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  ةکلم

د موضوع  دورة"يع اه المه ناعة   " إدارة المي ال ص ي مج ة ف شرکات العامل ر ألداء ال م مؤش أه
  .المياه

القلم العريض    کما يبدو فهذه عبارة مدرجة     ين              ! ب ذا اإلعالن بع ذي يأخذ ه دير ال اال أن الم
د ان يصبح جاهزا                         اإل ه الب اب في طيات ذا الکت ا ه ي يحمله دروس الت عتبار و يتمعن في ال

  .إلدارة عمليات توزيع المياه ببراعة

، عندئذ تحصل علی الرؤية الآلزمة    إذا فتحت الکتاب عند هذه الصفحة عن قصد او صدفة         
اه            ات المي ي نجحت     . حول طبيعة عمل الشرکات الناجحة في مجال إدارة عملي في إدارة   إن

و اعتبر السبب الرئيسي لهذا النجاح هو إلمامي بعمليات الحد           . المياه في الکثير من البلدان    
ق             من الهدر المائي بما في ذلک اإلستراتيجيات التي اتخذتها في هذه العمليات و سبل تطبي

ي يتناو               ذا    هذه اإلستراتيجيات و المزايا التي تعود علی العمليات اثر هذه اإلدارة و الت ا ه له
 .الکتاب

ذا الموضوع           العمل کمدير حتی تمکنت    عاما من    ۴٠تطلب األمر     من الکشف عن دور ه
ان اإلنجازات  . الهام جدا في إنجاح إدارة المياه المهدورة و هنا تکمن أهمية هذا الموضوع            

ن     ارة ع ي عب ات ه ذه التقني ا ه ي تحققه تحکم  : الت ة، ال تدامة المالي سليمة، اإلس  اإلدارة ال
ستهلک، اإلجراءات                األکثر يدروليکياله اس، استخدام الم ة القي ات، دق دفق البيان اءة، ت  کف

تبدال،                    ات اإلس تثمارات و عملي ال ، أفضل اإلس اإلدارية الفاعلة ، المزايا اآلجلة لرأس الم
ضغط     ن ال ستهلک م ادة رضا الم ة، زي وث، المکاسب البيئي ن التل د م اف، الح إدارة الجف
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ياه و عدم حدوث انقطاعات و خفض تکاليف عمليات المياه و التوصل         المائي و تدفقات الم   
رکات      ة ش وير ثقاف ول إدارة األصول ، تط رارات ح اذ الق ات ضرورية إلتخ ی معلوم ال

اه ة المي بکات األنابيب الجوفي ا من تحسين أداء ش ي تمکنن ارات الت ستوی المه ع م . و رف
األجزاء         سوف تعثرون علی التسربات و ستعرفون کيفية تصليحه        ا ب ا دون الحاق ضرر م
  .األخری من شبکة المياه ذات األنابيب السريعة اإلنکسار

ق اإلدارة الناجحة      ذي     . و أألهم من ذلک هو انک ستتقن سبل تطبي دير ال إذا کنت أنت الم
ة لتثبت ألي              ديک الجاهزي د ان تکون ل يتعلم کافة الممارسات التي يقدمها هذا الکتاب فالب

ديرا مسيطرا                  مدير تنفيذي أو   ام و بأنک م ة النجاز المه اءة عالي  وزير دولة بأن لديک کف
ور  ام األم ده زم ار. يمسک بي ذکر أن أمامک خي ديرا  ينت ون م ا ان تک ا، إم ث لهم  ال ثال

  .م األمورمسيطرا أو مديرا غير مسيطر يفلت زما

شرکتک و تحق             اه ل ع المي ات توزي إدارة عملي ة ب ق من کل   قم بالبت في المعلومات المتعلق
ثم التحق بالمؤتمرات التي تعقدها المجموعة المتخصصة لفاقد المياه التابعة للرابطة      . شيء

ه   ا توصلت الي رکهم فيم اه و أش ة للمي ی آراء   . الدولي ن اإلطالع عل تتمکن م ا انک س کم
 .الکثير من الخبراء الدوليين بهذا الشأن

شارات الهندسية      "تعتبر شرکة    ه داران لإلست اه و            بأنه " راين شطة في مجال المي ا شرکة ن
شرق األوسط و                        اه في ال ة للمي د من أعضاء المؤسسة الدولي الصرف الصحي کما إنها تع
ة و الفارسية في               اللغتين العربي اب ب ذا الکت ا له رة بترجمته شرکة خطوة کبي ذه ال قطعت ه

اب      . مجال تعليم األسس الحديثة لإلدارة الناجحة للمياه المهدورة          ئ کت و ناشري و    إني أهن
يم       د   مترجمي هذا الکتاب الق م الجي وا             .ألدائه ذا العمل کي تحقق اموا به ذکروا أن هؤالء ق  ت

سکان                اه لل وفير المي ات ت م لتحسينها عملي ساعدوا مؤسساتکم و بالدک . أنتم النجاح و کي ي
  .إني أتطلع الی مزيد من الخطی الناجحة من جانبکم

  
 تيم والدرون         

   المتخصصة لفاقد المياه التابعة رئيس المجموعة         
  "IWA "للرابطة الدولية للمياه          
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 ةکلم

  

  لمقدمةا

ا    صلبة  تحتية ان لمعظم الدول المتقدمة أسس و بنی       ا انه شغيلية       کم اتخذت اجراءات ت
درها        دول      ،ذات کفاءة عالية الدارة المياه و الحد من ه ا ال ه دائم ذي التکترث ل االمر ال

رو يکافح   .النامية اه                 نالکثي ة من المي ات معقول ی کمي ستهلکين عل ضمان حصول الم  ل
شرب صالحة لل ة ال ر المأمون تم ذلک عب ا ي ا م ر صالحه ذات  و غالب بکة انابيب غي ش

ي    ستوی فن يئ و م سجيل س ام ت ة و     نظ ة التعرف ذلک ان أنظم افة ل دن اض ي مت و تقن
اه ال          دادها،    سياسات جمع االيرادات غالبا ما اليعکسان القيمة الحقيقية للمي ي يجري ام ت

ستهلک     تخفاف الم اليف و اس ترداد التک ة اس يص امکاني أنه تقل ن ش ذي م ر ال االم
  . بالخدمات التي يتلقاها

دورة     اه المه ن المي د م ق بالح ا يتعل ه فيم ديات مماثل يا تح ي آس ة ف دول النامي ه ال  تواج
ود المالي               )NRWغيرالمحتسبة  ( ة و القي ة المتقادم ی التحتي شمل ذلک البن ة و سوء    ، وي

ة ان     . االدارة و رداءة تصميم المشاريع     بينما يمکن للکثير من شرکات المياه في المنطق
ن      تم الکشف ع د ان ي ة بع ول الالزم ق الحل شطة لتطبي ناعية ن واقم ص ی ط د عل تعتم

دورة    اه المه ول دون خفض المي ي تح ديات الت سبة (التح ر المحت ستخدم  ).غي ل "ي دلي
دراء شرکات    )" غير المحتسبة (ورة  المدير الدارة المياه المهد    ه م رسائل اساسية لتوجي

وير  م بتط ا ث دير کمياته ا و تق ـ اوال بفهمه ائي ـ در الم بح اله ل ک و مراح اه نح المي
  . استراتيجية للتعامل معها
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ـ   دورة          :١الفصل ال اه المه سبة   ( يبحث مستوی المي ر المحت ي        )غي د التحديات الت ، و يؤک
ي         اه في آس شأن    تواجهها شرکات المي ذا ال اه و             . ا به دراء شرکات المي زام م د من الت الب

ضم جوانب      د و ت ة االم ة طويل ا عملي دورة باعتباره اه المه ادارة المي شغيل ب طواقم الت
اه   ات المي دا من عملي ة ج ائ . مهم در الم ع اله سؤولية التعامل م اتق يان م ی ع ع عل  تق

ة و االدار   ة     مدراء کافة اقسام شرکة المياه بما فيها المالي ع و خدم اج و التوزي ة و االنت ي
اه ان ال تکون          . العمالء و سائر االقسام    ه فارغه  "و علی شرکات المي في الوقت   " حلق

تثمار و    الذي تواجه الشرکات المزيد من المياه المهدورة و الخسائر المالية و شحة االس
لحد من    ا منتتمکن کي" حلقة مثمرة  "عليها ان تکون  بدال من ذلک    . الخدمات الرديئة 

هدر المياه و تحسين الکفاءة و الحفاظ علی الموارد المالية و زيادة رضا المستهلک و                 
  .التشجيع علی االستثمار في هذا القطاع

ـ  صل ال اه        :٢الف ستوی المي ق لم دير دقي ی تق رورة التوصل ال ی ض ضوء عل سلط ال ي
دورة  سبة  ( المه ر المحت ک ) NRWغي ار ذل ات ال  باعتب اءة العملي ر لکف شغيلية مؤش ت

ا       . لشرکات المياه  لوبا     )IWA (هان موازنة المياه الخاصة بالرابطة الدولية للمي ر اس تعتب
اه    سية للمي ات الرئي ی المکون ا عل وا من خالله اه کي يتعرف دراء شرکات المي ا لم رائع

اه                    . المهدورة اس مستوی المي ستخدمة في قي ات الم ة البيان ة دق و يؤکد هذا الفصل أهمي
دورة معتب ا المه شکله برمته ی الم دا لالطالع عل ا ضرورية ج ا بانه ع . را اياه ان جم

اس المستوی                    ساعد في قي ستهلکين ي اج و عدادات الم البيانات الدقيقة من عدادات االنت
د ان يأخذ                 . الصحيح للمياه المهدورة   دورة الب اه المه اس المي ان قي باالضافة الی ذلک ف

ست     واتير للم داد الف ار دورة اع ين االعتب ي      هلکينبع ة الت رة الزمني ن ان الفت د م للتأک
  . تتطابق و الحجم الذي تقيسه عدادات االنتاج استغرقت لقياس حجم االستهالک

ـ   دورة، ان           :٣الفصل ال اه المه ة بالحد من المي ات تطوير استراتيجية کفيل درس متطلب ي
د  اه المه ع المي ل م ق للتعام شاء فري ة موضوع ان ی دراس ة ال اه بحاج ورة شرکات المي

سبة ( ر المحت ة   ) غي دورة بکاف اه المه ة المي تراتيجية لمواجه وير اس الل تط ن خ م
ة                   مکوناتها و يؤکد امکانية نجاح االستراتيجية المقترحة نظرا لحجم العمل و الميزاني

دها  مَّ رص ي ت ی     . الت ضمهم ال خاص ل صحيح لالش ار ال ذکر ان االختي دير بال ن الج م
رر ان تعمل     الفريق يعزز الشعور بالمسؤولية ف     ي کافة اقسام شرکة المياه التي من المق

دراء                ار الم ين کب ق اآلراء ب . علی تطبيق االستراتيجية و توفير الظروف المناسبة لتوفي
ستوی   ی م ي عل دد هدف اّول ق ان يح ی الفري تراتيجية، عل ی لتطوير االس کخطوة اول

ستوی االق ی الم اء عل ائي بن د الم د من الفاق ي الح اه ف اهشرکة المي صادي لتلک المي . ت
اه في االستراتيجية                 يمکن للفريق ان يحقق التوازن بين االهداف المالية و امدادات المي
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ائي           وازن الم ائج الت ه تهدف االستراتيجية          . و ذلک من خالل استخدام نت في الوقت ذات
" تحديد موضع التسرب  "و  " االطالع علی التسرب  "لتقليص الفترة التي يجري خاللها      

ائي     ) ALR" (يحهتصل"و   ق استراتيجية الحد من         . بهدف التعامل مع الفاقد الم ان تطبي
ی سبع سنوات              ع حت راوح من ارب رة تت ستغرق فت ذلک   . الهدر المائي ربما ت و نتيجة ل

الي        ی اجم الع عل ي االط اه ف رکة المي دراء ش دعم م ة ان ت شاريع التجريبي ن للم يمک
  . راتيجية بکل حذافيرهاالميزانية و الموارد المطلوبة لتنفيذ االست

رار و            :۴الفصل الـ  رز صناع الق دءا من اب يؤکد أهمية الوعي علی کافه المستويات ــ ب
دورة                 اه المه امج الحد من المي . انتهاء بالمستهلک ــ معتبرا ذلک ضروري النجاح برن

ان         ة يحقق ة المطلوب ی الميزاني صول عل امج و الح ا للبرن م االدارة العلي وفير دع ان ت
البد من ان يعي کل من االدارة الوسطی و الطاقم،          . ستدامة المالية لهذه االستراتيجية   اال

ذ        ب تنفي سه يتطل ت نف ي الوق اه و ف در المي ن ه د م ي الح سؤولياتهم ف م و م ادواره
اه          ا ان التواصل مع       . االستراتيجية تضافر طويل األمد لجهود کافة اقسام شرکة المي کم

ستوی ال   ن م د م ستهلکين يزي ائي و الم در الم اهيري بخصوص اله ار  وعي الجم اآلث
ائي و                  داد الم ی تطوير مستوی االم ة عل د المائي االيجابية التي يأتي بها الحد من الفواق

 . تحسين جودة المياه

ـ صل ال د التجاري: ۵ الف اول الفواق ة ). Commercial losses (ةيتن د التجاري ل الفواق تمث
ا              االيرادات المفقودة و حتی نسبة بسي      ا م دا و غالب طة منها سيکون لها اثر مالي کبير ج

ا                    م ترکيبه ي ت ة و الت ي اصبحت قديم تحدث بسبب العدادات التي جری العبث بها و الت
ی ترکيب             ا بصورة صحيحة اضافة ال م تجر المحافظة عليه ي ل شکل خاطیء و الت ب

ی الممارسات الفاسدة خالل               ة   توصيالت غير مشروعة و االخطاء االداريه و حت  قرائ
واتير  داد الف داد و اع راء    . الع دريب ق ال ت ي مج اه ف رکات المي ستثمر ش ن ان ت د م الب

عدادات و تأهيل کوادر و طواقم و توفير عدادات دقيقة و انظمة محکمة االتقان العداد 
رادات  ن االي ی م ستوی اعل أتي بم ا ت واتير ألنه اون  . الف ن تع د م ی ذلک الب اضافة ال

ر       السکان و بعض الدوائر     اه و االستخدام غي ی ظاهرة سرقة المي الحکومية للتغلب عل
 .المشروع لها

اه من      Physical Losses يبحث الفواقد الفيزيائية :۶الفصل الـ سرب المي شمل ت ، و هي ت
دءا     انابيب النقل و التوزيع و حاالت الطفح التي تشهدها صهاريج التخزين           و التسرب ب

عادة ما يعتبر تسرب المياه من انابيب النقل . من وصالت الخدمة حتی عداد المستهلک   
ادة ان                   ـ جرت الع أنه ان يخلف اضرارا جسيمة ــ ة من ش الغ االهمي دثا ب و التوزيع ح
اه                        ـ اال أن شرکات المي ورا ـــ ة عن حدوث ذلک ف يقوم السکان بابالغ الجهات المعني
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االخری للتسرب  تعتبر النماذج. طارئ تقوم باصالح التلف المؤدي الی التسرب بشکل 
الحها      ا و اص شف عنه تم الک ن ان ي دا م ر تعقي ة الدارة  . اکث تراتيجية الناجح ان االس

ول و  سرب و ادارة االص ل بالت تحکم الفاع ضغط، و ال ی ادارة ال اج ال سرب تحت الت
  . االنابيب و عمليات تصليح عاجلة ذات جودة عالية

ـ صل ال اطق: ٧الف سيم المن اول تق بکة م. يتن سيم ش اطق ان تق ی من عة النطاق ال اه واس ي
ارة اخری  ة"اصغر ذات ادارة أسهل او بعب دادات الناحي اطق ع ر ) DMAs" (من يعتب

شرکات      . االجراء االکثر قبوال علی المستوی العالمي في الوقت الحاضر         ذا يمکن ل فبه
دفق                   ع الضغط و الت ی مواق شبکة و ان تقف عل ا باوضاع ال المياه ان تصبح اکثر المام

ي المن رف سهولة اکث ضررة ب ة  . اطق المت دادات الناحي اطق ع شاء من ايير ان ان مع
)DMAs (      تتطلب االخذ بعين االعتبار الحجم)   صمامات     ) او عدد التوصيالت و عدد ال

ة              الم   ) االرض(التي يجب اغالقها و عدد عدادات التدفق و اختالفات سطح الترب و المع
ا ان   ي يمکنه ه الت ارزة للمنطق ة الب ة  الطبوغرافي دادات الناحي ة ع دودا لمنطق ون ح تک

)DMA .(    ي دفق الليل ستوی للت ی م اه ادن رکات المي ستخدم ش ي  MNFت دفق الليل  و الت
شروع ي   ) LNF(الم دفق الليل افي الت ساب ص ة   ) NNF(لح د التجاري ب الفواق ی جان ال

ة   دادات الناحي ة ع ي منطق دورة ف اه المه ستوی المي د م اطق . DMAلتحدي شاء من ان ان
دعم                  DMAsلناحية  عدادات ا  اه و ي  يساعد في التعامل مع الضغط و تحسين جودة المي

  . تواصل امدادات المياه

ـ صل ال ی: ٨الف رق ال رات االداء  يتط ن مؤش سلة م ) Performance Indicators(سل
اه   رکات المي دراء ش دی م وفرة ل رات االداء  . المت ساعد مؤش ور  PIsت اس التط ي قي  ف

ات           الحاصل في الحد من الهدر ال      مائي و في تطوير المعايير القياسية و ايجاد سلم اولوي
ة       توصي باستخدام   IWA" الرابطة الدولية للمياه    "ان. لالستثمارات ی التحتي مؤشر البن

سرب  ة    ILIللت د الفيزيائي ر للفواق ضل مؤش اه أف رة اي ر أداء  .  معتب ضل مؤش  PIان اف
. بة مئوية من االستهالک المرخص     للفواقد التجارية حاليا هو التعبير عنها علی انها نس        

علی تطوير مؤشر آخر للفواقد التجارية يدعی ) IWA" (الرابطة الدولية للمياه " تعمل 
ق               . ALI" مؤشر الفواقد الصورية  " اه بتطوير و تطبي دراء شرکات المي ام م البد من قي

  .برامج مراقبة لضمان تحقق اهدافهم فيما يتعلق بالحد من المياه المهدورة

 يبحث بعض الخيارات لبناء القدرات الالزمة للتعامل مع المياه المهدورة و :٩صل الـالف
ری    ارة اخ ة او بعب ات التوأم الل ترتيب ن خ اه "ذلک م شرکتي مي ة ل شراکة الثنائي  "ال

ة   وم منظم ويا و تق ل س يا "للعم اون آس يللتع امج ) ECO-Asia ("البيئ ة لبرن التابع
ة الدو" ة للتنمي ة االميرکي ةالوکال شراکات) USAID" ( لي ذه ال شاء ه سهيل ان ان . بت
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ری      ارة اخ ة او بعب ة التوأم رحوا أهمي الم ش اء الع ل انح ي ک اه ف دمات المي زودي خ م
، لتشجيع بعضهم البعض علی "التبادل المرکز و المستديم بين الزمالء في هذا المجال"

د                  اء الق ی بن رات و العمل عل شرية و    اعتماد السياسات المتطورة و افضل الخب رات الب
درات               تعتمد الشراکات . المؤسسية ز ق ين النظراء لتعزي رات ب ادل الخب التوأمية علی تب

دمات  دادها للخ سين ام ي تح اه ف رکات المي اه (ش ن المي د م ال الح بيل المث ی س عل
دورة ائي       ) المه داد م ام ام ی نظ اه ال بکة المي ل ش دمات اي تحوي اق الخ يع نط و توس
ار مصالح                  . مستمر ين االعتب ة حول الطلب و االخذ بع تتمحور فاعلية شراکات التوأم

ضل     اد اف ی اعتم دف ال ائج و ته ق النت ی تحقي ز عل ه و ترتک اني و اولويات الطرف الث
اني       المم رف الث ی الط رف االول ال ن الط ا م ول و انتقاله ات و الحل وذج . ارس ان نم

انه کيف يمکن للتعاون االقليمي      يبين) ECO-Asia(التوأمة لمنظمة آسيا للتعاون البيئي      
شارکة رغم        ان يصب في مصلحة       و تبادل افضل الخبرات بين الزمالء       االطراف الم

  . لنتائجان هذه المصالح تختلف من حيث الشکل و ا

دورة       "اني مسرور لمساهمتي في تطوير       اه المه دير الدارة المي اه    ". دليل الم ر المي تعتب
الم                ی مستوی الع ا عل . المهدورة مشکلة عالمية تتطلب استراتيجية ادارية يمکن تطبيقه

صيا       ائل           يتطلب تطوير هکذا استرتيجية اسلوبا تشخي م استخدام الوس د المشکلة ث لتحدي
ان اتباع مسار تدرجي يعد الحجر االساس لتطوير    . ا او التخلص منهاالمتاحة لتقليصه 

ية    ئله االساس نطرح بعض االس ذا س ة ل تراتيجية ناجح راءات   اس ات و اج ول سياس ح
  . شرکة المياه ثم نباشر باالجابة عليها

دان     ن البل ل م ي ک اه ف رکات المي ن ش ر م ع الکثي ت م ا تعامل شارا دولي اري مست باعتب
ة   المتقدمة و الن   اه     امية لتعريف و تنفيذ االستراتيجيات الکفيل د  . بالحد من هدر المي أعتق
شکل افضل              ان الفلسفات  دليل تعکس وب ذا ال ضمنها ه و المفاهيم و االقتراحات التي يت

راءات، خاصة ل من  االج ا ک ي اوصی به اه"تلک الت ة للمي و  IWA" الرابطة الدولي
ة    . معهد البنک الدولي   ه  و اني لمسرور للموافق يا            .  علي اه في آس و طبقت شرکات المي ل

النهج الذي يتضمنه هذا الدليل فسرعان ما تنتفع بتوصلها الی فهم افضل ألداء شبکاتها              
ات               ائل المتاحة للکشف عن کمي دة حول الوس ی معلومات متزاي کما انها ستحصل عل

  .المياه المهدورة و خفض مستوياتها

   فارليمالکولم          
  لي الدارة الفاقد المائيالمستشار الدو        

   ٢٠٠٨ يونيو ٢٣        
  





  ١الفصل الـ

  مقدمةال

  الخلفية  ١-١
دورة          اه المه المي للمي سبة     (ان المستوی الع ر المحت ع       ) NRWغي ة فظي د المائي او الفواق

اه المعالجة          ٣٢يهدر سنويا ما يزيد علی      . جدا سرب في        مليار متر مکعب من المي ر الت اث
ا ال             ١۶ة الی   اضاف. شبکات التوزيع  ستهلکين لکنه ی الم ا عل  مليار متر مکعب يتم توزيعه

ساد           ة او الف اس الرديئ تحفظ   . تفوتر بسبب السرقه و نظم القي دير م شير تق الي    ي ی ان اجم ال
غ                الم يبل ار دوالر اميرکی     ١۴االنفاق السنوي لشرکات المياه في کل انحاء الع و في   .  ملي

اه   % ۶٠-۵٠ا الفاقد   بعض البلدان المحدودة الدخل يمثل هذ      ی     من امدادات المي باالضافة ال
داد             %. ٣۵معدل عالمي يقدر بـ    ساعد في ام أنه ان ي ان توفير نصف هذه الکمية فقط من ش

  .  الی مزيد من االستثمارة مليون شخص دون الحاج١٠٠لـ المياه
  :االيجابيات االخری للحد من الهدر المائي هي کما يلي

  
اه و ا    • ـ   توفير شرکات المي ارات دوالر اميرکي اضافية   ٣لصرف الصحي ل   ملي

  من السيولة
د                  • ذلک تحقق المزي ر المشروعه و ب تخفض شرکات المياه عدد التوصيالت غي

 من العدالة بالنسبة للمستهلکين
 شرکة المياه االکثر کفاءة و استدامة يمکنها ان تحسن خدمة العمالء  •
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 .خریتوجد آالف الوظائف اال فرص النشاء مشاريع جديدة •
  

سلطة                        ة او ال يا ضمن صالحيات مجالس البلدي اه فی آس تعمل الکثير من شرکات المي
ة ات المرکزي ة او الحکوم ر  . االقليمي ة او غي صورة دوري شرکات ب ذه ال ين ه ا تع ا م غالب

اه               صلة بقطاع المي ات ال تمتُّ ب دراء بخلفي ة المستوی کم . دورية اشخاصا لمناصب رفيع
ل عن            نتيجة لذلک فان بعضا ممن     يحصلون علی هذه المناصب البارزة اليعرفون اال القلي

ؤثرة في                     ة الم ة و المؤسسية الحيوي ق بالجوانب التقني عمليات امداد المياه خاصة فيما يتعل
  .التعامل مع الهدر المائي

ل "هذا الـ  م                    " دلي ی فه اه للتوصل ال دراء الرفيعي المستوی في شرکات المي ساعد الم ي
ة بالحد           افضل لموضوع المياه   ة الکفيل ول العملي ا و وضع الحل  المهدورة و تحديد مکوناته

اه        شرکات المي شغيلية ل ات الت سي للعملي ر األداء الرئي ی مؤش افة ال اه اض در المي ن ه . م
دورة      " دليل"يتضمن هذا الـ   اه المه معلومات يحتاجها المدراء خالل مناقشتهم موضوع المي

 من حيث التصميم دليال فنيا للمهندسين للتعامل مع         اليعد هذا الکتاب   .و االمور ذات الصلة   
 .هدر المياه بل هو مرجع يستخدمه کبار المدراء

ة    ة للتنمي ة االميرکي ان الوکال
ة  الل  ) USAID(الدولي ن خ ين م تب

ي     اون البيئ -ECO(برنامج آسيا للتع

Asia (     ة کيف يمکن لترتيبات التوأم
ة         ان تدعم شرکات المياه في مواجه

ديات ا اه   التح ق ادارة المي ي تعي لت
ا  زز کفاءاته دورة و ان تع المه
دماتها  ستوی خ شغيلية لتحسين م الت

  .في المناطق الحضرية
ي   اون البيئ يا للتع امج آس ان برن
اه            يتعامل مع عدد من شرکات المي
ق    الحضرية الناجحة لتطوير و تطبي
اه       الشراکات التوأمية مع شرکات مي
ا في        ز امکانياته اخری تسعی لتعزي

دماتت امي . وفير الخ ي ع سهيل   ٢٠٠٧-٢٠٠۶ف ي بت اون البيئ يا للتع امج آس ام برن  ق

داد  إالحد من الفواقد المائية يمکن شرکات المياه من           م
 .الفائض من المياه الی المناطق المحرومة
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اد   "توأمية بين کل من    مشارکات وتيليتيز بره ل ي ، و Runhill Utilities Berhad) ("رآنهي
دورة، و                اه المه ة    "هی شرکة مياه مالزية تميزت لکفاءتها في الحد من المي سلطة االقليمي ال

داد   Provincial Waterworks "Authority "(PWA)لمحطات المياه  في تايالند و شرکة ام
 يان الغاية من هذه الشراکات ه     .  في فيتنام  (WSSC)" باک ننه "المياه و الصرف الصحي     

ه   "و   PWA" السلطة االقليمية لمحطات المياه   "کل من    تعزيز قدرات  اک نن في   WSSC" ب
" رانهيل" ساهمت تجارب شرکة     کما. فهم مشکلة هدر المياه و کبحها بافضل شکل ممکن        

  ".دليل المدير الدارة المياه المهدورة"في تصميم  و ترتيبات التوأمة

  التحديات التي تواجهها شرکات المياه في آسيا  ٢-١
اني                هناک مناطق في القارة اآلسيوية تتوفر فيها المياه بغزارة، کما ان هناک مناطق تع

اه  من االجهاد المائي، و ذلک ناتج عن الج   . غرافيا االقليمية و قدرة البالد لتمويل قطاع المي
دان                   ين البل اه ب ع المي افوء في توزي اه تظهر عدم التک رغم ان الحد من هدر         . الصورة ادن

اه     ودة المي ة و ج سين کمي دعم تح ه ي ه االرض اال ان ی وج اين عل ول دون التب اه اليح المي
  . المتوفرة في المناطق ذات الندرة المائية

ش  سـيحت ي   ـد ال اه ف ی المي صول عل کان للح
. الندرة المائيةالتي تعاني من المناطق

  

 .وفرة المياه تحسن من المستوی المعيشي
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يا    ـتع کل اقاليم او بلدان العالم  ال تتم اطق آس ی   ـ  خاصة تلک التي تقع في بعض من  ببن

يکافح الکثيرون  . المهدورة اجتثاث ازمة المياه   تشغيلية مؤثرة تمکنها من    تحتية و اجراءات  
ی صحته و                      اظ عل ة للحف اه العذب ة من المي ات معقول ی کمي لضمان حصول المستهلک عل

  . المياه في آسيا و بشکل دائم تحديات اکبر من بينها التاليةسيواجه مدراء شرکات. سالمته
 التحضر السريع •
 تقلص امدادات المياه •
 التلوث البيئي  •
 بنی تحتية قديمة  •
 سيئة اضافة الی نظام حفظ سجالت غيرمجد صيانة تشغيلية و عمليات اجراءات •
  مهارات فنية و تقنية غير کافية  •
 االيرادات سياسة خاطئة لجمع غيرمناسب و فةقيود مالية اکبر بما فيها نظام تعر •
 المؤثرات السياسية و الثقافية و االجتماعية •
 فيما يتعلق بالتوصيالت غير المشروعة حدوث فواقد تجارية اکبر خاصة •

  
يا مجموعة من                         اه و الصرف الصحي في آس دراء شرکات المي دی م رغم ذلک فان ل

  .يمکنهم االعتماد عليها نقاط القوة
   ال بأخالقيات المهنة و االجتهاد في العملالتزام ع •
  القدرة علی تسيير العمل بنحو جيد عبر الوسائل المتاحة و الموارد المتوفرة •
 طواقم متحمسة تکمن لديها القدرة لتطوير قدرات تقنية عالية  •

  
في الوقت    . عجلة التطور  سير   کل هذه االسباب تؤثر في ادارة الفواقد و تلبية الطلب و          

ة التحديات                   ذاته ف  تم رصدها لمواجه ي ي ة الت وارد المالي ان الهدر المستمر للمياه يقلص الم
يا         ـ   . التي تتعرض لها شرکات المياه في آس ذا ال ل "ه اه في          " دلي دراء شرکات المي ن م يمّک

سياسات           ديل المتواصل لل المنطقة من التعامل مع المعوقات و الکشف عن التحديات و التع
  .و الممارسات الجارية
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   المياه المهدورة؟الحد من لماذا تعاني شرکات المياه من موضوع :١-١مالحظة 

  ) تکاليفها، مصادرها،حجمها(عدم فهم المشکلة  •
 )طواقم ال تتمتع بتدريب کاف(االفتقار الی القدرات  •
 )االنابيب، العدادات(عدم توفر التمويل الکافي الستبدال البنی التحتية  •
 العليا غياب التزام االدارة  •
 ضعف کل من البيئة التمکينية و حوافز األداء •

ارين،         دورة في          "بيل کينغدوم، روالند ليمبرغر،فيليب م اه المه تحديات خفض المي
ساعد        ة ـ کيف يمکن للقطاع الخاص ان ي دات الخ   : البلدان النامي ی التعاق ة  نظرة عل دمي

  من ديسمبر ۶، الـ٨ص  البنک العالمي، ."المبنية علی االداء

  الحلقة الفارغة و الحلقة المثمرة :آثار المياه المهدورة  ٣-١
ة الفارغة    دورة    (Vicious Circle)الحلق اه المه شکل  (للمي د احدی االسباب    ) ١-١ال تع

ة          ة و فيزيائي د تجاري شرکات و تخلف فواق سيئ لل ـ   (الرئيسية لالداء ال  و ۵راجع الفصل ال

يرتکز االستثمار
 الطلب ةعلی تلبي

 يالمتنام
 للمستهلکين

ةتتقلص الميزاني
 خاصه فیةالتشغيلي

ة اجزاء من الشبک
تحتاج الی عمليات 

 ةيانص

 
 هتزداد الميا
 ةالمهدور

االيرادات  تنخفض
و تزداد التکاليف 

 ةالتشغيلي

  الحلقة الفارغة للمياه المهدورة: ١-١ الشکل
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ات، تحول دون وصول المياه الغالية الی المستهلکين     ان الفواقد الفيزيائية، او التسرب     .)۶الـ
شغيلية اليف الت د التک سبة   . و تزي اع بن ذا القط ي ه تثمارات ف ادة االس سبب بزي ا تت ا انه کم

شبکة          ة      . تتجاوز المستوی المطلوب لوجود الحاجة لزيادة سعة ال د التجاري ي   -ان الفواق  الت
ستهلکين و التعامل غ     ا اخطاء عدادات الم سبب به ات و التوصيالت   تت ع البيان دقيق م يرال

  . تخفض مستوی االيرادات و بذلک تقلص الموارد الماليةـغير المشروعة 
ی   " الحلقة الفارغة  "التحدي الذي يواجهه مدراء شرکات المياه هو في تحويل           ة  "ال حلق

رة شکل (Virtuous Circle "مثم اه). ٢-١ ال يص المي ق   ان تقل ة يطل ي الحقيق دورة ف المه
ان الحد من الفواقد الفيزيائية الجسيمة يؤدي الی توفير . ةر مائية و موارد مالية جديد    مصاد

ا  . کميات اکثر من المياه الصالحة للشرب و يرجئ الحاجة لالستثمار في مصادر جديدة             کم
ذي     انه يخفض التکاليف التشغيلية و علی نحو مماثل يحد من          ة االمرال أتي   الفواقد التجاري ي

  .اليراداتا من بالمزيد

  الحلقة المثمرة للمياه المهدورة: ٢-١ الشکل

يزداد االنفاق بحيث 
 الی تحسين ييؤد

 ةالعمليات التشغيلي

تتزايد االيرادات و 
تتقلص التکاليف 

 ةالتشغيلي

 
 هتنخفض الميا
 ةالمهدور

  تم رصد
 االستثمارات 

للحد أخری لمشاريع
ة المهدورهمن الميا
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  التعامل مع المياه المهدورة  ۴-١
ذ   ت ان تتخ ا کان اه اينم رکات المي ی ش ة  عل صيًا يلي لوبًا تشخي ة   اس ول عملي ق حل تطبي

دورة  اه المه ا لخفض المي ن انجازه شبکة و   . ممک سبة لل ة بالن ي الدراي ی ه وة االول الخط
  :کما يلی  االسئلة التي تطرح نفسها خالل هذه العملية هيان. ممارسات التشغيل

  ما هي کمية المياه التي تهدر؟  •
 اين تحدث الفواقد المائية؟ •
 لماذا تحدث هذه الفواقد ؟ •
 ما هي االستراتيجيات التي يمکن اتخاذها للحد من الفواقد و تحسين االداء؟ •
 التي تحققت؟ االنجازات علی ان نحافظ االستراتيجية و کيف يمکننا ان نبقي علی •

 

   و الطريق للنجاح ـاسباب الفشل  ١-۴-١
ه                         اه اال ان ات شرکات المي ة اولوي د ان يتصدر قائم دورة الب اه المه رغم ان خفض المي

ة        ستويات مقبول ي م دورة ف اه المه ت المي افحون لتثبي رون يک ازال الکثي باب . م ان االس
تتراوح من عدم معرفة حجم المشکلة حتی       المؤدية الخفاق استراتيجيات کبح الهدر المائي       

شرية        وارد الب درات الم ة و ق وارد المالي دراء شرکات       . غياب الم ان م ی ذلک، ف اضافة ال
سبب في ذلک          ود ال ا و يع ا کافي دورة اهتمام المياه غالبا ما ال يعيرون موضوع المياه المه

  . ع نسبة المياه المهدورةالداخلية الضعيفة التي تساهم في ارتفا الی السياسات و االجراءات
ا يتطلب                       زة، و انم رة وجي التعامل مع هدر المياه ليس نشاطا آنّيا يبدأ و ينتهي خالل فت

اه           . التزاما طويل االمد و تعاون کافة اقسام شرکة المياه         دراء شرکات المي ر من م ان الکثي

 

 .استبدال البنی التحتية المتقادمة يتطلب طاقة مالية، يمکن الحصول عليها بخفض المياه المهدورة
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ـ                ذا ال شبکة اال ان ه ة اجزاء ال شأن کاف ی معلومات ب ل د"اليمکنهم التوصل ال يحيطهم  " لي
ة                     شغيلية و الصحة المالي ات الت ی العملي ا عل دورة و تأثيره علما بشأن موضوع المياه المه
سبب                ذي يت للشرکة، اضافة الی دورها في قناعة المستهلک کما ان االستخفاف بالتدهور ال
ا                           ا م ذه المشکلة غالب ة في الحد من ه ات الکامن راث بااليجابي به فقدان المياه و عدم االکت

دورة       ي اه المه ي حل      . ؤديان الی اخفاق عمليات الحد من المي ات ال يعن ذه العملي ان نجاح ه
شاملة لالصول و    ب االدارة ال ا يتطل شبکة و انم ن ال ا م ان م ي مک ة تحدث ف شکلة تقني م
ة و عوامل أخری               العمليات التشغيلية المجدية و دعم المستهلک و رصد مخصصات مالي

  ).٣-١شکل ال(
ر   .يؤثر في الحد من المياه المهدورة) poor governance (ةوء االداران س ا يفتق  غالبا م

ذاتي و        ی      مدراء شرکات المياه الی االستقالل ال درة عل ة و         الق ارات التقني ساءلة، و المه الم
افح التحديات    .االدارية الالزمة لتوفير خدمات موثوق بها     ان ادارة شرکة المياه البد ان تک

ة           التنظيمية و التي تخ    ات التقني سياسية و االمکاني ات ال ا المعوق م من بينه تص بمجال عمله
سيیء           . غير الکافية و البنی تحتية المتقادمة      في نهاية المطاف البد من القول ان التصميم ال

ة               للمشروع يعيق عملية خفض المياه المهدورة و خاصة يؤدي الی الحط من أهمية الميزاني
  .المطلوبة
دورة        ذلک فان دراية ال    مع اه المه قائمين علی امور شرکات المياه بالبعد المؤسسي للمي

ساحة و          . هي في ازدياد   ی ال ي تظهر عل اک مجموعة من األدوات الت اضافة الی ذلک هن
   :يمکنها ان تدعم الخفض المتواصل للمياه المهدورة

  . اساليب جديدة لتقدير حجم الفواقد الفيزيائية و التجارية بدقة اکثر •
 کثر تقنية و تاثير الدارة التسرب و خفض ضغط الشبکةاساليب ا •
 األداء علی التي تعتمد العقود المثال سبيل الخاص، علی القطاع لجذب جديدة آليات •
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  الحد من المياه المهدورة مسؤولية الجميع: ٣-١شکل ال

   الدارة المياه المهدورةالمدير دليل ٢-۴-١
ق استراتيجيات خفض           "دليل المدير الدارة المياه المهدورة    "ان    هو دليل ارشادي لتطبي

ب و           ول تتناس ع حل ور و وض ذه األم ن ه ع أي م ل م الل التعام ن خ دورة م اه المه المي
يمّکن مدراء شرکات  " الدليل"ان المنهج الذي يتضمنه     . االحتياجات الخاصة لشرکة المياه   

دورة و العوامل          اه المه ؤثر في ذلک    المياه من التحّلي برؤية جديدة لموضوع المي ي ت . الت
دورة و ان               " دليل"هذا الـ  اه المه در حجم المي اه کي يق دير شرکة المي يقدم نقطة انطالق لم

شرکته  ة ب ة الخاص ی التحتي شغيلية و البن ات الت ی العملي ة عل ديالت الالزم ري التع يج

بيانات 
  ةمعلوماتي

  
 ةمستوی المهار

  ةالفني
 

 التشغيل
  يالتجار

  
  

   االصولةادار
 

ةتشغيل و صيان

  

دعم المستهلک

التخصيص 
 يالمال

   ةدعم االدار
  اليعال

رةالمياه المهدو
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غطي ي" الدليل"ان . لمواجهة هذه العوامل و ان يقوم بتنفيذ السياسات و االجراءات الالزمة
  . المواضيع التالية

شبکة و               • حساب التوازن المائي او بعبارة اخری ما هي کمية المياه الواردة في ال
رادات                الفصل  (ما هي النسبة التي تاتي بايرادات و النسبة التي تهدر دون اي اي

  ) ٢الـ
ع ال • ل م ات للتعام لم أولوي اد س اه "Components" اتونکمايج ددة للمي  المتع

 ) ٣الفصل الـ(وير استراتيجية للحد منها المهدورة و تط
ق           • ضم کل االطراف المعنية باالمر مثل االدارة و طاقم التشغيل و السکان لتطبي

 )۴الفصل الـ(االستراتيجية الکفيلة بخفض المياه المهدورة 
 )۵الفصل الـ(الفواقد التجارية  التعامل مع •
 )۶الفصل الـ(التعامل مع الفواقد الفيزيائية  •
شاء  • ة   ان دادات الناحي اطق ع اه    (DMAs)من ع المي ل م تخدامها للتعام  و اس

 )٧الفصل الـ( المهدورة
 ) ٨الفصل الـ(مراقبة اداء شرکة المياه في ادارتها للمياه المهدورة  •
ع   • اه برف ا شرکات المي ة حيث قامت فيه ة معين ة حال ی دراس ضوء عل سليط ال ت

دو      اه المه ديات المي ع تح ت م دراتها و تعامل ستوی ق ات   م الل ترتيب ن خ رة م
 )٩الفصل الـ(التوأمة 
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  الرسائل االساسية

اه و حجم                  شرکة المي ة ل وارد المالي د کل من الم دورة يزي اه المه ان الحد من المي
  . المياه المتوفره لديها

ل       دورة مث اه المه ق بخفض المي ا يتعل يا تحديات فيم ة في آس دول النامي تواجه ال
ة و البنی التحتية المتقادمة، الق و مع  ) poor governance (وء االدارةس  يود المالي

اه  شرکات المي ن ل ک يمک ا    ذل ی انه دة عل سة و المج ا المتحم ر طواقمه ان تعتب
 .استراتيجية رئيسية يمکن من خاللها ان تحسن عمليات الحد من الهدر المائي

ة                      دورة و الخسائر المالي اه المه سبة المي اع ن ی ارتف ا  تؤدي الحلقة الفارغة ال بينم
 . تؤدي الحلقة المثمرة الی خفض المياه المهدورة و ازدياد الموارد المالية

دة جوانب من   شمل ع د ان ت د الب ة االم دورة خطة طويل اه المه ر ادارة المي تعتب
 .عمليات المياه

سام شرکة                       ة اق دراء لکاف ی عاتق الم ع عل يعتبر الحد من هدر المياه مسؤولية تق
ی آخره              المياه بما فيها المالية    .  و االدارية و االنتاج و التوزيع و خدمة العمالء ال

دورة "ان  اه المه دير الدارة المي ل الم د   " دلي ي تحدي دراء ف ساعد الم ه ان ي يمکن
 .مصادر المياه المهدورة و تطوير استراتيجية کفيلة بالحد منها


