	تقســيم	العمــل	وخريطــة	الجــدول	 ككل،	ولكــن	تبــُرز	أهميتهــا	خــالل	خطــوة	التنفيــذ.	تقــدِّ
ــى	شــبكة	 ــات	عل ــدة	والتطبيق ــة	المفي ــات	المجاني ــط	لبعــض	البرمجي ــا	توجــد	رواب ــت	Gantt chart.	كم ــة	باســم	خريطــة	جان ــي	المعروف الزمن

اإلنترنت	)تطبيقات	الويب(	التي	قد	تدعم	عملية	إدارة	المشروع.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
مــن الخطــوة 1 إلــى الخطوة 7 وباألخص الخطــوة 7: تنفيذ	خطة	العمل	

األدوات ذات الصلة:
	قوائم	مرجعيــة	للمتابعة 30 . أ

ــة	 ــم	خــالل	عملي ــع	ومه ــر	إدارة	المشــروع	نشــاط	جام الغــرض	تعتب
ــي	 ــة	للصــرف	الصحــي	البيئ ــادة	المجتمعي ــة	لنهــج	القي ــط	الكلي التخطي
فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES،	إال	أن	أهميتهــا	تتجلــى	خــالل	
مرحلــة	التنفيــذ	)الخطــوة	7(	حيــث	تحقــق	التنســيق	بيــن	المــوارد	
بكفــاءة	وفاعليــة،	فــإدارة	المشــروع	تهــدف	إلــى	تحقيــق	نتائــج	معينــة	
خــالل	فتــرة	زمنيــة	محــددة،	كمــا	تهــدف	إلــى	اســتخدام	التخطيــط	
الجيــد،	وإنجــاز	الترتيــب	المالئــم	للمهــام	علــى	جــدول	البرنامــج،	
وتحقيــق	االســتفادة	القصــوى	مــن	المــوارد	المتاحــة،	بمــا	فيهــا	المــال	
ــن	 ــرض	م ــراد	)Geyer, 2005(.	والغ ــدات	واألف ــات	والمع والخام
هــذه	األداة	هــو	تقديــم	أساســيات	إدارة	المشــروعات،	وإيضــاح	كيفيــة	

تطبيقها	بكفاءة	وفاعلية.

ــادئ	إدارة	 ــة	"و29.1"	مب ــّدم	الوثيق ــف تســتخدم هــذه األداة؟	تق كي
المشــروعات،	وتعــرض	مرجًعــا	ُمختصــًرا	وســهل	االســتخدام	يتنــاول	
دك	الوثيقــة	"و29.2"	بمــا	 دورة	حيــاة	المشــروع	كاملــًة.	وســوف	تــزوِّ
يلــزم	مــن	معلومــات	إلعــداد	خريطــة	غانــت	مــن	أجــل	التخطيــط	
ــي	إدارة	 ــا	متخصًصــا	ف ــط	"ر29.1"	قاموًس ــي.	ويعــرض	الراب الزمن
المشــروعات	علــى	شــبكة	اإلنترنــت	بــه	العديــد	مــن	الشــروحات	

المفيدة.	
ومــن	األمــور	الموصــى	بهــا	أن	تســتخدم	أحــد	التطبيقــات	الحاســوبية	
ــات	 ــذه	التطبيق ــل	ه ــل	إدارة	المشــروع،	فمث ــن	أج ــة	م ال ــة	الفعَّ المجاني
ُتســِهم	فــي	إضفــاء	الســهولة	واألتمتــة	علــى	العمليــة	)علــى	ســبيل	

المثــال:	هيــاكل	تقســيم	العمــل،	وخرائط	غانــت،	وتخصيــص	الموارد(،	
ــن	 ــا.	فم ــة	وتتُبعه ــاط	العام ــة	األنشــطة	والنق ــى	متابع ــاعد	عل ــا	تس كم
ــات	 ــة	مفتوحــة	المصــدر	تحــوي	التنبيه ــول	برامجي ــة،	توجــد	حل ناحي
ــط	 ــر	الراب ــج	Openproj	)انظ ــل	برنام ــاعدة	مث ــرات	المس والمؤش
الرابــط	 )انظــر	 	Open Workbench وبرنامــج	 "ر29.2"(،	
"ر29.3"(،	ومــن	ناحيــة	أخــرى،	توجــد	تطبيقــات	مجانيــة	وأقــل	
ــر	منصــة	 ــب(	ممــا	يوفِّ ــات	الوي ــت	)تطبيق ــى	شــبكة	اإلنترن ــًدا	عل تعقي
مشــاركة	 إلــى	 وتهــدف	 للمشــروع،	 االســتخدام	 وســهلة	 تفاعليــة	
المعلومــات	وتيســير	التواصــل	والتعــاون	بيــن	الجهــات	المعنيــة،	ومــن	

أمثلتها	Manymoon	"ر29.4"	و..Freed-camp"ر29.5"
ومــن	المهــام	المتصلــة	بــإدارة	المشــروع:	متابعــة	عمليــة	نهــج	القيــادة	
الحضريــة	 المناطــق	 فــي	 البيئــي	 الصحــي	 للصــرف	 المجتمعيــة	
لهــذا	 مرجعيــة	مخصصــة	 قائمــة	 أ.30	 األداة	 وتوفــر	 	،CLUES

األمر.

المصادر

28 . محتويــات العقد مع المجتمعأ

الوثيقة "و28.1":
مترجــم	–	العقــود	المجتمعية	ألعمال	البنية	

الحضرية  التحتية	
و28.1_العقــود	المجتمعيــة	الٔعمال	البنية	

pdf.الحضرية	التحتيــة

الوثيقة "و28.2":
مترجــم	–	محتويات	العقد	المجتمعي

pdf.المجتمعي	العقــد	و28.2_محتويات

الوثيقة "و28.3":
مترجــم	-	نموذج	للعقــد	المجتمعي	المحلي	من	

دولة	نيبال
و28.3_نمــوذج	للعقــد	المجتمعي	المحلي	من	

pdf.نيبال دولة	

 

 العقود المجتمعية ألعمال البنية التحتية الحضرية 28.1الوثيقة 
  التي تمت اإلشارة إليها من المرجع: 63-50لملخص الصفحات ذه الوثيقة هي ترجمة عربية ه

Tournee, J. and van Esch, W. (2001). Community Contracts in Urban 
Infrastructure Works. International Labour Organization. Geneva, Switzerland.  

تحميل هذه الوثيقة بلغتها األصلية )اإلنجليزية( من هذا الرابط: 
https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CL

UES/Toolbox/t28/D28_1_Community_Contracts.pdf 

اإلجراءات  طبقا للتعديل على   ةالمحلي يةالمجتمع اتلتعاقدل خطوة بخطوة  المتّبعالنهج 
 تنزانيا ،ناصيف حنافي  المستخدمة

  المحلي  ىتعاقد المجتمعلنظام ل تاسيس 

النية الخالصة لدعم هي  إداراة فنية  وكالة محلية أو منظمة غير حكومية أو لبرنامج  تابع إن نقطة البداية ألي 
لومات الخاصة باألنشطة ومعايير األهلية الخاصة بهذا البرنامج وما المبادرات المجتمعية التي تهدف لنشر المع

او الملصقات او المقابالت ملفات المعلومات  طريق اإلذاعة المحلية أو إلى ذلك . ويمكن القيام بهذا عن  
تنوي مساعدة المجتمعات المحلية عن طريق . البد للجميع أن يعلم أن هذه المنظمات  الشخصية وما الى ذلك 

تحسين األحوال المعيشية . أي مجموعة تتقدم يجب أن تكون ممثلة لفئة كبيرة من الشعب وأن تكون منتخبة 
أن تكون على استعداد إلجراء انتخابات ديمقراطية لتشكيل لجان خاصة بمنظماتهم األهلية . ويجب ديمقراطيا أو 

 ي يواجهها المجتمع .أن يكونوا على علم بالمشاكل الملحة الت

 حناالنهج التدريجي الذي أُستخدم في تطوير منظمة التعاقد المجتمعي ، جاء عن طريق الخبرات المكتسبة في 
 (. CDC، واختصارها هو )بلجنة تنمية المجتمع   ، تنزانيا . اللجنة الممثلة للمجتمع تُعرف ناصيف

  ي المجتمع عقدال لتشغيل بخطوة خطوة إرشادات

 الدعم الشروط المسبقة األنشطة النتائج الخطوات
ممثلة  جتمعية م لجنة (1الخطوة )

ومسجلة قانونياً مع 
 حساب بنكي جاري

حيث ال وجود 
لمنظمة مجتمعية أو 

لجنة تنمية مجتمعية ، 
على  لذا يجب

 المجتمع : 
واختيار  انتخاب  -

عمل  ولجنة مندوبين ل
الئحة العمالها 

وتسجيلها قانونيا 
واختيار عنوان 

 لهابريدي 
  حساب بنكيفتح  -

 سجل  لديها  الحكومة 
 اللجان المجتمعية ي

ومنظمة المجتمع 
 ، المحلى 

 
ى حالة وجود فو

لجانة مجتمعية قائمة 
يجب ان تقوم وكاالت 

الدعم بفحص هذه 
اللجان للتأكد عما إذا 

كانت هذه اللجان 
كله بما المجتمع تمثل 

ام فية من المهمشين 
 ال .

يتم دعم المنظمات 
المجتمعية بواسطة 

وكاالت الدعم ، 
وكاالت الدعم هذه 

يمكن أن تكون 
غير منظمات 
او من  حكومية 

البلديات او القطاع 
أو وكاالت لخاص ا

 تنمية محلية أو دولية.

هناك أولويات متفق  أ( 1الخطوة )
عليها لتحسين 

األوضاع المعيشية 
 للمجتمع.

اجراء نقاش بشأن 
 المشاكل ذات األولوية

وخاصة األولويات 
التي  القصوي 

يواجهها المجتمع، 

اللجنة المجتمعية  
للتنمية بمفردها ، أو 

بالتضامن مع وكاالت 
في نقاش مع الدعم 

 الممولين المحتملين.

 
  العقد المجتمعي وياتمحت 28.2الوثيقة 

 
  التي تمت اإلشارة إليها من المرجع: 35-34لملخص الصفحات ذه الوثيقة هي ترجمة عربية ه

Fransen, J. et al. (2002). Sustainable CommunityManaged and Labour-Based 
Upgrading of Urban Low-Income Settlements. Handbook. International Labour 
Organization. Geneva, Switzerland. 

تحميل هذه الوثيقة بلغتها األصلية )اإلنجليزية( من هذا الرابط: 
/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUhttps://www.eawag.ch

Managed_Upgrading.pdf-ES/Toolbox/t28/D28_2_Sustainable_Commmunity 
 

 العقد المجتمعي وياتمحت
 بوجة عام  

 رقم وتاريخ العقد 
   وعنوان العميل )هيئة التمويل( والمتعاقد )ممثل المجتمع(اسم 
  الذي يجب تنفيذهالوصف المختصر للعمل 
 ملخص العقد 

 التزامات المتعاقد
 أن يقوم بجميع األعمال المذكورة في هذا العقد 
 أن يوفر األدوات، المعدات و/أو المواد 
  يلتزم باإلدارة المنصفة للعمالةأن 

 التزامات العميل
 أن يقوم بالدفع في وقته 
 أن يتفقد األعمال 

 الدعم الفني  التزامات 
 اإلشراف على العمل، لصالح العميل 
  منظمة المجتمع المحلي العمل ذو الكفاءة وفقًا للمعايير المطلوبة من قبل ضمان 
 تدريب أفراد المجتمع 

 التعاقد وطريقة الدفعقيمة  
  بدفعة مالية مقدمة  المتعاقدين مع الجتمع يطالب 
   النهائيةإجراءات الدفع 
  قبل الدفع يذهافنالمواصفات المطلوب ت 

 البدء، المدة، والنهاية
 تاريخ البدء والمدة 
  فسخ العقد )سوء التصرف، مدة اإلخطار، نهاية العقد(شروط 

 تسوية الخالفات:
 كشوف الكمية

 أيام العامل المطلوبة لكل نشاط 
 أسعار المهمات 
 ها المواد المطلوبة وتكاليف  

ــص: العقــد	المجتمعــي	)العقــد	مــع	المجتمــع(	هــو	اتفــاق	بيــن	المجتمــع	والهيئــة	المتعاقــدة،	يكــون	المجتمــع	بمقتضــى	هــذا	االتفــاق	مســئواًل	 الُملخَّ
عــن	تنفيــذ	األعمــال	واإلشــراف	عليهــا.	وتوفِّــر	هــذه	األداة	مقدمــة	عــن	التطبيــق	العملــي	للعقــود	المجتمعيــة	مــن	أجــل	تنفيــذ	أعمــال	البنيــة	التحتيــة.	
وباإلضافــة	إلــى	المعلومــات	العامــة	التــي	تقدمهــا	األداة	عــن	التعاقــدات	المجتمعيــة،	فهــي	تقتــرح	بنيــة	للمحتــوى	الخــاص	بهــذا	النــوع	مــن	العقــود،	

م	مثااًل	على	ذلك. وتقدِّ

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 7: تنفيــذ	خطة	العمل

األدوات ذات الصلة:
	عقــود	ُمختَصرة	نموذجية 27 . أ

ــى	أن	يكــون	المجتمــع	مســئواًل	 ــد	المجتمعــي	عل ــص	العق الغــرض	ين
عــن	تنفيــذ	األعمــال	واإلشــراف	عليهــا،	وبذلــك	فإنــه	يــؤدي	دور	
المقــاول.	يفيــد	هــذا	النمــوذج	مــن	العقــود	بوجــٍه	خــاص	فــي	العمليــات	
التشــاركية،	حيــث	ُتســتخدم	المــوارد	المحليــة،	ويخلــق	فــرص	العمــل	
للفقــراء	فــي	المناطــق	الحضريــة،	ويعمــل	علــى	تمكيــن	المجتمــع	
التعاقــدات	 المحلــي،	ويتيــح	بنــاء	المهــارات	والقــدرات.	وتســاعد	
ــح	 ــاءة	عــن	طريــق	توضي ــق	شــراكات	بنَّ ــد	لخل ــة	فــي	التمهي المجتمعي
ــي	 ــم	ف ــم	للتحك ــع،	وبإتاحــة	الفرصــة	له ــذي	ســيؤديه	المجتم ــدور	ال ال
ــل	الغــرض	مــن	هــذه	األداة	 األصــول	التــي	أوجدوهــا	بأنفســهم.	ويتمثَّ
وتوفيــر	 وتقديمــه،	 المجتمعيــة	 التعاقــدات	 بمفهــوم	 التعريــف	 فــي	
ــح	طريقــة	إعــداد	العقــد	مــع	المجتمــع	ومــا	يجــب	 المصــادر	التــي	توضِّ

أن	يشتمل	عليه	من	بنود.

ــة	"و28.1"	الصــادرة	 ــوي	الوثيق ــذه األداة؟	تحت ــف تســتخدم ه كي
ــود	 ــى	معلومــات	بشــأن	اســتخدام	العق ــة	عل عــن	منظمــة	العمــل	الدولي
المجتمعيــة	وإرشــادات	)الصفحــات	50-63(	توضــح	خطــوة	بخطــوة	
ــة،	 ــة	التحتي ــة	البني ــن	أجــل	تنمي ــة	م ــدات	المجتمعي إعــداد	نظــام	للتعاق
وتطويرهــا.	 الرســمية	 غيــر	 الحضريــة	 بالمســتوطنات	 واالرتقــاء	
ــدروس	 ــرات	وال ــا	الخب ــة	الشــاملة	أيًض ــة	المرجعي ــذه	الوثيق وتضــم	ه
ــَذت	بهــا	العقــود	المجتمعيــة.	 ــة	التــي	ُنفِّ المســتفادة	مــن	دراســات	الحال
بالعقــد	المجتمعــي	 ويمكنــك	االّطــالع	علــى	المحتويــات	الخاصــة	
بالرجــوع	إلــى	الصفحــات	34-35	مــن	الوثيقــة	"و28.2".	كمــا	يوجــد	
نمــوذج	لعقــد	مجتمعــي	ألعمــال	البنيــة	التحتيــة	مــن	نيبــال،	وهــو	

معروض	في	الوثيقة	"و28.3".
ــود	 ــاذج	للعق ــى	نم ــألداة	أ.27	لالطــالع	عل ــا	ل ــن	الرجــوع	أيًض ويمك
ــة	التــي	يمكــن	اســتخدامها	مــع	مقاوليــن	آخريــن	 الُمخَتصــرة	النموذجي

بِخالف	المجتمع.

روابط
Project Management Dictionary :"29.1"ر	الرابــط

OpenProj :"29.2"ر	الرابط
Open Workbench :"29.3"ر	الرابط

Manymoon :"29.4"ر	الرابط
Freedcamp :"29.5"ر	الرابط

 

 

 

 

 المحلي من دولة نيبال يالمجتمععقد لل نموذج    28.3الوثيقة 
 
 
 

في برنامج الصرف الصحي البيئي لالقيادة المجتمعية 
 ناالمدينة 

 (األولى المرحلة)
 
 

 تم إبرام ُمذكرة اإلتفاق

 بين

 منظمة/  CIUDإكريت ساهاري فيكاش كيندرا )مركز التنمية الحضرية المتكاملة 
 غير حكومية(

 و

 ) مؤسسة ُمجتمعية(( ناال  تنميةلالمتحدة جنة للا) ناال إيكيكريت فيكاش سامتي 
 
 

 الصحي البيئيلصرف ل لتنفيذ أنشطة المرحلة األولى من برنامج أُجرانشيدي ناال ف.د.س. 
 .وبرامج التنمية 

وذلك بعد سنة واحدة من مرحلة  ؛يُشكل هذا اإلتفاق نموذج تنفيذ خدمات الصرف الصحي البيئي الُمختارة في ناال، نيبال

قد مّهد العقد الذي (.  وCLUES) فى المناطق الحضرية  التخطيط لتطبيق نهج القيادة الُمجتمعية للصرف الصحي البيئي

الطريق  10/2009)العميل( في  -CIUD-( والمنظمة غير الحكومية سيودالمتعاقد ) -Eawag-بين إيواج  تم توقيعه سابقًا

بموجب هذا اإلتفاق، سيكون الشركاء التنفيذيون الرئيسيون للمرحلة األولى وهذا المشروع القائم على الُمجتمع المحلي.  لتنفيذ

والمنظمة غير الحكومية  )"اللجنة"(اللجنة المتحدة لتنمية ناال  لصحي البيئي )"مشروع"( في ناال هممن مشروع الصرف ا

 (.NGO CIUDذة سيود ) المنفّ 
 

 

 6من  1صفحة
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ت	الخا

ضرية	–	مجموعة	األدوا
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القيادة	المجتمعية	لتخطيط	ال

المصادر

30 . قوائــم مرجعية للمتابعةأ

الوثيقة "و30.1":
مترجم	–	القائمــة	المرجعية	للمتابعة

pdf.للمتابعة	ــة و30.1_القأيمة	المرجعي

  2من  1صفحة 

 

 

  لمتابعةلالقائمة المرجعية   30.1الوثيقة  
 

ولذلك، فإن  ة؛المرجو  حرز وضمان تحقيق النواتج أنشطة المشروع وتسجيلها بصورة منتظمة للتحقق من التقدم الم  متابعة من المهم 

 . .المجتمعى  ا ال يتجزأ من النهجأداة أساسية إلدارة عملية التخطيط وينبغي أن تصبح جزء  المتابعة  

متابعة تباع إجراءات إ (CLUES ) للصرف الصحي البيئي فى المناطق الحضرية القيادة المجتمعية  عملياتمتابعة  وال يتطلب 

 تخطيط، لطرح ثالثة أسئلة رئيسية هي:يطة الموضحة أدناه بعد كل خطوة ختيار البسمعقدة، بل يكفي أن تلجأ إلى قائمة اإل

 أين نحن ؟ .1

؟ .2  ما الذي نطمح لتحقيقه مستقبال 

 هذا الهدف؟لنحقق  ما الذي نحتاجه .3
 

 األفضلعمل، ومن ال ورشةمباشرة بعد عقد سبيل المثال على  ، عملية المتابعة ل الدورية  جتماعاتاالجراء هذا التحليل في إوينبغي 

حرز في التخطيط والمشاكل التي التقدم الم   استعراضهذا من  ةالتشاركيالمتابعة . ويمك ن نهج الجهات المعنية الرئيسيةإشراك جميع 

ركيز على التقييم الذاتي البسيط الت ينبغي أن ينصب  إنه سيعزز أيضا مشاركة المجتمع. كما ف ،إذا تم ذلك بطريقة شفافةو .تواجهه

 إذا لزم األمر. ال  لبدء واستعراض وتعديل العملياتخومسيكون المالئم للظروف المحلية. وبالتالي، فإن المجتمع  الم نصف

تأكد من تسجيل النتائج الرئيسية تخاذ القرارات لتصحيح المسار. إوبعة  المتاة تساعدك في عملية قائمة مرجعي   ي قد م هذا التقرير

 .كتابي االمتابعة الجتماع 

ــادة	المجتمعيــة	لمخططــات	الصــرف	الصحــي	 ــص: تقــدم	هــذه	األداة	مــا	يســاعدك	فــي	متابعــة	الخطــوات	الســتة	األولــى	مــن	عمليــة	القي الُملخَّ
البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	)CLUES(	قبــل	مرحلــة	التنفيــذ.	فهــي	تقتــرح	قائمــة	مرجعيــة	بســيطة	يمكــن	اســتخدامها	بعــد	كل	خطــوة	مــن	
ــا	مــن	 ــا	يطــرأ	عليه ــا	وم ــي	تواجهه ــة	أو	المشــاكل	الت ــدم	العملي ــى	تق ــالع	عل ــة	األساســية	مــن	االّط ــن	الجهــات	المعني ــط؛	لُتَمكِّ خطــوات	التخطي

مستجدات	على	نحٍو	دوري	ومنتظم.

 التطبيق في عملية التخطيط: 
الخطــوة 1 إلى الخطوة 6

األدوات ذات الصلة:
	إدارة	المشروع 29 . أ

الغــرض	المتابعــة	هــي	عمليــة	مالحظــة	أنشــطة	المشــروع	ورصدهــا	
ــاذ	 ــا،	والتِّخ ــذه	األنشــطة	وتقدمه ــتمرار	ه ــن	اس ــق	م ــجيلها	للتحق وتس
القــرارات	الخاصــة	بتصحيــح	المســار	وتحســين	أداء	المشــروع	إذا	
ــج	 ــق	النتائ ــى	ضمــان	تحقي ــك.	تســاعد	المتابعــة	عل دعــت	الحاجــة	لذل
)NETSSAF, 2008(.	وعمليــة	 ذلــك	 علــى	 والتأكيــد	 المرجــوة	
ــي	فــي	 ــة	للصــرف	الصحــي	البيئ ــادة	المجتمعي المتابعــة	فــي	نهــج	القي
المناطــق	الحضريــة	CLUES	تشــتمل	علــى	تحليــل	الموقف	باســتخدام	

3	أسئلة	بسيطة:	
1.	أين	نقف	اآلن؟

وما	الخطوة	أو	الهدف	القادم	الذي	نسعى	للوصول	إليه؟ 	.2
3.	وما	الذي	علينا	فعله	للوصول	لذلك	الهدف؟

ــة	 ــي	عملي ــة	تســاعدك	ف ــاج	أداة	المتابعــة	لوجــود	قائمــة	مرجعي 	وتحت
المتابعــة	خــالل	الخطــوات	الســتة	األولــى	مــن	نهــج	القيــادة	المجتمعيــة	
للصــرف	الصحــي	البيئــي	فــي	المناطــق	الحضريــة	CLUES.	وال	تقل	
متابعــة	مرحلــة	التنفيــذ	فــي	األهميــة	عــن	غيرهــا،	ولكنهــا	تختلــف	عــن	
متابعــة	عمليــة	التخطيــط،	ولذلــك	ال	تتطــرق	لهــا	هــذه	األداة	وال	
ــد	مــن	المعلومــات	 ــى	المزي ــالع	عل ــك	االطِّ ــة.	ويمكن تتناولهــا	بالتغطي
المتعلقــة	بخطــط	المتابعــة	الخاصــة	باإلنشــاء	بالرجــوع	إلــى	الوصــف	

الوارد	في	الخطوة	الفرعية	7.1.

كيــف تســتخدم هــذه األداة؟	يجــب	أن	ُيشــيع	اســتخدام	القوائــم	
المرجعيــة	)الوثيقــة	"و30.1"(	بيــن	جميــع	األفــراد	والمؤسســات	
ــن	األفضــل	أن	 ــه.	وم ــة	في ــا	مصلح ــي	لديه ــروع	والت ــة	بالمش المهتم
يعقــد	قــادة	العمليــة	اجتماعــات	دوريــة	الســتعراض	نتائــج	المتابعــة	بعــد	
كل	خطــوة	مــن	خطــوات	التخطيــط	الســتة،	واألفضــل	أن	تكــون	بعــد	
ــاركة	 ــن	مش ــم،	وأن	تتضم ــوة	منه ــكل	خط ــل	الخاصــة	ب ــة	العم ورش
الُمنّظمــة	غيــر	الحكوميــة	و/أو	الســلطات	المحليــة	وممثليــن	عــن	
ن	نتائــج	هــذه	االجتماعــات	التــي	تســتعرض	 المجتمــع،	ويجــب	أن	تــدوَّ
ــر	 ــاذ	التدابي ــا	يجــب	اتخ ــًة،	كم ــج	كتاب ــذه	النتائ ــق	ه ــة	وأن	توثَّ المتابع

واإلجراءات	التصحيحية	إذا	دعت	الحاجة	لذلك.
ــدة	 ــي	دعــم	اإلدارة	الجي ــا-	ف ــة	-أيًض ــة	للعملي ــة	الدوري وتســهم	المتابع
للمشــروع.	وتوفِّــر	األداة	أ.29	المزيــد	مــن	المعلومــات	عــن	إدارة	

المشروع.

كانــت	البدايــة	فــي	االجتمــاع	المنعِقــد	فــي	بيالجيــو	)إيطاليــا(	فــي	الفتــرة	
ــراء	 ــن	الخب ــة	م ــت	مجموع ــث	اجتمع ــباط	2000،	حي 1-4	فبراير/ش
بنــاًء	علــى	دعــوة	مــن	الفريــق	العامــل	بالصــرف	الصحــي	البيئــي	التابــع	
	،)WSSCC(	الصحــي	والصــرف	الميــاه	إلمــدادات	التعاونــي	للمجلــس
ــإدارة	 ــة	ب ــة	والمتعلق ــات	القائم ــات	والممارس ــى	أن	السياس ــوا	عل واتفق
المخلفــات	تســيء	إلــى	اإلنســان	ونفعــه	وُتِخــلُّ	بســالمته	ورفاهيتــه،	كمــا	
ــل	تكلفتهــا	يفــوق	القــدرات	مــن	الناحيــة	االقتصاديــة،	 اتفقــوا	علــى	أن	تحمُّ
باإلضافــة	إلــى	أنهــا	غيــر	مســتدامة	مــن	الناحيــة	البيئيــة،	ولذلــك	دَعــوا	
إلــى	مراجعــة	السياســات	والممارســات	التقليديــة	فــي	جميــع	أنحــاء	العالــم	
ــا،	وكذلــك	األمــر	بالنســبة	للفرضيــات	التــي	 وإصالحهــا	إصالًحــا	جذرّيً
ُبنَيــت	عليهــا	هــذه	السياســات	والممارســات،	كل	ذلــك	مــن	أجــل	التقــدم	
الســريع	نحــو	الهــدف	المعنــي	وهــو	اســتفادة	الجميــع	مــن	ســبل	الحصــول	
علــى	صــرف	صحــي	بيئــي	آمــن	وتوفيــر	هــذه	الخدمــات	للجميــع	فــي	
االقتصاديــة	 القيمــة	 واحتــرام	 والمائــي	 البيئــي	 األمــن	 مــن	 إطــار	

للمخلفات.
وأسفر	االجتماع	عن	المبادئ	التالية:

يجــب أن تكــون الكرامــة اإلنســانية، وجــودة الحيــاة، واألمــن البيئي    .1
علــى المســتوى المنزلــي فــي القلــب مــن النهــج الجديــد، الــذي يجــب 
أن يكــون مســتجيًبا لالحتياجــات والطلبــات وملبًيــا لهــا، بــل وخاضًعا 
للُمســاءلة فيمــا يتعلــق بهــذه األمــور علــى الصعيديــن المحلــي 

والوطني.
القضايــا	والشــواغل	 يتناســب	مــع	 بمــا	 الحلــول	 	يجــب	تصميــم	 	•
االجتماعيــة،	واالقتصاديــة،	والصحيــة،	والبيئيــة	علــى	اتســاعها	

واختالفها.
	يجب	توفير	الحماية	للبيئة	المجتمعية	والمنزلية. 	•

ــن	مــن	إعــادة	تدويــر	 	يجــب	اســتغالل	الفــرص	االقتصاديــة	التــي	ُتَمكِّ 	•
المخلفات	واستخدامها	على	النحو	األمثل.

2.  عمــالً بمبــادئ الحوكمــة الرشــيدة، ينبغــي لعمليــة اّتخــاذ القــرار أن 
ــة، وخاصــًة المســتهلكين،  ــع الجهــات المعني تتضمــن إشــراك جمي

ومقدمي الخدمات .
	ينبغــي	أن	تســتند	عمليــة	اتخــاذ	القــرار	علــى	جميــع	المســتويات	إلــى	 	•

خيارات	مدروسة	ومستنيرة.
الخدمــات	 توفيــر	 لتشــجيع	 مــة	 الُمقدَّ الحوافــز	 تتســق	 أن	 	يجــب	 	•
والمرافــق	واســتهالكها	اتســاًقا	واضًحــا	مــع	الهــدف	الشــامل	والغايــة	

العامة.
مــي	الخدمــات	بمــا	يوازيهــا	 	يجــب	أن	ُتقابــل	حقــوق	المســتهلكين	و	مقدِّ 	•
وُيوازنهــا	مــن	مســئوليات	تقــع	علــى	عاتقهــم	تجــاه	المجتمع	اإلنســاني	

والبيئة	بوجه	عام.

3.  يجــب التعامــل مــع المخلفــات باعتبارهــا مــوارد، ويجــب أن تتســم 
إدارة المخلفــات بالشــمولية، كمــا يجــب اعتبارهــا جــزًءا مــن 
الُمغذيــات  وتدفــق  الميــاه  لمــوارد  المتكاملــة  اإلدارة  عمليــات 

والمخلفات.
•  يجــب	التقليــل	مــن	الُمدخــالت	مــن	أجــل	رفــع	الكفــاءة	وتعزيــز	األمــن	

المائي	والبيئي.
	يجــب	التقليــل	مــن	صــادرات	المخلفــات	إلــى	الحــد	األدنــى	مــن	أجــل	 	•

رفع	الكفاءة	والحد	من	انتشار	التلوث.
	يجــب	إعــادة	تدويــر	ميــاه	الصــرف	الصحــي	وإضافتهــا	إلــى	الحصــة	 	•

المائية.
ــي  ــول مشــكالت الصــرف الصحــي البيئ ــد المجــال لحل يجــب تحدي  .4
بحيــث ال يتعــدى حجمــه أدنــى حــد يمكــن التعامــل فــي نطاقــه )المنــزل، 
والمجتمــع، والبلــدة، والمقاطعــة، ومناطــق الخدمــات، والمدينــة(، كمــا 

يجب تخفيف المخلفات قدر اإلمكان.
يجب	إدارة	المخلفات	في	أقرب	نقطة	ممكنة	من	مصدرها. 	•

ــة	فــي	نقــل	المخلفــات	إال	فــي	 	يجــب	أال	تســتخدم	المســطحات	المائي 	•
أضيق	الحدود.

	يجــب	تطويــر	تقنيــات	إضافيــة	بغــرض	إزالــة	مســببات	األمــراض	 	•
من	المخلفات	وإعادة	استخدامها.

)Bellagio( الملحق: مبادئ بيالجيو  
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