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 الملخص

ضمن الدول التي تعاني من الفقر المائي، وهو وضع مرشح للتفاقم ما  مصر صنفت   العالمي، وفق مؤشر اإلجهاد المائي
في ذات السياق، يمثل فكر المجتمعات العمرانية الخضراء المتنامي عالمياً لم تتخذ التدابير واإلجراءات الالزمة لمواجهته. 

والحفاظ على البيئة من خالل عدة  يعمل على تحقيق مبادئ االستدامةحيث  التقليدية العمرانية للمجتمعاتبديالً واعداً 
دراسة إمكانية االستفادة من هذا الفكر محلياً  ذلك عيديستو .وتنمية الموارد المائيةالمياه  استخداممحاور منها زيادة كفاءة 

غياب ، خاصة في ظل ؤهل البيئة العمرانية المصرية للقيام بدورها في التخفيف من حدة هذا الوضع المائي المتأزمت  بحيث 
ً  واعتقاداً في عدم مالئمة التطبيق الحرفي .نظام محلي متكامل لتطبيق الحلول الخضراء ً لما هو  محليا وذلك  ،متبع عالميا

 ستخداملتحقيق اال المحلى النظامما هو  :ينالتالي ينالسؤالهذا البحث يطرح ، الظروف البيئية واالجتماعية الختالف
 ؟النظاماألخضر للمياه فى المجتمعات العمرانية المصرية؟ وما هي العوامل الحاكمة/المشكلة لهذا 

على بناء إطار نظرى  تالتساؤالتلك في اإلجابة على  Qualitative researchاستراتيجية هذا البحث الكيفي  تعتمد
عرضه ومناقشته مع الخبراء المحليين  يتماألخضر المستدام للمياه في سياقه العالمي،  ستخدامألسس ومعايير تحقيق اال

 Delphiسلوب دلفاى أ استخداموب Structured Interviews محددة األسئلةذوي الصلة من خالل المقابالت 
Method  شكيلهى أسباب وعوامل تعلاألخضر للمياه والتعرف  ستخدامالمحلى لال النظام استخالصنحو. 

ً  يؤهل البيئة العمرانية المصريةمحلي  نظامبناء وقد خلص البحث إلى  يعكس األخضر للمياه بالشكل الذي  ستخداملال نسبيا
، وهو ما يستدعي المزيد واالختالف حول مكوناته القصورخصوصية الحالة المصرية إال أنه يتسم في ذات الوقت ببعض 

 . مسبباتهمن خالل التعامل مع للنظر في عالج أوجه القصور من البحث 

 
األخضر للمياه، التصميم العمراني ذو الحساسية  ستخدام: المجتمعات العمرانية الخضراء، االالكلمات الدالة

 المائية.
 

 المقدمة

سواء التى تعانى من ندرة  في اآلونة األخيرة، دول العالملعديد من الشاغل األكبر ل 1هندرة المياقضية تمثل 
تلك  تحتل ،2015األمم المتحدة لعام  الصادر عن ريروطبقا للتق .2الموارد وفيرةالموارد المائية العذبة أو حتى 

لتي تهم من أكثر القضايا اأنها كما  ،2030 التنمية المستدامة األممية لعامأهداف  الهدف السادس من القضية
وهو ما تؤكده  (، ,UNEP, 2014World Bank ;2015) ومن ضمنها مصر 3العربيةالدول العديد من 
على اإلدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية  تستهدف تحقيق حيث 2030 لتنمية المستدامةل رؤية مصر
التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى،  )وزارة المصرى بما يضمن تحقيق األمن المائىة يبيئال هارأس أهداف

2016).  

حيث ستهالك، مقارنة باال مجموع الموارد العذبةإنخفاض  نجد ،لقضية ندرة المياهوبتقييم الموقف المصرى 
ً  3مليار م 13.4بحوالي  تقدر المائية الموارد في نقص تعاني مصر من كما  (،2017)وزارة البيئة،  4سنويا

 650الموارد المائية العذبة ليصل إلى الى انخفاض نصيب الفرد من ستهالك المياه الدراسات الكمية التشير 
ً  الندرة ذات الدول مصر في نطاق  يدخل ما ، وهو2015الفرد/السنة لعام /3متر  المائية )الفقر المائى( وفقا

                                                           
ينتج عن  في هذا البحث، يشير مصطلح ندرة المياه إلى الخلل الحادث فى العالقة بين العرض والطلب على الموارد المائية، والذى 1

 قادرة على تلبية المتطلبات اإلنسانية واإليكولوجية المتاحة المائية المواردإستهالك كميات كبيرة من المياه العذبة في حين لم تعد 
(World Bank, 2009). 
عالم تحت ضغط مائى يؤكد البرنامج البيئي لألمم المتحدة أنه لو استمر النمط الحالى الستهالك المياه كما هو فسوف يعيش ثلثى ال 2

كما تشير كثير من الكتابات العلمية إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد األشخاص الذين يعيشون   ، (UNEP, 2012)2025 بحلول عام
  (Hammer et al., 2011). 2030مليار حتى سنة  3.9مليار إلى أكثر من  1في المناطق المتضررة من اإلجهاد المائي الشديد من 

 . ,World bank)2014( فوق إحتياطى تلك الدول من المياه العذبةمن الدول العربية تستهلك من المياه ما ي %50أكثر من  3
)وزارة  البيئة، نتيجة لتهالك خطوط تلك الشبكة  3مليار م 1,5بالرغم من ذلك، يصل الفاقد السنوى في شبكة توزيع المياه النقية   4

2017). 
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 ;2016)وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى،  Water stress indicator5لمؤشر اإلجهاد المائى 
 .(2017وزارة البيئة، 

 ،تحديات النمو السكانيو ،لتغيرات المناخيةل ات السلبيةتأثيرالحتماالت اظل  فىمحلياً  قضيةتلك ال تتفاقمو ،هذا
وزيادة معدالت  ،قامتهاإوالمقترح  السدود الجارىل وحالخالفات الدولية تنامي و ،تساع األنشطة االقتصاديةوا

، وتلوثها الموارد المائية المتوفرةانخفاض إحتمالية مع  على المياه ما يؤدى إلى تزايد حجم الطلبم ،6التلوث
 إلىمجتمعة  العوامل هذهتشير و .واألنشطة التنموية القطاعات حتياج المائى لمختلفومن ثم العجز عن تلبية اال

 ,2017UNEPالبيئة،  وزارة) تهاهالتدابير واإلجراءات الالزمة لمواج ذكارثة مائية محتملة ما لم تتخ
2012;). 

من خالل في تفاقم تلك الكارثة المائية  ،باعتبارها بؤرة التواجد والنشاط البشري ،البيئة العمرانيةتسهم و
فتقل  ،دورة المياه الطبيعية في ختاللاما تحدثه من و ،العمرانيةبالبيئة للمياه غير المستدامة  المنظومة التقليدية

 المرصوفة وتضطرب عمليات البخر وتتلوث المياه السطحيةالمنشأة و األسطحبسبب المياه  امتصاصعمليات 
ً و ،تغذية المياه الجوفية ويقل معدل، التي تصب فيها ومن ثم المجاري المائية ً إمدادات تتأثر سلبا  المياه كما

 ً  USEPA, 2014 ;Hoyer et al., 2011) على المناخ العمرانى السلبىتأثير العن  ، فضالً ونوعا
 .(2010عبدالعال، ;

 للمجتمعات كبديل الخضراء المجتمعاتتطبيق مدخل  نحو المتناميالعالمى تجاه ظهر حديثاً اال ،هذا السياق فىو
تحقيق مبادئ االستدامة والحفاظ على البيئة من خالل مجموعة من محاور عمل على يى ذ، والالتقليدية العمرانية

وتوفير كميات إضافية من المياه العذبة من خالل عمليات المياه  استخدامكفاءة زيادة منها  العمل الرئيسية
ييم "أنظمة التق ضمن أدوات ذلك المدخلومن  .لمياه الصرف واألمطار ستخداماالالتجميع والترشيح وإعادة 

 ،LEED, BREEAM, CASBEE, DGNP, PCRSمثل  لمبانى والمجتمعات العمرانيةل 7البيئى"
، مما Sensitive Urban Design (WSUD) Water8التصميم العمرانى ذو الحساسية المائية أساليب و

التي يمكن أن تّمكن البيئة العمرانية من أن هذه األفكار والمبادئ العالمية إمكانية االستفادة من يستلزم دراسة 
ً في قضية ندرة المياه  ,2011UNEP, 2015; USEPAاللحام،  ;2015السيد، ) محلياً  تلعب دوراً هاما

2014 ) . 

 إشكالية البحث

 اآلتى:هذا البحث في تتمثل اإلشكالية الرئيسية التي يرتكز عليها  

، في قلبه بالمجتمعات العمرانية الخضراء لتطبيق الحلول متكاملنظام ن ال يوجد في مصر حتى اآل -1
مجموعة من التوجهات لالحكومة المصرية  فبالرغم من تبنى. لمياهاألخضر ل ستخداممتكاملة لال منظومة

مثل الخطة القومية لوزارة الموارد المائية والرى  -المائية تدهور البيئة مشكالت لمواجهة ندرة المياه و
إلى توفير كميات مقبولة من المياه العذبة يمكن  مجتمعةتهدف  والتى - 20179 حتى عام ( 2005)

العمومية وإغفال التفاصيل الضرورية الالزمة كثير من ب تتسمإال أن تلك التوجهات  ،االستفادة منها
ة فى فلالمختكما تفتقر إلى الحلول المكانية الواقعية التي تالئم األنماط المكانية والقطاعية  ،الفعلىللتطبيق 

                                                           
اه للشخص الواحد من خالل مجموع موارد المياه إلى مدى توافر المي Water stress indicatorيشير مؤشر اإلجهاد المائى  5

ووفقا لهذا المؤشر تصنف الدولة كدولة معرضة لندرة المياه  (.; Abdel-Gawad, 2007 2014 ،)سالمالعذبة إلى مجموع السكان 
Water vulnerability  فرد سنويا، وتصنف كدولة ذات /3متر 2500إلى  1700حين يتراوح المعدل السنوي لنصيب الفرد من

فرد سنوياً، بينما تعتبر من الدول التى تعاني من الفقر المائي /3متر 1700إلى  1000حين يتراوح من  Water stressإجهاد مائى 
ً  3متر 1000الفرد عن عندما يقل نصيب  Water scarcityالشديد أو ندرة المياه   . (UNEP, 1999)سنويا

صرف زراعى محمل بالصرف الصحى  3مليار م 13,7سنوياً ) 3مليار م18,92تزداد معدالت التلوث على نهر النيل لتصل الي  6
)جارى توفيق أوضاعهم  صرف صناعى 3مليون م 697صرف صحى ناتج عن محطات المعالجة،  3مليار م 1,06العشوائي، 

صرف ناتج عن تبريد المحطات الكهربائية( وهو ما يقلل بدوره من كمية المعروض من المياه  3مليار م 4,2البيئية(، إضافة إلى 
 (.MFA , 1998؛ 2017)وزارة البيئة، العذبة سنويأً 

االستدامة والعمران األخضر من  مبادئ هي أنظمة وضعت لتحقيق Environmental Rating Systemsأنظمة التقييم البيئى  7
خالل مجموعة العناصر والمعايير واالجراءات التى تحكم األداء البيئى للتجمعات، ويتم تقييم وتصنيف التجمعات العمرانية من خالل 

ً  ونقاط توضحدرجات   .(2010عبدالعال،  ; (Younan, 2011  أداء المبنى/ التجمع وتميزه بيئيا
هو مصطلح نشأ فى أستراليا  Sensitive Urban Design (WSUD)-Waterالتصميم العمرانى ذو الحساسية المائية   8

، وذلك من خالل (Morgan et al., 2013) بهدف الحد من تدهور البيئة المائية وتحقيق إستدامة الموارد المائية فى البيئة العمرانية
ة لدمج التصميم العمرانى وإدارة الموارد المائية بما يساهم في تقليل استهالك المياه النقية مجموعة من األساليب اإلدارية والتصميمي

 . JSCWSC, 2009))إضافة الى االرتقاء بالجوانب الجمالية والوظيفية بالبيئة العمرانية  (،2015)السيد، 
ية المتاحة وتنمية موارد مائية جديدة والحفاظ على نوعية تضم تلك الخطة ثالثة محاور رئيسية: زيادة كفاءة االستخدام للموارد المائ 9

 .(Total Resorce Management (TRM)المياه فيما يطلق عليه اإلدارة الكلية لمورد المياه )
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للمبانى األخضر نظام تقييم الهرم ذلك، يقتصر  إضافة إلى(. ;MWRI, 2005 2015 مصر )السيد،
(GPRS) استخدامكفاءة  تحقيقفي أغلبه على طرح بعض المعايير لوالبناء  اإلسكانلتابع لمركز بحوث ا 

في غياب ، لتطبيقها(دون االشارة الى التفاصيل واالجراءات الالزمة و)دون خارجها لمبانى ا داخل المياه
وزارة اإلسكان والمرافق ) المصرية لتقييم األداء البيئى للتجمعات العمرانيةمتكامل لنظام محلى حالي 

 (.; 2015Younan, 2011السيد،  ;2010 عبد العال، ;2011، والمجتمعات العمرانية

ً  العديد من األنظمة المتبعة فى -2 إلختالف الظروف  نظراً  كثير من دول العالم غير مالئمة للتطبيق محليا
يضم األسس والمعايير الخضراء للتعامل مع تطوير نظام محلى ضرورة  مما يعكس ،البيئية واالجتماعية

عبد العال،  ;2011)السيد،  بما يتناسب مع خصوصية الحالة المصرية منظومة المياه عمرانياً 
2010Younan, 2011 ;). 

 التساؤالت البحثية

 :ين التاليين، يطرح البحث التساؤلفي إطار ما سبق

 األخضر للمياه فى المجتمعات العمرانية المصرية؟  ستخداملتحقيق االالمالئم المحلى  النظامما هو  -1

 ؟النظامذا ما هي العوامل الحاكمة/المشكلة له -2

 منهجية البحث

 تي:اآليقوم البحث بلإلجابة على التساؤل البحثي 

 األخضر المستدام للمياه ستخدامألسس ومعايير تحقيق اال نظريبناء إطار أوال/ 

ذات الممارسات  والتجارب العالمية للرؤى للعديد من الكتابات العلمية إعداد دراسة نقديةمن خالل وذلك 
ً ، الخضراءالتقييم العالمية للمجتمعات  نظمةأواألفضل  ً  مجمعا  . حيثفكار المطروحة في هذا الصددلأل ومركبا

أولية لتدعيم أدوات البحث ه كأداة استخدامتم  نظري متكاملإطار في بناء  تم االستفادة من هذه الدراسة
  .الميدانى

ً وانتشاراً على مستوى ونظرا لتعدد أنظمة التقييم العالمية، فقد تم اختيار  ً واألكثر تطبيقا األنظمة المعتمدة دوليا
-BREEAMفي الواليات المتحدة، ونظام   LEED-ND (2009)العالم، والمتمثلة في نظام
Communities (2011)  في المملكة المتحدة، كما تم اختيار األنظمة ذات الظروف البيئية المماثلة للنسق
فى دولة اإلمارات العربية المتحدة.  PCRS (2011)ه الجاف والمتمثل فى نظام البيئى المصرى ذو المناخ شب

 GPRSوذلك باإلضافة الى معايير كفاءة استخدام المياه في التجربة المصرية للتقييم األخضر للمبانى 
 محلى لالستخدام األخضر للمياه. نظامكنواة لصياغة  (2011)

 ستخداملال محلىال النظام تطويرعرض ومناقشة اإلطار النظري مع الخبراء المحليين ذوي الصلة نحو ثانيا/ 
 .النظاماألخضر للمياه والتعرف على العوامل المشكلة لهذا 

مجموعة مختارة من راء آوتحليل  تجميعفي  Qualitative approachستخدم البحث المنهج الكيفى ا
الهندسة والمواقع  تنسيقو البيئةوتصميم والتخطيط العمرانى الفي مجاالت  ،والمختصين المحليينالخبراء 
سس والمعايير واإلجراءات المالئمة لمواجهة مشكلة ندرة المياه وتحقيق استدامة البيئة األحول  ،10الصحية
 أثناء الخبراء مع النظرياإلطار عرض ومناقشة من خالل ذلك المصرية. وتم  بالمجتمعات العمرانية المائية

 Delphiى ادلف اسلوب استخدامب جريت معهمالتي أ    Structured Interviews 11محددة األسئلةالمقابالت 

                                                           
ومع تطور البحث تم استخدام   Purposive Samplingتم تحديد مجموعات الخبراء والمتخصصين المحليين باستخدام إسلوب 10

إلستكمال المقابالت. وبالرغم من إختالف تخصصات الخبراء فقد تم توجيه أسئلة المقابلة لهم   Snowball Sampling إسلوب
جميعاً بإعتبار التداخل الحادث بينهم، ورغبة في معرفة كيف يدرك كل تخصص دور وأهمية التخصص اآلخر في هذه العملية وكذلك 

أوجه االتفاق واالختالف بينهم بهدف تقييم مدى الترابط والتكامل بين الجهات التخصصية المختلفة وتحديد نقاط الضعف التى تحديد 
تحول دون الوصول إلى أرضية مشتركة بينهم )إن لم توجد(. وجدير بالذكر أنه باإلضافة إلى التخصصات المختلفة للخبراء، فهم 

من العينة( لحاجة البحث الى الخبرات والدعم االكاديمى خاصة في  %28مل جهات أكاديمية )بنسبة أيضاً ممثلين لجهات مختلفة، تش
( إلكساب النظام المحلى الكفاءة التقنية وفاعلية التطبيق واالنتقال من مرحلة الدراسة %30مرحلة التخطيط، وجهات إستشارية )بنسبة 

(  بهدف ربط العلم بالواقع وبحث %28ء ممثلين لجهات تنفيذية مختلفة )بنسبة والتخطيط الى الخطوات التصميمية، إضافة الى خبرا
( %14إمكانية دمج الحلول الخضراء المستدامة فى اساليب التخطيط والتصميم والتنفيذ التقليدية، وأخيرا العناصر اإلدارية )بنسبة 

 ل المشروعات المختلفة. والتى تعتبر محور اساسى فى ادارة ومتابعة العملية التخطيطية فى مراح
تضم أسئلة المقابالت ثالث مجموعات رئيسية متعلقة بتقليل االستهالك، واستخدام موارد المياه غير التقليدية، وأخيراً األطر   11

نشغالهم. اإلدارية والمؤسسية. وإتسمت إجراء المقابالت مع الخبراء برغبة العديد منهم في تقليل وقت المقابلة قدر اإلمكان نظراً إل
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Method12 ،سباب وعوامل أالتعرف على و األخضر للمياه ستخداممتكامل لالمحلى  نظام للوصول إلى وضع
" في نهاية البحث بقائمة الخبراء الذين تم إجراء 1)انظر جدول " تكويد أسماء الخبراءب انحثاالب قاموقد  .تشكيله

يتوافق مع أسلوب دلفاى لتحليل  بحيث يتم االعتماد على الرموز بدالً من التصريح باألسماء بما مقابلة معهم(
 .13ستخالص نتائج المقابالتوا

 هيكل البحث

لمعايير  اإلطار النظرى ببناءالجزء األول يقوم  .المقدمةيتكون هذا البحث من ثالثة أجزاء رئيسية بخالف 
 المحلى النظام . كما يستعرض أيضاً، وبالتوازي،في المجتمعات العمرانية للمياه األخضر ستخدامتحقيق اال

بحيث يتم عرض بند ما من بنود اإلطار النظري يعقبه البند  األكثر مالئمة لظروف وخصائص البيئة المصرية
 ثم .هتشكيلعملية التي أثرت في العوامل المحلي ويناقش  النظام الجزء الثانىي جمل و .المحلي النظامالمقابل في 

 .التوصياتقترح بعض يوهم نتائج البحث أ الجزء الثالثيلخص 

 المياه فى المجتمعات الخضراء  استخداملمعايير تحقيق كفاءة المحلى النظام و اإلطار النظرى 1

ً معايير أسس وأفكار واإلطار النظري بما يحويه من  يتناول هذا الجزء لتحقيق مقترحة/معمول بها عالميا
أربعة مجموعات رئيسية  إلى في هذا البحث والتي تم تصنيفها ،األخضر للمياه في المجتمع العمرانى ستخداماال

لمبانى ي اف ستهالك المياهاتقليل سبل يليها إلدارة منظومة المياه في التجمع العمرانى،  استراتيجيةتبدأ بوضع 
 مطار والسيولمياه األ استخدامالتوسع في  تشملللمياه النقية  توفير مصادر بديلةطرق ثم ، والفراغات الخارجية

، لمياه الجوفيةاآلمن ل ستخدامالاومياه الصرف المعالج  استخدامادة إعو (Storm water/Runoffالعمرانية )
أيضاً يتم  المطروحة خالل تلك المجموعاتالحد من الفاقد في المياه الناتج عن تسرب الشبكة. من وأخيراً 

ً  المكونة لهاالثانوية الرئيسية والمحلى في ضوء البنود  النظامستعراض ومناقشة ا أوجه االتفاق أو  مبينا
ونقاط التطوير أو التعديل وفقا آلراء الخبراء، ومشيراً أيضاً ألوجه االختالف بين مجموعات االختالف معها 

 .كلما وجدت الخبراء

 إدارة منظومة المياه داخل التجمع العمرانى 1/1

 ،األخضر للمياه ستخداماالتحقيق  مبادئساسى لنجاح أمتطلب العمرانى إدارة منظومة المياه في التجمع تمثل 
تطوير تفعيل المشاركة المجتمعية ومع ضرورة  ستهالك المياهالتحقيق كفاءة  استراتيجية شاملةوضع  وتتطلب

نجاح تلك تفعيل ولضمان  ةهام اتكمتطلبذات الصلة وتعديل األطر القانونية والتشريعية برامج التوعية 
 ، وذلك كما يلى:االستراتيجية

  النقية ستهالك المياهالتحقيق كفاءة  شاملة ستراتيجيةا بناء 1/1/1

واالحتياج الطلب الحالى  تأخذ فى اعتبارهاشاملة إلدارة منظومة المياه بالتجمع العمراني ستراتيجية ايتم وضع 
جراءات المقترحة لتقليل الخيارات واإل صياغةتقوم بمن ثم و ،النقية المتاح من المياهالقدر مقابل المستقبلي 

ستراتيجيات التنمية ايتكامل مع أهداف و وتوفير مصادر بديلة بماات المختلفة ستخداماستهالك المياه لال
وتختلف  .(ADUPC, 2011 ;LGS, 2012 ;Jacobs, 2010) واحتياجات المجتمع المحليةالمقترحة 

ً تلك اإلجراءات  من  هل منطقة وما تمثللخصوصية ك من منطقة إلى أخرى داخل المدينة الواحدة وفقا
 . ,Jacobs)2010) المنشودةستهالك االحقيق كفاءة محددات لتإمكانيات/

 المجتمعية والتوعية والتشريعات المشاركة 1/1/2

                                                                                                                                                                      
وربما تسبب ذلك في عرض موجز وإجابات موجزة لبعض الموضوعات المطروحة )خاصة ما يتعلق باستخدام مصادر بديلة للمياه( 

 والذى أثر على اتسام النظام المحلى بالعمومية في أكثر من موضع كما سيشار إليه الحقاً.
صصة فى مناقشة الظواهر الجديدة وتوقع النتائج، وتعتمد على هو طريقة منهجية تفاعلية متخ Delphi methodإسلوب دلفاى  12

إجراء جولتين أو أكثر من المقابالت مع مجموعة من الخبراء للتعرف على آرائهم بخصوص ظاهرة/موضوع ما، ويتضمن ذلك أيضاً 
والمتضاربة، وبما يسمح للخبراء تحديد األسباب التي بنيت على أساسها آرائهم واختياراتهم، والوقوف على وجهات النظر المشتركة 

مراجعة إجاباتهم السابقة فى ضوء ردود األعضاء اآلخرين، وذلك بهدف تقليص نطاق اإلجابات وتدقيق النتائج لتحقيق اقصى توافق 
ت مع . وفى هذا البحث، تم إجراء جولتين فقط من المقابال(Richer, 1998)ممكن في اآلراء أو تبين اتجاهات فكرية واضحة بينهم 

 الخبراء كانتا كافيتين لتحقيق أهداف البحث.
ً للحرج لما يطرحه الخبراء من آراء خاصة متعلقة باألبعاد الثقافية والمجتمعية  13 وذلك لمنع هيمنة سلطة أو شخصية معينة، وتجنبا

عن تخصص تنسيق  (Lsمعبراً عن تخصص التخطيط والتصميم العمرانى و) (U) المشكلة للنظام المحلي المقترح، ليصير رمز
 (Co)معبراً عن الجهة األكاديمية و (Ac) عن تخصص البيئة، وليصير رمز (En)عن تخصص الهندسة الصحية و( Ciالمواقع و)

عن الجهات اإلدارية، ولي عبر مثالً عن خبير أكاديمي في التصميم  (Ma)عن الجهات التنفيذية و  (Ex)عن الجهات االستشارية و
 .وهكذا   2, 1(Ex.Ci (.etc ,وخبير تنفيذي في الهندسة الصحية A) etc.) 2, 1c.Uالعمراني بـ 
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ال يتصور نجاح تلك االستراتيجية في تحقيق أهدافها بمعزل عن المشاركة المجتمعية في مراحلها المختلفة بدءاً 
وورش  عقد لقاءات مفتوحةمن خالل  ، وذلكبالتنفيذ والمتابعة والتقييم ثم التطوير اإلدارة وانتهاءاً التخطيط ومن 
 Wagner & Zalewski, 2009) مستوى المدينة واألحياءدارة المستدامة للمياه على لمناقشة خطة اإل عمل

;LGS, 2012)،  تدابير جزئية محددة القتراحوتحفيز المواطنين ( أثناء التنفيذBoer, 2010)،  وخلق
 ,LGS, 2012 ;GCCC)شراكات مع شركات اإلمداد بالمياه لبحث جودة المياه ومعالجة مصادر التلوث 

2006.) 

نشر الثقافة مستمرة لتوعية وتعليم تطوير برامج ويستلزم تحقيق أعلى عائد إيجابي من المشاركة المجتمعية 
األساليب الخضراء وتقنيات تقليل االستهالك وأساليب أهمية اتباع توضيح المائية والحفاظ على المياه، و

 ,LGS, 2012; GCCC, 2006; PHCC, 2011; HCC, 2006;SPG) ستخدامالمعالجة وإعادة اال
ً  التيإعتماد اللوائح المجتمعية صياغة وباإلضافة إلى  ،(2012 ، وتعديل تضمن كفاءة منظومة المياه كماً ونوعا

األطر القانونية والتشريعية بما يشتمل على مفاهيم اإلدارة الخضراء المستدامة للمياه، وتطوير اكواد وقوانين 
 . (LGS, 2012)البناء وهندسة اإلمداد بالمياه لضمان تحقيق معايير كفاءة االستهالك 

إدارة منظومة المياه داخل متطلبات و استراتيجية علىالخبراء  اتفقإلدارة منظومة المياه: المحلي  النظام
ً  العمرانيالتجمع  وأكدوا على ضرورة تحسين نظم تخصيص وتوزيع المياه ، وضرورة العمل بها محليا

وتفعيل المراقبة والتحكم في نمط استهالك ( Ex.ls8, Op.ls10Co.ls ,4) ات والمناطق المختلفةستخداملال
ضرورة إلى ذلك  .9sLAcأضاف  بينما ،Ac.u10, Co.ci10, Co.ls2, Ac.ls10(Ac.u ,3 (الموارد المائية
 .عات المجرمة لإلهدارالتشريتطوير وإنفاذ 

 النقية ستهالك المياهاتقليل  2/1

 لمبانيبا النقية ستهالك المياهاتقليل  1/2/1

االشتراطات و اإلجراءات مجموعة منإلى العديد من الكتابات العلمية والتجارب العالمية  تأشار
إلى  80ليتراوح من  14داخل المباني)الصالحة للشرب( المياه النقية  استهالكمعدل لتقليل  المطبقة/المقترحة
 :، والتي من أهمهالتر/ الفرد/ اليوم 110

مقارنة بالتركيبات  -التي تقلل الفاقدالمطابخ ودورات المياه بجهزة الصحية التركيبات واأل استخدام -أ
 ADUPC, 2011; CNU, NRDC & USGBC, 2009) %40-20بنسبة  -واألجهزة التقليدية 

) 2010, DPLC; 15وأكثر % خفض في االستهالك 50، وقد تصل إلى , EGBC; 2012, LGS(
 ,CNU, NRDC & USGBC, 2009; BRE) القائمة وأالجديدة  لمبانىا ذلك سواء في و ،(2011

2011; EGBC, 2011; ADUPC, 2011; Wagner & Zalewski, 2009). 

ال النظافة في أعم مياه الصرف المعالجمياه األمطار و تدويرإعادة ك ةالنقيمصادر بديلة للمياه  استخدام -ب
 .(BRE, 2011)ية فقط مات اآلدستخداماالالنقية على  المياه استخدامصار قتاو وغيرها، ورى النباتات

استبدالها بمصادر بديلة باإلضافة إلى بالمباني  )التبريد( لتقليل الحرارة المستخدمة تقليل استهالك المياه -ت
 من اإلحتياج للتبريد %100الى  %25لتوفر من  ى مصادر خارجية متاحةأمثل المياه المعاد تدويرها أو 

(ADUPC, 2011; EGBC, 2011) ،التجمع العمرانىنشاء شبكة تبريد مركزية داخل إإمكانية  مع 
(District Cooling System)  من إجمالى المبانى داخل التجمع  %35 بـبحيث تتصل على األقل

 (. ADUPC; 2011) العمرانى

األجهزة والتركيبات  استخدامأهمية على الخبراء  معظمتفق ا :مبانىبالالمياه  استهالكلتقليل  المحلى النظام
أنها يمكن أن توفر ما يقرب من إلى ( 3Ac.u ,6,7,8, Ac.ci1Co.u) بعضهمالصحية الموفرة للمياه، وأشار 

ها فى مبانى الخدمات والمبانى استخدامتعميم  أهميةعلى  3Ac.uأكد بينما من استهالك المياه بالمنازل،  30%
ً  ،للمياه ماكن هدراً كثر األأ باعتبارها ،العامة لفئات ذات الدخول المرتفعة، مع مراعاة لالمباني السكنية  وأيضا

أشار بينما  ،Co.u)1,2(يتالئم مع المستوى الثقافى واالجتماعى للسكان  بما ستخدامختيار أجهزة سهلة االا
(1Ac.u الى عدم جدوى )هذه االجهزة محلياً إلرتفاع تكلفتها وعدم مالئمتها للثقافة المصرية. استخدام 

العالمى  الخفضوبمقارنة معدل المقترحة تخصصاتهم أنه حتى مع تطبيق أساليب الترشيد  بمختلفأكد الخبراء و
العمرانية لتر/ الفرد/ اليوم في المجتمعات  300-250المحلى وهو المقنن لتر/ الفرد/ اليوم( ب 110-80وهو )

                                                           
 (. ,2011EGBC) هناك أيضا توجه لتقليل الفاقد من المياه خالل مرحلة إنشاء المبنى من خالل استخدام مواد بناء جاهزة  14
 80% في بداية المشروع لتصل إلى  50يستهدف النظام اإلسترالى للمبانى الخضراء خفض معدالت استهالك المياه للمبانى حتى   15

 .(LGS, 2012) التركيبات الصحية ونظم اإلمداد الموفرةمن خالل تطوير  2050% بحلول عام 



Developing a Local System of Green Consumption of Water Aboulfetouh Saad, Amal Esaid, P20-41 

 

25 
 

المحلي يصعب الوصول الى معدل الخفض المقترح عالمياً الختالف الثقافة المصرية والنمط فإنه  ،الجديدة
لتر /الفرد  200-180ن ينخفض فقط الى )أضاف خبراء الهندسة المدنية أنه يمكن أالحالي الستهالك المياه، و

 .يوم( في ضوء تلك الظروفال/

أنظمة التبريد المركزية  استخدامعدم جدوى  حولمن الخبراء بإختالف تخصصاتهم  %85 نحو إتفقكما 
قترح بعض خبراء التخطيط وتنسيق المواقع بدائل االرتفاع تكلفتها وعدم مالئمتها من الناحية االقتصادية، و

اإلتجاه و ،مواد وأساليب بناء صديقة للبيئة استخدامو ،roofs and walls Greenوالحوائط سطح زراعة األ
)المعتمدة على مصادر بديلة للمياه  كأعمال التشجير والتظليل والعناصر المائيةالتبريد الخارجي بدائل إلى 
 .Ac.ls8, Ex.ls1(Ac.u ,9( لحرارةالمباني لما يقلل اكتساب ب النقية(

 الفراغات الخارجيةالحدائق وتصميم وتنسيق  في النقية تقليل إستهالك المياه 1/2/2 

تصميم وتنسيق ن فإ، وأغراض تنسيق الموقع رى الحدائقلهناك نسبة كبيرة من المياه تستخدم ألن  نظراً 
لحدائق ا في ري لمياهاتقليل استهالك  اهمية كبيرة فى اتذتعتبر وأساليب الرى اختيار نوع النباتات الحدائق و

 & CNU, NRDC)ستهالك خفض في اإل %50ن يصل إلى أيمكن  والذىوالفراغات الخارجية 
USGBC, 2009) ، خاللوذلك من: 

  ستهالك المياهاتصميم وتنسيق الموقع بما يحقق كفاءة  -أ

ً للمياه )مثل ااختيار أنواع النباتات األقل  - ، النباتات الملحية والجافيات والنباتات عميقة الجذور(ستهالكا
 GCCC, 2006; University of) أو المماثلة للمناخ المحلي فضالً عن الفصائل النباتية المحلية

Georgia, 2007; SPG, 2012) . 

 8-4جمالى المتوسط المائى بحيث ال يتجاوز إبالفراغات الخارجية  16تحديد المقننات المائية للنباتات -
 CNU, NRDC)العمرانية  يوم للفراغات/2ل/م 2يوم للشوارع، أقل من /2ل/م 5-3يوم للحدائق، /2ل/م

& USGBC, 2009 ;ADUPC, 2011 ;EGBC, 2011 مع االخذ فى االعتبار تفاوت تلك )
 ً نخيل...(،  -شجيرات -شجارأأنواع وتصنيفات النباتات )و لنطاق الجغرافي البيئي،لالمتوسطات وفقا

 .(CNU, NRDC & USGBC, 2009الظروف المناخية خالل فترات العام )والكثافة النباتية، و

فى  المتماثلة المائيةالمتطلبات من حيث االستهالك للمياه ودمج النباتات ذات  تقسيم الموقع لمناطق متجانسة -
 ,ADUPC) منطقة بمحبس مياه خاصوفصل كل  Hydro zoning- grouping plantsموقع واحد 

2011; EGBC, 2011; Smith, 2013; University of Georgia, 2007).  

 mulch  تربة المهاد استخدامتقليل البخر ب بالمياه من خالل الحتفاظفي اتحسين كفاءة التربة  -
(Stromme, 2017; Kafafy & Haroon, 2014; University of Georgia, 2007) ل مث

وأوراق  المتحللالحيوانات روث بقايا النباتات و نالمحسنات العضوية م استخدامو/أو نشارة الخشب 
  .(1)شكل  (ADUPC, 2011) هاالشجر والعشب وغير

 Drought-tolerant ذلك باستخدام أنواع العشب المقاومة للجفاف و  Lawns النجيلةتقليل مسطحات  -
turf/grass اأو استبدالها بصناديق( لنباتات لتحديد المساراتUniversity of Georgia, 2007 .) 

 ,GCCC). للجفاف االستفادة من الميول الطبيعية لتوجيه جريان المياه الداخلي لرى النباتات األقل تحمالً  -
2006) 

                                                           
 (. ADUPC ,2011) يتم حساب تلك المقننات وفقاً للسنة الثالثة للزراعة حيث إكتمال نمو النباتات وثبات احتياجها المائى  16

 (Stromme, 2017) تربة المهاد لتحسين كفاءة التربة لإلحتفاظ بالمياه استخدام (1شكل )
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 ,SPG) التقليل من العناصر المائية مثل النافورات والبحيرات والبرك والشالالت الصناعية قدر اإلمكان -
2012; ADUPC, 2011،)  وتوفير المتطلبات المائية لتلك العناصر من مصادر المياه البديلة المتاحة

 ADUPC, 2011 ;EGBC, 2011والتى تشتمل مياه الصرف المعالج أو تجميع مياه األمطار )
;Reiseitl & Grau, 2006 ;Malcolm et al., 2009 العناصر تلك ماكن أتحديد (، إضافة إلى

ً النباتات األالمائية بالقرب من  )إن وجد(  في المواسير الفاقدإلستفادة من لللمياه  كثر استهالكا
(2007, University of Georgia .) 

 تحقيق كفاءة نظام الرى المستخدم: -ب

 ;Titksha, 2017) تحت السطحىالرى مثل الرى بالرش أو التنقيط أو  تقنيات الرى الموفرة استخدام -
Spech, 2017; Weebly, 2012; ADPUC, 2011; CNU, NRDC & USGBC, 

2009.)  

مع مراعاة  التربة،حتياج النباتات واختالف الفصول وحالة الطقس ونوع وفقاً التنظيم أوقات ومرات الرى  -
 CNU, NRDC & USGBC,2009 )المرتفعة.مناطق ذات معدالت البخر الرى خالل فترة المساء لل

;BRE, 2011 ;ADPUC, 2011) 

 & CNU, NRDC) مطار والصرف المعالجمياه األمصادر بديلة لرى النباتات مثل  استخدام -
USGBC, 2009 ;ADPUC, 2011.) 

تفقت مجموعات الخبراء مع ا :لتقليل إستهالك المياه لتصميم وتنسيق الفراغات الخارجية المحلى النظام
 Nativeالنباتات قليلة االستهالك للمياه مثل النباتات األصلية بالموقع  استخداماالطار النظرى حول أهمية 

plants  ونخيل البلح ك(3التين البرشومىAc.u)، األكثر مقاومة للجفاف  والنباتات الصحراويةrid plantsA 
Co.ci10, Ac.u2, Ac.ls1Ac.u ,3 ,مثل أكاسيا نيلوتيكا والفيكس نتدا وشجرة اللبخ والكافور البلدى )

1Co.u)، ( )النخيل والزيتون والرمان( 10والنباتات التى تتحمل الملوحة مثل, Ac.u1Co.u) وأضاف ،

1Ac.u ضرورة مع الناتج عن تغير بيئتها، للنباتات غير المحلية وتقليل احتياجها المائى  17إمكانية أقلمة المناخ
نماط وأشكال جديدة من مراعاةً للبعد النفسى للمجتمع وتقبله أل نواع النباتية بشكل تدريجىالتحول نحو هذه األ

( مراعاة التكلفة االقتصادية للحصول على هذه األنواع 3c.uAأضاف)كما . هااستخدامالنباتات وتفهم ضرورة 
 ً  .من النباتات والتي قد تزيد في تكلفتها عن تلك المنتشرة حاليا

من العينة ضرورة التقليل من تلك  %50ختلف الخبراء حول تقليل العناصر المائية، فبينما يرى قرابة او .ذاه
ذلك ألهميتها البيئية واالجتماعية خر المسطحات لظروف الفقر المائى التى تمر بها مصر، يرفض البعض اآل

 Urbanوتقليل ظاهرة الجزر الحرارية  عتبارها من المعالجات العمرانية الضرورية للتلطيف الحرارىباو
Heat Island، توفير ، مع وجود العناصر المائية والمسطحات الخضراءالعمران المصرى لفتقار ا إضافة إلى

 .من مصادر المياه البديلة المتاحةلها المتطلبات المائية الالزمة 

نواع التربة الحديثة ومدى مالئمتها أل الخبراء بضرورة الدراسة التفصيلية لتقنيات الرى معظم أوصىكما 
عتبر الرى أن الرى بالرش أكثر مالئمة للتربة الطينية بينما ي    1Co.u و 8Ex.ls يرى حيثالمختلفة بمصر، 

الرى تحت في حين يعتبر  ،البخر وزيادةكثر مالئمة للبيئة الصحراوية إلرتفاع درجات الحرارة أبالتنقيط 
الرى أساليب  استخدامإمكانية  1Co.uوأضاف . Co.lS)10ق شديدة الحرارة )للمناط أكثر مالئمة السطحى
سكان واإل السياحية و للمنتجعاتأللفئات ذات الدخل المرتفع  خاصة 19الرى بنظام الدائرة المغلقةو 18بالليزر
بالرغم من إجماع الخبراء على كفاءة تقنيات الرى و .رتفاع تكلفتها مقارنة بالطرق األخرىال نظراً الفاخر 
سلوب الرى اليدوى وذلك أ وامن خبراء الهندسة الصحية فضل %75إال أن  ،في تقليل استهالك المياه الحديثة

 .الالزمين النخفاض المهارة الفنية والدعم المالى

 

                                                           
توفير الظروف المناخية المالئمة من حرارة ورطوبة وتربة الالزمة لتقليل استهالك المياه للنباتات غير  يقصد بأقلمة المناخ :  17

 .(Ac.u1)المحلية 
استخدام أشعة الليزر في تسوية األرض في الميكنة الزراعية المتطورة بما يضمن توحيد مناسيب األرض  :يقصد بالرى بالليزر  18

الزراعية وتجنب المنخفضات الناتجة عن أساليب التسوية التقليدية والتى تؤدي إلى تجمع وهدر كميات من المياه في تلك المنخفضات، 
 .(2014)صالح ، يد من اإلنتاجية الزراعية من كمية المياه المستخدمة ويز %20-10مما يوفر

تطبيق نظام إلكتروني للتحكم فى كمية المياه المستخدمة في الري من  :يقصد بأنظمة الدائرة المغلقة في عملية الرى والصرف  19
نظام التحكم بإحداث التوازن خالل عمل مقارنة بين كمية المياه المدخلة وكمية المياه المنصرفة وبناءاً على هذه المقارنة ت رسل إشارة ل

 .(2015)البحراوي، المطلوب وهو ما يساعد على توفير المياه وتجنب األخطاء البشرية أثناء عملية الرى 
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 مصادر مياه بديلة استخدام 3/1

بهدف في الفراغات الخارجية داخل المباني و المياه استخدام تقليلوأساليب تعرض الجزء السابق إلى طرق 
المياه النقية عن طريق  استخدامترشيد مناقشة لتوسع في باهذا الجزء عنى ، وي  المياه النقية استخدامشيد تر

مياه الصرف،  استخدامدة تجميع وإعاو ،مطارمياه األ استخدامو تجميعبديلة بما تشتمله من مصادر مياه  استخدام
 وذلك على النحو التالى: ،اآلمن للمياه الجوفية ستخداماالإلى باإلضافة 

  لوالسياألمطار ومياه  استخدامتجميع و 1/3/1

هي  -والمشار إليها في باقي البحث بمياه السيل/السيول -(Runoff - Stormwater) العمراني مياه السيل
ً من قابلية لمما يق يحدثه العمران من تحويل/تغيير في البيئة الطبيعيةلما ظاهرة عمرانية تنشأ نتيجة  ل نسبيا

من  تتجمع وتبدأ في إحداث هذا السيل بدالً المتساقطة فإن األمطار  ونتيجة لهذا التغيير، امتصاص المياه
  .بالبيئة الطبيعيةعادة ما يحدث كها متصاصا

من وذلك  ،لشربلاالحتياج للمياه الصالحة في تقليل مصدر جيد يمكن االستفادة به  وتمثل مياه األمطار والسيول
 والذى ،من صرفها الى شبكات الصرف واالستفادة منها بدالً ( Water Harvestingالمياه )خالل حصاد تلك 

من حصاد مياه األمطار والسيول . كما يقلل 20يزيد العبء على الشبكة ومحطات المعالجة المركزية المكلفة
بالمخلفات  التلوث المحتمل حدوثه للممرات/المجارى المائية الطبيعية حين يصب فيها ذلك السيل المحمل غالباً 

 تقنية مالئمة للحفاظ على البيئة يمثلر حصاد مياه السيول/ األمطاوبالتالي  .)من قمامة وفوارغ وخالفه(
(DEC, 2006) ، ( هخارج اداخل العمران )وليس التخلص منه اهاستخداموإعادة  هان حصادإلى أإضافة

 ً  (.Shalaby, 2011)من ظاهرة الجزر الحرارية  يساعد في تقليل درجة حرارة العمران ويقلل أيضا

اإلشارة إلى أن حصاد مياه األمطار والسيول ال يعد أمراً محصوراً على المناطق الرطبة شديدة األمطار  رجدتو
ندرة المياه وصعوبة الحصول ل نظراً بل ومعمول به  ،جافة الحارةالمناطق الأمر أساسى ومطلوب في  هو بل

. ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أن مصر أولى بتلك المناطقبل ذهب البعض إلى أن تجميع األمطار  عليها.
ً  3مليار م  1.3يسقط عليها سنوياً    .(2017)وزارة البيئة،  احجمها وأهميتهوهي كمية غير مستغلة رغم ، سنويا

جمعها وصرفها مباشرة إلى الطبيعة السيول يتم إما واه األمطار يمفإن  ، فيما يتعلق بأساليب التعامل،بشكل عامو
أو حصادها ومعالجتها إلعادة  ،بهاتنظيفها من العوالق والنفايات المتجمعة  بعدسبخات(  –أنهار  -)محيطات

الالحق في  ستخدامأو تخزينها لال (University of Arizona, 2014 ;DEC, 2006) المباشر ستخداماال
 & CNU, NRDC & USGBC, 2009; LGS, 2012 ;Boer, 2010 ;Wagnerحالة الجفاف )

Zalewski, 2009). ري المتنزهات والحدائق والمالعب وكسح المراحيض تلك المياه في  استخداميمكن و
خطة شاملة  وجود ذلك يستلزمو(. University of Arizona, 2014وغسيل الطرقات والفراغات العامة )

 %80من   تجميعبمطار وتصميمها بما يسمح تهيئة مناطق سقوط األمن خالل  السيولو مطارإلدارة مياه األ
 ,ADUPC, 2011; BRE, 2011 ;CNU, NRDC & USGBC) مياهتلك المن إجمالي  %95إلى 

2009).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

والمبانى  لمبنى الواحدا مختلف المستويات العمرانية بداية من علىوالسيول حصاد مياه األمطار  من الممكنو
 Largel/ Regional النطاق اإلقليمى أيضاً حتى ثم المجاورة السكنية وشبكة الطرق المحلية، و المتعددة،
scale. التالية. األساليبذلك من خالل  ويتم  

 مطار والسيولمياه األ استخدامأساليب تجميع وإعادة  -أ

سوياً أو منفرداً على حسب هم استخداميتم  إلى مجموعتين رئيسيتينمطار والسيول حصاد مياه األ وسائل تنقسم
 Active methods (University ofالفاعلة والوسائل  ،Passive methodsالوسائل السالبة : الحالة

Arizona, 2014.) مياه األمطار هي نفسها أساليب للمعالجة جميع وجدير بالذكر أن بعض أساليب نقل وت
 .(ADUPC, 2011)والتي تستلزم االهتمام بالصيانة المنتظمة لتعزيز األداء الجيد المستمر 

 تجميع وترشيح مياه األمطار في مثل الوسائل السالبة عادةتت :Passive mothodsالسالبة  الوسائل
على الطرق وأماكن اإلنتظار والمسارات وبعلى المستوى السطحى ) ،وسائل ميكانيكية استخدامبدون  ،والسيول

ها ستخدامال ،(االسطح الطبيعية مثل المناطق الخضراء واألسطح الترابية) ( أو تحت السطحىأسطح المباني

                                                           
أيضاً، قد يصبح ضرورياً ضخ مياه الصرف إلى الطبيعة بعد المعالجة األولية وقبل إستكمال المعالجة الثنائية والثالثية لتجنب   20

ومن ثم يفضل معالجة مياه االمطار التى  ،على المحطة في حالة المطر الشديد مما قد يسبب تلوث البيئة الطبيعية التحميل الشديد
 ,BREوبما يحقق الحد االدنى من معايير جودة المياه  تتعرض فقط للتلوث السطحى بدالً من صرفها إلى محطات المعالجة المركزية

2009) ADUPC, 2011;) . 



Faculty of Urban & Regional Planning, Cairo University Journal of Urban Research, Vol. 24, April 2017  

 

 
 

 المسارات المرتفعة والحواجز الخضراء (3شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

(Untitled illustration of a swale, 2017) 
 

النباتات واألشجار وزيادة منسوب المياه الجوفية وخفض درجة حرارة العمران وتقليل تكلفة  في رىمباشرة 
 ي:وتضم تلك الوسائل ما يل والحد من تلوث البيئة الطبيعية. إنتاج مياه الشرب

الى السيول و مطارتسمح بتصريف مياه األ %3الى  %1مالئمة تتراوح من عرضية انشاء الطرق بميول  -1
مع مراعاة إختيار ها في ري تلك المناطق/إعادة تدويرها استخداملترشيحها ومناطق تنسيق الموقع المتاخمة 

 Malcolm et) (2)شكل  الطريق قدر اإلمكان بما يقلل الفاقد من المياهالمناطق الخضراء بجوار موقع 
al., 2009; GCCC, 2006; JSCWSC, 2009). 

لصرف  Floating curbأو عمل بردورة طائرة  Curb cut ف السياراتقاوقطع بردورة الطرق وم -2
 . Swalesالناقلة للمياهالمنخفضة المياه لمناطق تنسيق المواقع المتاخمة أو المسارات 

مسارات للتخلص من مياه األمطار الساقطة عليها للجانبين، وخلق  Raised Paths رفع مسارات الحركة -3
لتجميع ونقل  Swales & Buffer Stripsطبيعية على جانبي تلك المسارات وحواجز خضراء  منخفضة

للحفاظ على كمية  %4-1بميول طولية تتراوح من  سارات المنخفضةنشاء تلك المإويتم  ،وخلخلة المياه
التدفق بدون خلق سرعات عالية تؤدي إلى تآكل/انجراف التربة السطحية أو تمثل مخاطر على السالمة 

 ,GCCC, 2006; JSCWSC, 2009; Dreiseitl & Grau, 2006; PHCC) (3)شكل  العامة
2011).  

 Porous Pavements مواد الرصف المسامية استخدام -4
 وإضافتها للمخزون الجوفىالتي تسمح بتخلخل المياه 

واألرضيات الخشبية، والمسارات  المساميةكالخرسانة 
  .(JSCWSC, 2009) الحصوية والحجرية

بالمناطق المفتوحة ذات مجموعة من المستويات  خلق -5
المياه والمساعدة على الطبوغرافيا المائلة لتعطيل جريان 

ً يمكن على تلك المستويات للتربة تخلخلها  عمل. أيضا
 Small microلتخزين المياه منخفضات/أحواض صغيرة

basins .  وفى حالة زيادة تدفق المياه عن مستوى الحوض
يتم صرفها الى مفيض ثانوى والذى يوجها مباشرة الى 

 تخدامسناقلة جانبية للتخزين او اال مسارات منخفضة
(JSCWSC, 2009; Wagner & Zalewski, 

2009; GCCC, 2006;SPG, 2012.) بركام الحجارة ، يمكن ملئ تلك المنخفضات متبع وكبديل آخر
 Infiltration/Frenchخلخلة اليعرف بالمنخفضات الفرنسية/منخفضات فيما  لخلخلة المياه للتربةوالزلط 

Basins. 

 المتاخمةإنشاء الطرق بميول مناسبة لتصريف مياه األمطار والسيول الى مناطق تنسيق الموقع  (2شكل )
 
 
 
 
 
 
 

 
  (Malcolm et al., 2009) 
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سطحية  مائية هي مسطحاتو Constructed Wetlands راضى الرطبة المشيدةاألأنظمة  استخدام -6
وخلخلتها لدعم  السيولن مياه مترشيح وامتصاص الملوثات البيولوجية ستخدم لت  بكثافة ممتدة ومزروعة 

المياه الجوفية أو 
المجاري المائية 

تلك وتتكون القريبة. 
من األنظمة 

 ترسيب مساحات
مائية ذات عمق في 

إلى  25حدود من 
سم وغطاء نباتى 50

يستقر في كثيف. 
تلك المساحات  قاع

المزروعة  المائية
الفحم طبقة من 

 المتراكم الخثي
لالحتفاظ بالماء 
 وخلخلته ببطء

(Peat layer) 
وقناة جانبية 
للتدفقات العالية 
عندما يتجاوز تجمع 
المياه السعة 
 التشغيلية المصممة
 (4)شكل 

(JSCWSC, 
2009; GCCC, 

2006; 
Wagner & 

Zalewski, 
2009; 

Dreiseitl & 
Grau, 2006 

;SPG, 2012.) 

 Rainأو حدائق األمطار  Bioretention basins/systemsأنظمة الترشيح الحيوية  استخدام -7
Gardens  وهى أنظمة تشبه األراضي الرطبة المشيدة في الدور الذي تقوم به، ولكن تختلف عنها في

 21الشكل وأنظمة المعالجة المستخدمة. فهي عبارة عن أحواض ذات غطاء نباتي وذات عمق مائي بسيط
ترة بعمق كبير حيث تقوم تلك التربة بشكل أساسي بالتخلص من الملوثات )مدعومة بالدور الذي وتربة فل

. ذلك، بينما تقوم األراضي الرطبة المشيدة ذات المسطحات المائية السطحية (5)شكل  يلعبه الغطاء النباتي(
 من الملوثات المزروعة بكثافة بتفعيل أكبر لعملية الترسيب وتعظيم دور النباتات في التخلص

(Mangangka et al, 2016). 

وهي أنظمة تتكون من طبقة من الرمال تمر من خاللها مياه األمطار  Sand filtersالمرشحات الرملية  -8
للمعالجة األولية وإزالة الرواسب )وليست ذات غطاء نباتي على السطح كما في النظامين السابقين( 

(Malcolm et al.,2009). 

                                                           
م 5سم وعرض في حدود  15ي الحد األدني لألبعاد المقترحة ألنظمة الترشيح الحيوية. كمتوسط، يكون أقل عمق بـهناك تنوع ف  21

  .(Malcolm et al.,2009; Browne, 2005)سم 120-80م وتربة فلترة بعمق من 12وطول ال يقل عن ضعف العرض بحد ادنى 

 الرطبةراضى فكرة عمل األ( 4شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (How Wetlands work, 2017) 

  فكرة عمل أنظمة الترشيح الحيوية( 5شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Example Section of Bioretention System, 2017) 
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 سطح الزرقاءاأل (6شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( Untitled Illustration of a Blue Roof, 2017) 

 ساحة للمياهستخدام الفراغ العمرانى كنماذج ال (7شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (Ossip van Duivenbode, 2017) 

المائية على شكل برك للتحكم في التدفقات عادة تكون و Sediment basins 22أحواض الترسيب  -9
لذا . مم125% من الرواسب التي تزيد عن  90- 70والمعالجة األولية للمياه حيث يتم من خاللها إزالة 

 .(JSCWSC, 2009) و أنظمة الترشيح الحيويةكمدخل لألراضى الرطبة أ عادة حواضالا هذهتستخدم 

 تشكل من خالل الحفر تحت مستوى السطح الطبيعىو Ponds and Lakesنشاء البرك والبحيرات إ -10
ً  ،المياهجميع لت حيث تقوم بتجميع وحجز مياه السيل  لفيضاناتاحتجاز اجزء من نظام  تكونما  وغالبا

 وتعقيمها باألشعة فوق البنفسجية للسماح للعوالق الصلبة بالترسب لمنع دخولها لمجاري المياه الطبيعية
(GCCC, 2006; JSCWSC, 2009; Dreiseitl & Grau, 2006).  

وهي ، Blue Roofsسطح الزرقاء األأنظمة  استخدام -11
 ريف مياه األمطارأدوات للتحكم في معدل تص أسطح ذات

أعمال وتجميعها وتخزينها بشكل مؤقت لالستفادة منها في 
التقليل  باإلضافة إلى المساهمة في زراعة السطحالري و

تشمل تلك األدوات تركيب و .من ظاهرة الجزر الحرارية
تحتفظ بالمياه داخلها/أسفلها أو عمل أرضية طبقة مسامية 
 ; Hoyer et al, 2011) (6)شكل  إضافية مرتفعة

Untitled illustration of a blue roof, 2017)، 
إال أن هناك من اعتبر أن االحتفاظ بالماء فوق أسطح 
المباني يمثل "حادثة تنتظر الوقوع" وتكلفة زائدة يمكن 

 .(Finnie, 2013) تجنبها

 وتخزين المياهعلى تجميع  السالبة بقدرتهاتتميز عن الوسائل  :Active methodsالوسائل الفاعلة 
ً في فترات الجفاف وليس فقط ألغراض الري ستخدامال ً أو شحن المياه الجوفية ها الحقا لألغراض  ولكن أيضا

 23(، إال أن ذلك يتطلب معالجة جيدة لتلك المياه حتى تتحمل التخزين لفترات طويلةكسح المراحيضالمنزلية )ك
(University of Arizona, 2014 ;Malcolm et al., 2009; Browne, 2005 ;GCCC, 

2006; Dreiseitl & Grau, 2006).  ولذلك فهي تتطلب وسائل ميكانيكية لتجميع ومعالجة وتخزين المياه
 تلك الوسائل التالي:تشمل و .(Pushard, 2015كلفة ) أكثروالتي بدورها تحتاج إلى صيانة، ومن ثم فهي 

تبنى التي ، وRain Tanksاألمطار خزانات مياه  .1
وعادة ما يتم تجميع المياه  أو تحتها. إما فوق األرض

ميكانيكياً وتحويلها  وغيرها من أسطح المباني
  .لتلك الخزانات أو بالمضخات بالجاذبية األرضية

مجموعة هي و ،Water squaresساحات المياه  .2
من الحافة الى المنتصف الفراغات المتدرجة  من

يتم ، لمتر1وتنخفض تحت األرض بمنسوب حوالي 
ساحة عامة كخالل فترات الجفاف ها استخدام
ساحة لالحتفاظ ك تستخدم . وفي وقت األمطارمفتوحة
مباشرة ها أو صرفها استخدامعادة لمعالجتها وإبالمياه 

 .(Boer, 2010) (7)شكل لدورة المياه الطبيعية 

 المناخ الحار الجافبالمناطق المفتوحة ري في مياه األمطار تعظيم االستفادة من  -ب

الجاف وشبه  ذات المناخ الحاربالمناطق  السيولو مطارمياه األتجميع ظيم تنلطريقة مقترحة  هذا الجزء يعرض
بشكل أساسى في رى المناطق الخضراء  لالعتماد على تلك المياهذلك و ،(Arid & Semi-arid) الجاف

ثل والتي تم ، Catchment-Area المبنية/من خالل تقدير نسبة األسطح المرصوفة. ويتم ذلك المفتوحة
 Tree األخضر المنزرعالمسطح إلى  ،على مدار العامالسيول ومطار منطقة استقبال وحصاد لمياه األ

Canopy-Area هتلك الميا استخدامباحة التي يمكن زراعتها وهى المس. 

                                                           
وقد ارتبط ظهورها بمواقع  العلمية كمرادف للبرك والبحيرات الصناعية.يشار الى احواض الترسيب في بعض الكتابات   22

 اإلنشاءات لمنع مياه السيل من حمل مخلفات البناء لمجاري المياه القريبة إال انها صارت أحد األساليب المستخدمة في تنقية مياه السيل
  (.CSQA, 2003)اغراض الري  من الشوائب قبل ضخها في دورة المياه الطبيعية او إعادة استخدامها في

كوسيلة أخرى لتقليل تكلفة المعالجة، يمكن ضخ وتخزين مياه األمطار بطبقات المياه الجوفية إلعادة استخدامها الحقاً في فترات   23
 .(SPG, 2012; PHCC, 2011; Wagner & Zalewski, 2009الجفاف وبما يضمن عدم حدوث تدهور فى نوعية المياه )
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 العمرانية الحاصدة لمياه األمطار الى المساحة التي يمكن زراعتها نسبة األسطح (8شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (University of Arizona, 2014) 

 كثافة التشجير بنموذج دراسي لمناخ حار جاف وآخر شبه جاف (9شكل )
 
 
 
 
 
 

 (University of Arizona, 2014) 

Semi-Arid                                                Arid  

حجم مياه مؤثر منها ك %50حساب حجم األمطار المتساقطة على مدار شهور السنة وإحتساب حيث يتم ، ذلك
مطار من منطقة ألخرى وخصائص ختالف معدل تساقط األعتبار عوامل تغير المناخ واوفاعل آخذاً في اال

السطح والتربة من حيث المسامية 
و حتفاظ بالمياه أوالقدرة على اال

يتم  ،خروعلى الجانب اآل .جريانها
حتساب احتياج النباتات من المياه ا

ت العام )وهى نباتا أشهر على مدار
من أماكن محلية او مستوردة 

 ،تتحمل الجفافصحراوية أخرى 
ى كميات وكالهما ال يحتاج إل

وعلى أساس  .(كبيرة من مياه الرى
حجم المياه المؤثر من المقارنة بين 

ً  األمطار حجم المياه مقابل  شهريا
السنة معظم المطلوب على مدار 

نسبة يتم تقدير  ،رى النباتاتل
سطح العمرانية الحاصدة لمياه األ
نسبة األخضر مطار إلى األ

 Catchment toالمنزرع 
Canopy Area Ratio  بالشكل

 األمطار ياهمكفاية لذى يضمن ا
زراعة األشجار والنباتات على ل

قليل تومن ثم معظم العام،  مدار
 المستخدمة في الري المياه النقية

(University of Arizona, 
2014).  

 نموذج مقارن (8)شكل وضح وي
سطح العمرانية الحاصدة لنسبة األ
الى المساحة التي  مطاراأللمياه 

لمنطقة ذات مناخ  يمكن زراعتها
في  1:7 حيث تم إختيار نسبة ،Semi-arid Area وأخرى ذات مناخ شبه جاف Arid Areaجاف حار 
في  1:3 بينما تم إختيار نسبةأشهر خالل العام،  8 حتياج النبات لمدةالتلبية  الجاف كنسبة مثالية الحار المناخ

 مساحةل( مقارنة ل9يوضح شكل )كما  .س الفترةفلبى إحتياج النبات لنبما ي شبه الجافالحار المناخ  منطقة ذاتال
من كل بالسيارات ماكن انتظار ساحة ألمبنى ملحق به دراسي لبنموذج )كثافة التشجير(  التي يمكن زراعتها

 المناخ الحار الجاف وشبه الجاف.

من الخبراء إلى أن ندرة سقوط  %40أشار نحو المحلى لتجميع واستخدام مياه األمطار والسيول:  النظام
البحر  -جنوب سيناء -األمطار فى مصر واقتصارها على أماكن محددة )وهى الخاصة بمناطق الساحل الشمالى

األحمر( وأوقات محددة من العام يجعل من عملية تجميع األمطار عملية غير مجدية إقتصادياً، إضافة إلى 
ائل المقترحة لتجميع وتخزين مياه األمطار في إشارة إلى حداثة هذه األساليب صعوبة تطبيق التقنيات والوس

 وصعوبة تقدير الكفاءة التقنية واالقتصادية لها في الوقت الحالي.

من الخبراء أن انخفاض معدالت سقوط األمطار في مصر ال يمنع من االهتمام بتهيئة  %60هذا، بينما أكد 
مم/السنة فى  250إعادة استخدامها، خاصة أنه يزيد معدل سقوط األمطار عن مناطق سقوطها لتجميع المياه و

مناطق الساحل الشمالى والبحر األحمر وشبه جزيرة سيناء، حيث يرى خبراء الهنسة المدنية والتخطيط 
ار العمرانى ضرورة تطبيق اعتبارات تصميم الطرق لتعظيم االستفادة من مياه األمطار فى تلك المناطق. كما أش

البعض إلى استخدام بعض التقنيات البسيطة التي يمكن استخدامها لجمع األمطار والتي يمكن ان تساهم في 
األسطح الخضراء مثل: ( Ac.ci5, Ex.u2Ac.ls ,7األمطار )من المتوسط السنوى لسقوط  %50تجميع نحو 
البرك ، وEx.ls4, Co.ci2, Co.u3(Ac.u ,4(، وخزانات مياه األمطار Ac.u)Ac.ls1 ,9(للمبانى 

، Co.u)2(، وأحواض/منخفضات الترسيب Ac.u)4(، واألراضى الرطبة المشيدة Ma.ci)3(والبحيرات 
(. وهو في مجمله ما يحول البيئة العمرانية، في هذا Ex.ls4Co.ci ,8وتخزين واسترداد المياه الجوفية )

 (.1Ac.uهلك للمياه إلى جامع ومنتج لها في ذات الوقت )، من مستالنظام
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  مياه الصرف استخدامتدوير/  إعادة  1/3/2

، كما أنها ال تحتاج إلى أماكن فهى متوفرة خالل أشهر السنة ،غير موسمية مياه الصرف ،بعكس مياه األمطار
 هااستخداممن أهم المصادر البديلة للمياه التي يمكن  وتعتبر كتلك الالزمة لألمطار، )بعد معالجتها(كبيرة  تخزين

 . خاصة باألقاليم الحارة الجافة

 مياه الصرف وأنواعها  -أ

األولى تويه حتبما  (Sewage)الصرف السكنى أوسع وأشمل من هو تعبير  (Wastewater)مياه الصرف 
ومياه األمطار في حالة استخدام أنظمة الصرف  24الصرف الصناعى ومياهلمجارى مياه امن  كل  على 

  . Combined Sewer25 (2012;LGS,  2011;ADUPC,  2009, .al( Malcolm etالمشتركة 
وهى المياه الناتجة  Black waterإلى: مياه سوداء  Wastewaterوتقوم بعض الدول بفصل مياه الصرف 

وهى الناتجة عن البانيوهات واألدشاش وأحواض غسيل األيدى Grey water عن المراحيض، ومياه رمادية 
(، حيث يتم التعامل مع المياه الرمادية بما ال يضر بالبيئة بطريقة 26والمطابخ والغساالت )وفق خصائصها

ياه الصرف المتجهة إلى محطات المعالجة الكيميائية المركزية وبتكنولوجيا أبسط وأرخص مما يقلل من حجم م
 المكلفة.

 أهمية معالجة وإعادة تدوير مياه الصرف -ب

بمصادر المياه عبر اختالطها  التخلص غير المحكوم من مياه الصرف )بدون معالجة( بالبيئة واالنسانيضر 
توفير وسائل معالجة مناسبة تحقق  يستلزم، مما (LGS, 2012 ;GCCC, 2006السطحية أو الجوفية )

  .(CNU, NRDC & USGBC, 2009 ;EGBC, 2011; PHCC, 2011)متطلبات الجودة المطلوبة 

لمعالجة يمكن ف .جدر اإلستفادة منهرصيد مائي يومي ي بالمناطق الحارة الجافة خاصة، ،مياه الصرفتمثل و
مما ( Sheikh, 2009) ةوفر ثلث المياه المنزلية المطلوبتأن  ، على سبيل المثال،إعادة تدوير المياه الرماديةو

وتجدر  غط على البيئة.الض ويخفف ،صرفةمياه المنالمن حجم  بالتالييقلل و ،يقلل من مياه الشرب المستخدمة
اإلمداد من إجمالي  %8بنحو أستراليا تقدر  -في سيدنىها استخدامن مياه الصرف المعالج المعاد أاإلشارة الى 

درجة إلى من مياه الصرف  %85بمعالجة الكيان الصهيوني يقوم  كما ،(Sydney Water, 2016) بالمياه
 .(Youtube, 2016) ها في أغراض الزراعةاستخدامترقى إلى مستوى مياه الشرب واإلستحمام ليتم 

 الصرف مياه معالجة  درجات -ت

 ً المعالجة و ،تزيل المواد المترسبة والطافيةالتي لمعالجة األولية ا: درجاتلثالثة  تتم معالجة مياه الصرف وفقا
ً تزيل التي  بيولوجية(ال) الثنائية بالتعقيم  وتنتهي المعالجة الثالثيةو ،المواد الذائبة والعالقةأيضا

Discinfiction. تقنية عاليةحرفية ومكلفة وتحتاج إلى الثالثية ة معالجوال (World bank, 2014) ، إال أنها
االنهار محيطات وال) الى الطبيعة مباشرة الزم لضخ تلك المياهالحد األدنى ال الدول المتقدمة،بعض ، في مثلت

 ها.استخدامفي أنابيب خاصة إلعادة  أووخالفه( 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لجة مياه الصرف الصناعى معالجة مبدئية )إذا لم تكن معالجة كاملة( داخل المصانع )أو المنطقة الصناعية( وفقا لمعايير يفضل معا 24

اإلشتراطات البيئية للمخلفات السائلة للمناطق الصناعية قبل ضخها على نظام الصرف الصحى العام أو إعادة إستخدامها ألغراض 
تلوث مياه الصرف بالملوثات الصناعية والتي تتصف عادة بنسب مرتفعة من المواد  اعية لمنعالصنالتنظيف والتبريد بالمناطق 

 .الكيميائية
 وهو ما تتجنبه العديد من الدول المتقدمة خاصة التي يكثر فيها هطول األمطار بغزارة. 25
اه الغساالت والمطابخ. وتعتبر مياه المطابخ تفضل المياه الرمادية الناتجة عن البانيوهات واألدشاش وأحواض غسيل األيدي عن مي  26

لدى بعض الدول )كالواليات المتحدة األمريكية( مياه سوداء في حين تعتبر مياه رمادية في بلدان أخرى. ويتوقف تصنيف المياه 
والغساالت تلعب دوراً في الرمادية على نوعية وحالة المياه المرتبطة بثقافة المستهلكين.  فمثالً، المنظفات المستخدمة في المطابخ 

تحديد نوعية المياه وطرق المعالجة، وفي جميع األحوال ال يجب تدوير المياه الرمادية الناتجة عن غسيل خفاضات األطفال إال بعد 
 معالجتها كمياه سوداء.
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 ((JSCWSC, 2009 تكامل المناطق السكنية مع المناطق المفتوحة (10شكل )

 مياه الصرف في البيئة العمرانية استخدامإعادة  ومناحي مستويات -ث

فعلى . المجتمع العمرانىعلى مستوى على مستوى المبنى/ المسكن الواحد و مياه الصرف استخدامإعادة يمكن  
أنظمة التحويل المدعم بالفلترة بتحويل المياه الرمادية بدون  استخدام ، يمكنمستوى المسكن/المبنى الواحد

( Citrus and nut treesتغيير صفاتها )بدون معالجة( بشكل فورى لرى بعض أنواع النباتات واألشجار )
 ,Aubrey & Emilyالتي تتحمل طبيعة تلك المياه بمكوناتها بما تشتمله من مواد غذائية مخصبة للتربة )

 (،FBR,  2009, CNU, NRDC & USGBC;2006) 27( كالفوسفور والبوتاسيوم والنيتروجين2005
ً ولبضع ساعات (. وتلك المياه ال يجب  ,2006FBR) 28وفي هذه الحالة ال يتم تخزينها إال إذا كان ضروريا
(. كما يمكن استخدام Sheikh, 2009) االتصال البشرى بها أو رشها أو استخدامها في الرى السطحى

المعالجة الثالثية لمياه الصرف 
بواسطة أنظمة تكنولوجية 
المركزية يمكن وضعها داخل 

ي لما تمثله من قيمة  29المبان
اقتصادية أكبر لتعدد مناحى 

المعالجة داخل استخدام المياه 
  Malcolm 30وخارج المسكن

et al, 2009).)  ولذا يمكن
تخزينها لفترات أطول )ربما 
لعدة أيام ويفضل أال تزيد عن 

ساعة، وهو ما يختلف من  24
 وتستخدم فيحالة ألخرى( 

كسح المراحيض والغسيل 
باإلضافة إلى الرى السطحى 

إنشاء (. ويستلزم تنفيذ تلك األنظمة FBR, 2006شرب )وغيره من طرق الرى بالرش والتنقيط وال تستخدم لل
 ,EGBC) 31بألوان وأكواد محددة للشربالصرف المعالج وتمييزها عن المياه الصالحة خطوط خاصة بمياه 

2011; FBR, 2006; ADUPC; 2011).  

رغم زيادة والتي تتسم  المحليةالمركزية  الثالثية تستخدم أنظمة المعالجة المناطق السكنية،وعلى مستوى 
. كما يمكن أن بأنها أقل تكلفة من األنظمة الالمركزية ،ع وإعادة التوزيعيأطوال المواسير المستخدمة في التجم

الركام، واألراضي الرطبة المشيدة. ويحقق تدوير تتم المعالجة باستخدام تكنولوجيا بسيطة كمرشحات الرمل أو 
مياه الصرف على مستوى المنطقة السكنية وفورات أكبر في المياه الصالحة للشرب من خالل كفاءة استخدام 

استخدام تلك المياه كما يمكن  .Malcolm et al, 2009)المياه المعالجة في نطاق جغرافي يضم عدة مباني )
ً المعالجة  رى النباتات بالمناطق الخضراء والمفتوحة وتغذية العناصر في ع مياه السيل المعالجة( )م 32ثالثيا

 ,JSCWSC) "(10)شكل "بالشكل الذي يسهم في رفع مستوى جودة الحياة بالبيئة العمرانية  المائية المكشوفة
2009; Malcolm et al., 2009)، المراحيض وغسيل السيارات كسح استخدامها في  ةإمكاني إضافة الى

ً استخدام المياه ذات 33ومكافحة الحريق ً لالشتراطات البيئية التي قد تختلف من مكان آلخر، يمكن أيضا . ووفقا
المعالجة األولية في البحيرات والبرك الصناعية، والمياه ذات المعالجة الثنائية في النافورات والشالالت )وذلك 

 . ا ال يمثل إمكانية لتلويث الهواء(بم البكتيريابعد تخلصها من 

                                                           
 ربما تتطلب تلك المياه درجة من المعالجة في حالة استخدام بعض المنظفات الكيميائية التي قد تؤدي إلى قتل النبات.  27
28   ً  للعوامل البيئية كدرجة الحرارة على سبيل المثال. يختلف ذلك بالضرورة من مكان آلخر وفقاً لنوع المياه ووفقا
الدفعات المتتابعة والمتفاعل البيولوجى ذو  ومتفاعل-المنزلوالتي توضع بقبو -البيولوجية الدوارة  تمثل الموصالت ألمانيا،في   29

 .(FBR, 2006) الشبكة وسائل إضافية معتمدة في معالجة المياه الرمادية
تبني أنظمة متكاملة لتجميع مياه الصرف ومياه األمطار لمعالجتها  )في بعض الدول، كالواليات المتحدة األمريكية(أيضاً، يتم   30 

 ,CNU, NRDC & USGBC) من المياه الالزمة ألغراض الري واالستخدام داخل المباني %65وإعادة استخدامها لتوفير نحو 

2009). 
كن يظل قرار الخلط/الفصل مرهون بل، ويفضل أيضاً فصل شبكة مياه الصرف المعالجة عن شبكة مياه األمطار المعالجة، ول  31

 بحالة وحجم نوعي المياه ونوع االستخدام الموجهة له، والذي سيختلف من حالة مكانية ألخرى. 
 Vinod et) منها %99تجدر اإلشارة إلى أن المعالجة الثالثية ال تعنى بالضرورة القضاء التام على الملوثات ولكنها تزيل أكثر من   32

al., 2012). 
، ( ,2009JSCWSC)ا يمكن استخدام المياه ذات المعالجة الثالثية في حمامات السباحة شريطة أن تصل الى درجة المياه النقية كم  33

 World). كما يمكن استخدامها في مياه الشرب في البلدان التي تعانى من نقص الموارد المائية إذا توافرت التكنولوجيا الكافية للمعالجة 

Bank, 2014) 
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 %50نحو  استخدامالخبراء على إمكانية تجميع وإعادة  أجمع معظم :إلعادة تدوير مياه الصرفالمحلى  النظام
ً من مياه الصرف الصحى  للوائح واالشتراطات المحلية للمياه المعاد  مع تحقيق متطلبات الجودة المطلوبة وفقا

عدم إلى التصميم العمرانى  وبعض خبراء الهندسة الصحية خبراء بعض ، أشارورغم هذا اإلجماع .هااستخدام
بعض  باإلضافة الى صعوبة تطبيق العالية، عادة التدوير نتيجة للتكلفة االقتصاديةإجدوى التوسع فى عمليات 

ساسية في الوقت الحالي لما تستلزم من إعادة هيكلة نظام البنية األالمعالجة المركزية المحلية  كانظمةالنظم 
إلى تفضيل إعادة تدوير المياه الرمادية معظم الخبراء ولذلك أشار  .Ex.u 9, Ex.u1(Ex.u,10(كامالً 
التربة  مع أو هامعتجنب االتصال البشري  ضرورة على، وأكدوا )على مستوى المبنى الواحد( بالتحويل

ً نخفاض ثقافة التعامل معنظراً إل تلك المياهوتغطية ممرات وبحيرات بل المروية بها قدر االمكان  كما  ،ها محليا
الحدائق المنزلية والمناظر الطبيعية ونباتات الزينة والنباتات غير المثمرة وتجنب  ها لرىاستخدامإمكانية إرتأوا 

  .1Ac.u, 3(Ac.u( رى النباتات المثمرة فيما عدا الحمضيات وأشجار الجوز

 قضية محلية شديدة األهمية،اهتمام الخبراء المحليين لما يمثله من  من د أخذ الصرف الصناعي حيزا كبيراً وق
على المياه والتي تقوم التخلص التدريجى من الصناعات الموجودة داخل المناطق السكنية وأكدوا على ضرورة 

 خارجها.وإعادة توطينها  بتلك المناطق النقية

  لمياه الجوفيةلاآلمن  ستخداماال 2/3/1

الرغم من ذلك فهى تعانى من ارتفاع معدالت التلوث بالبديلة، و المياه هام من مصادر صدرالجوفية مالمياه 
إتخاذ ذلك يستلزم . ومنو تخطى حدود السحب اآلأ غير المعالج الناتجة عن تسرب مياه الصرف الصحى

 ومستوياتهامعرفة أماكن طبقات المياه الجوفية  وذلك من خالل ،واستنفاذها هاالتدابير الالزمة للحد من تلوث
 لتفادى منخفضمياه جوفية ذات منسوب فى مناطق  هوتجميعكمية ونوعية الصرف المتوقع وتحديد وإدارة 

  (BRE, 2011 ;LGS 2012)نمعلى المياه الجوفية وتحديد منسوب السحب اآل وإدارة الطلب هتلوث

للمياه الجوفية  آمن منسوب محدد على عدم وجودأجمع الخبراء  اآلمن للمياه الجوفية: ستخداملال المحلى النظام
ً ولكن يتم تحديد المنسوب األ .مكانية استغاللهاإل لموقع البير  مثل للمياه الجوفية لمواقع التنمية المقترحة وفقا
ختبارات الصالحية ونوع التربة وطبيعة المشروع وكمية الطلب على المياه واعتبارات التكلفة ودرجة التلوث وا

م 200-100م فى منطقة الوادى والدلتا، و100-50ال يقل عن بشكل عام المحتملة للطبقات السطحية، وإن كان 
المحولة  تجنب استعمال المياه الرمادية ورةكما أفاد الخبراء بضر .فى المناطق الصحراوية وفقا لغالبية اآلراء

قدم تحت سطح األرض لحماية المياه من  5الجوفية فيها عن  منسوب المياهإال في األماكن التي ال يقل  في الري
يحقق  تحديد معدل السحب اآلمن الذىكما أشار الخبراء إلى ضرورة  .( Ac.u1, Ac.u4Co.ci ,10التلوث )

 50-20االستدامة للبير الجوفي والحفاظ على المخزون االستراتيجي خالل الفترة التخطيطية للتنمية ليكفى من 
 .34سنة

 الحد من التسرب في الشبكة  1/4

أو سوء  الناتج عن تدهور وتهالك الشبكةأو من مصادر بديلة( بأنواعها )سواء مياه نقية الفاقد من المياه لتقليل 
 ,LGS)البنية التحتية المتهالكة  وتجديد إدارة وتطويرالكشف عن التسرب الحادث ومن ثم يتم التركيب، 

قوم ت يةإلكترون يةمركز ةجهزأبمتصلة  المياه تكونعلى شبكات  عدادات تركيب من خاللوذلك ، (2012
 الكشف عن القيم الخارجة عن النطاققوم بتولالستعماالت الرئيسية المختلفة، استهالكات المياه  وتحليل تسجيلب

 ; ADUPC, 2011) ستهالكات غير العاديةن االأوتنبيه شركات المرافق بش التشغيلي المتعارف عليه
EGBC, 2011) . 

في حالة تعمل بأجهزة ذات إنذار صوتى  هامن خالل ربطبالشبكة عن مواضع التسرب  الكشفأيضاً  مكنكما ي
وهو ما  ،35النظام إلصالحه/إستبدالهفي ومن ثم تحديد أماكن الخلل  تدفق المياه أكثر من المعدل التصميمى

وياتي ذلك   (.ADUPC, 2011; EGBC, 2011) هااستخدامجهزة وسهولة تلك األالدراية الكافية بيستلزم 
 ً وذلك لتحقيق كفاءة أداء عالية وتجنب  ،لجميع األجهزة والتقنيات المستخدمةللصيانة المنتظمة  بخطةمصحوبا

  .(ADUPC, 2011) التكلفة الناتجة عن اإلحالل أو اإلستبدال أو سوء التركيب

                                                           
هذا، وفى ضوء تداعيات ازمة المياه التى تعيشها مصر، أضاف خبراء الهندسة المدنية دراسة التوسع فى عمليات التحلية   34
معات الساحلية، إلى جانب المصادر البديلة السابقة، بما يتماشى مع الطلب وإعتبارات التكلفة خاصة التحلية باستخدام الطاقة للتج

 .Co.ci8(Co.ci ,9(الشمسية 
PC, ADU  يمكن ايضاً لهذه الجهزة ان تقوم بغلق النظام فى حالة تدفق المياه أكثر من المعدل التصميمى أو فى حاالت الصيانة  35

2011)). 
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من فاقد ناتج  فى مصر تعانى المياه% من الخبراء إلى أن شبكات  80أشار  :للحد من التسرب المحلى النظام
عدم التقادم ونتيجة لسوء التركيب واإلهمال وغياب الصيانة المستمرة و %50عن التسرب يصل ألكثر من 
نابيب األ كفاءةرفع تطوير نظم البنية األساسية الحالية من خالل ذلك  يستدعىو .مالئمة المواسير المستخدمة

 استخدامختلف الخبراء حول إمكانية ابينما  . ذلك،9Ac.ls, 8(Ac.ci ( قابليتها للصيانةرفع المستخدمة و
 االستشارية والتنفيذية صعوبة تطبيقها نظراً حيث أكدت الجهات  اإللكترونية للكشف عن التسرب األنظمة

ما يمثل ك .الشبكة الحالية صعوبة إدماج تلك األنظمة معو ،الرتفاع تكلفتها لما تحتاج اليه من تصوير تليفزيونى
إنخفاض ذلك إلى  أضف .على الطاقة وهو ما يتعارض مع مبدأ االستدامة إضافيعبء إدراج مثل تلك األنظمة 

ذلك، في حين  "." بأنها تستلزم تغيير منظومة السباكين فى مصر Ex.u)2(الكفاءة المهنية للعمال حيث أكد 
وإدراجها في  للشبكات القائمة إلمكانية تطبيق تلك االنظمةإلى ضرورة التأهيل التدريجى  Ac.ls)9( أشار

  .المخططات الجديدة

 العوامل الحاكمةالمحلى و النظام  2

 ستخدامالمعايير تحقيق ال المحلى النظامنوقش في ثناياه تناول الجزء السابق عرض تفصيلى لإلطار النظرى 
المحلي ضرورة وضع  النظاموإجماالً، يتضمن المصرية.  األخضر المستدام للمياه فى المجتمعات العمرانية

استراتيجية شاملة إلدارة منظومة المياه في إطار من التوعية والمشاركة المجتمعية مصحوبة بمنظومة تشريعية 
ستراتيجية . وتتضمن تلك االالمياه والحفاظ على المنظومة المائية من التلوث استخدامضمن ترشيد ت رقابية فاعلة

 التوجهات والوسائل التالية:

بأن ينخفض معدل  ويتم ذلك داخل المباني .داخل البيئة العمرانيةضرورة تقليل استهالك المياه النقية  .1
ة التركيبات واألجهزة الصحية الموفر استخدامبلتر/الفرد/اليوم  200-180إلى  300-250 االستهالك من

المياه في  استخداموتجنب  سكان ذوي الدخول المرتفعة،إخاصة بالمباني العامة ومناطق  ستخداماالسهلة 
. اما مواد وأساليب بناء وتبريد صديقة للبيئة تقلل من الحرارة المكتسبة استخدامالتبريد واالستعاضة عنها ب

النباتات المحلية قليلة االستهالك  استخدامتصميم وتنسيق الفراغات الخارجية ببالفراغات الخارجية، فيكون 
ق على الطرق وبالمناط في مجموعات متجانسة ذات مقننات مائية متقاربة التي توضعالمقاومة للجفاف 

والتقليل بقدر اإلمكان من  ،وتحسين كفاءة التربة لالحتفاظ بالمياه ،مسطحات األعشاب مع تقليل ،الخضراء
تقنيات الري الموفرة األقل تكلفة وتنظيم أوقاته بالشكل الذي يقلل البخر في بيئة  استخدامالعناصر المائية، و
كما سيلي  مصادر بديلة للمياه النقية استخدامباإلضافة إلى ذلك يتم  جاف.الصحراوي يغلب عليها النسق ال
 .ذكره في النقاط التالية

التوسع في تجميع مياه من خالل  البيئة العمرانية من بيئة مستهلكة فقط للمياه إلى بيئة منتجة لها تحويل .2
على ل خاصة في مناطق تركز سقوطها بالساحل الشمالي والشرقي وشبه جزيرة سيناء والسياألمطار و

بعض التقنيات البسيطة الموجبة والسالبة التي تساهم في تجميع  استخدام، وذلك بمختلف المستويات العمرانية
الرطبة من المتوسط السنوي لسقوط األمطار مثل خزانات المياه والبرك والبحيرات واألراضي  %50نحو 

ات المنزلية غير البشرية ستخدامفي أعمال الري واال تلك المياه ستخداموأحواض الترسيب ال المشيدة
وللحفاظ على البيئة المائية من التلوث بفعل تجنب صرف  ،وتغذية المياه الجوفيةوتحسين المناخ العمراني 

  . إلى النظام المائي الطبيعي بدون معالجةالمحملة بالملوثات العمرانية  السيل مياه

بالتحويل المياه الرمادية تدوير مع التركيز على  من مياه الصرف الصحي %50نحو  استخدام إعادةأيضاً،  .3
ها في ري الحدائق استخدامولتجنب التكلفة االقتصادية المرتفعة إلعادة هيكلة البنية األساسية وصعوبتها، 

لتأكيد على تجنب االتصال البشري مع اوتجنب ري النباتات المثمرة بها عدا الحمضيات وأشجار الجوز، 
من الصناعات الموجودة داخل  تقليل التلوث الناتج عن الصرف الصناعى والتخلص التدريجيبها. كما يجب 

 المناطق السكنية والقائمة على استهالك المياه النقية الصالحة للشرب.

، فال يقل بفعل الصرف غير المحكوم بحيث يتم تجنب المياه الجوفية الملوثة اآلمن للمياه الجوفية ستخداماال .4
بالمناطق  200-100ا وعن متر في منطقة الوادي والدلت 100-50عن  بشكل عاممنسوب السحب اآلمن 

ن المياه للتنمية ، كما يعد معدل السحب آمن إذا أمّ )مع ضرورة اعتبار خصوصية كل حالة( الصحراوية
ولتجنب تلوث المياه الجوفية بفعل المياه الرمادية المحولة يجب ان يراعى  سنة. 50-20المطلوبة لفترة من 

قدم تحت سطح  5الجوفية فيها عن  منسوب المياهفي األماكن التي ال يقل  ها ان يكون محصوراً استخدامفي 
 األرض.

تطوير منظومة ودعمها بأجهزة قياس التسرب و للشبكات القائمة )نظراً الرتفاع التكلفة(التأهيل التدريجي  .5
وللحد من التلوث الذي طال البيئة  %50العمالة في المجال للحد من الفاقد في التسرب الذي تجاوز ال 

 . المائية
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 القصوربعض نه يتسم في ذات الوقت بأالمحلي بشكل يعكس خصوصية الحالة المصرية إال  النظامهذا  يأتيو
 ً االجتماعية والثقافية ووراء كل صفة من هذه الصفات مجموعة من العوامل  ،مكوناتهحول  ختالفباال وأحيانا
ً واال  .النظامالتي شاركت في صياغة هذا التشريعية  قتصادية والبيئية والتقنية وأيضا

المعدالت  هاالمحلي عن اإلطار النظري العالمي في عدة بنود من النظام اختلف: المحلي النظامخصوصية 
معدل استهالك الفرد المستهدف من المياه داخل المباني. فبينما أشار اإلطار النظري إلى المستهدفة، من أهمها 
 كذلك، تمايز لتر/الفرد/اليوم.  200-180أن يكون من المحلي ب النظامكتفى ا 110-80ضرورة تخفيضه إلى 

إعادة تدوير و ،لتجميع مياه السيل واألمطار تقنيات بسيطة استخدام اقتصاره علىفي  عن النظري المحلي لنظاما
واالكتفاء  المياه الرمادية بالتحويل وليس بالمعالجة، وتجنب توجهات تستلزم إعادة هيكلة شبكات البنية األساسية

 لخبراء إلى ما يلي:ويعزى ذلك وفقا ل للكشف عن التسرب. بالتأهيل التدريجي

العادات والذي صاحبه مجموعة من ( Ac,u3)الحفاظ على المياه كمورد ضعف الوعي العام بأهمية  .1
راف في استهالك المياه وضعف القدرة على سإلالظاهرة في ا والسلوكيات غير المستدامة للمجتمع المحلي

Ac.u7, Ac.ci10Ac.u, 3Ac.u ,9(Ac.ls ,1 , 36التحول ألنماط جديدة من الممارسات واألساليب
)4, Ma.ci3, Ex.en5, Ex.u1Co.u.  

 انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي في دولة نامية ذات موارد محدودة/غير مستغلة االستغالل األمثل .2
 Ac.ci3, Ac.ci3, Ac.u2, Ex.u5, Ex.u6Ex.ci, 1Ex.u ,7, ) 37وانخفاض المخصصات المالية

9,10, Ex.ci.9, Co.ci6,Co.ci3, Ac.u6Ac.ci ,3Op.en, 9, Ac.ls1Op.u, 1, Ac.u8Ac.ci). 

Ma.ci3, Ex.en2, Co.u10(Ac.u ,4,  انخفاض مستوى الخبرة الفنية والكفاءة المهنية للعمالة في المجال .3
)1Ac.u, 9Ac.ls. 

1Ac.u ,) 38واألكوادضعف الجهاز الحكومي وعدم مواكبته للتطور التكنولوجي وضعف منظومة القوانين  .4

5, Ac.ls8Co.ci ,9-8-6, Ex.ci10Ac.u) 10 , والتشريعات المجرمة لإلسراف, Co.ls8(Ac.ci
)3, Ex.en3Ac.u 5( وغياب الرقابة والتحكم في نمط االستهالك, Co.ci10,Co.ls9(Ac.ls  وغياب

 .Co.ls)10( اإلجراءات والحوافز المشجعة لترشيد استهالك المياه

وفترات  Ac.u)3(على المقننات المائية للنباتات ؤثر االنساق البيئية والظروف المناخية والتي ت اختالف .5
بعض المناطق تؤثر على  مطار فىندرة سقوط األ، كما أن (Co.u3, Ac.u9Ac.ls ,1) وقات الرىأو

Ac.ls1, Ac.u9, Co.ci6,Co.ci3, Ac.u6(Ac.ci,9 مطارساليب صرف وتجميع مياه األجدوى تطبيق أ
)  9,10,Ex.ci.تطبيق اساليب ادارة المياه أساليب الرى المستخدمة وعلى  ، كما يؤثر نوع التربة على

 . Co.ci)5(الجوفية

ً اإلشارة في منهجية البحث إلى أن رغبة العديد من الخبراء :المحلي النظامبعض أجزاء  قصور  ،تم سابقا
في تقليل وقت المقابلة ربما تسبب في عرض موجز وإجابات مختصرة لبعض  ،النشغالهم وضيق وقتهم

عكس عدم يام عن الدخول في تفاصيل بعض الموضوعات حجاإلوربما يكون  .الموضوعات المطروحة للنقاش
. قوهو ما أشرنا إليه في الجزء الساب ،مالئمة كثير من الوسائل المعمول بها عالمياً للتطبيق في الحالة المصرية

ً قد يعكس  إال أن إحجام بعض الخبراء في االنسياق في حديث حول استراتيجيات ومناهج  عدم رغبتهمأيضا

                                                           
Ac.u9(Ac.ls ,10 ,أورد الخبراء أمثلة على ذلك منها صعوبة التعامل مع التركيبات واألجهزة الصحية الحديثة الموفرة  36

Ac.ci7, Ac.u1, Co.u1, Ex.u5, Ex.en3, Ma.ci4)   ( خاصة للفئات الفقيرة ومتوسطة الدخلAc.u3, Ex.u6, 
Ex.u1 والتحول الستخدام )( النباتات قليلة االستهالك للمياهAc.u10 وكذلك ضعف ثقافة التعامل مع المياه المعاد تدويرها ،)

وانخفاض ثقافة التعامل مع الموارد غير  ،(Ac.u3, Ac.u10)والصناعات صديقة البيئة والصرف الصناعى غير الملوث بيئيا
لجوفية، باالضافة الى صعوبة التحول عن ممارسة االنشطة كثيفة االستهالك التقليدية مثل تجميع مياه األمطار، والسحب اآلمن للمياه ا

 .(Co.u1)للمياه مثل رياضة الجولف لفئات السكان ذات الدخول المرتفعة 
، أو استخدام تقنيات الرى  (3Ac.uقلة الموارد المالية تعوق استخدام بعض انواع النباتات ذات االستهالك المائى األقل )  37

، أو إنشاء انظمة لقياس ) (Ac.ci8, Ac.u1, Op.u1, Op.en3واالجهزة والتركيبات الصحية الموفرة للمياه   (Ac.ci7)الحديثة
، كما تقلل كمية المياه التى يمكن اعادة تدويرها  (Ex.ci6, Ex.u5, Ex.u2, Ac.u3, Ac.ci3)ورصد التسرب في الشبكة

(Ex.u1)ار والحماية من السيول لما يستلزم ذلك من معدات وعمالة وادوات للحفر ، وتعوق تطبيق اساليب تجميع مياه األمط
(Ac.ci6, Ac.u3,Co.ci6, Co.ci9, Ex.ci.9,10) باالضافة الى ارتفاع تكلفة محطات المعالجة الثالثية والمتقدمة لمعالجة ،

فادة من المياه الجوفية ذات األعماق الكبيرة المياه السوداء مما يعوق اعادة تدويرها واالستفادة منها، كما يحول أيضا دون االست
 .(Ac.ls9)م( أو التوسع فى عمليات التحلية  1000)<
معدالت االستهالك وتحديد  تطوير كود الهندسة الصحية لتقليل ذكر الخبراء بعض النماذج للقوانين التى يستلزم تعديلها مثل  38

 ، وتعديل قانون البناء الموحد بما يسمح بإدراج االجهزة الموفرةEx.ci10(Ac.u ,6-8-9(اشتراطات استخدام المياه المعاد تدويرها 
اتات بما يقلل وتقليل المقننات المائية للنب وتعديل كود الحدائق والمناطق الخضراء، Ac.u)1 (للمياه ضمن المتطلبات التشريعية للبناء

 .Ac.ls8(Co.ci ,5(من استهالك المياه 
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ما يتعلق بطرق ومستويات  ، تحديداً مع قضايا إدارة منظومة المياهفي التعامل ووسائل حديثة فكرية جديدة 
وبناء وتشغيل المنظومة التقليدية الحالية المعالجة وإعادة التدوير وكيفيته، فقد ساهم العديد منهم في تصميم 
باإلضافة إلى أن العديد منهم، دون سواها، وتراكمت خبراتهم العملية على مر السنين في إطار تلك المنظومة 

منظومة إدارة  "مخططي"، يعتبروا "مصممي" بنية تحتية وليسوا 39وفق أحد الخبراء المعروفين في المجال
 نية المصرية. المياه بالمجتمعات العمرا

بعض مكونات حول بدرجات مختلفة اختلفت مجموعات الخبراء  :المحلي النظامبعض أجزاء حول  االختالف
البعض ضرورة تقليلها يرى ، العناصر المائية استخدام جدوى . فعلى سبيل المثال، فيما يخصالمحلي النظام

ادة جدوى تجميع وإعوفيما يخص  .البيئية واالجتماعيةلظروف الفقر المائي والبعض اآلخر يعلي من أهميتها 
نادرة السقوط وعملية تجميعها غير مجدية في مصر لبعض األمطار ايعتبر ل، والسياألمطار ومياه  استخدام

ً أما البعض اآلخر في ً يجب اقتصاديا . وفيما ستخدامسقوطه للتجميع وإعادة االتهيئة مناطق راها مورداً هاما
من  %50 استخدامجمعت غالبية الخبراء على إمكانية إعادة أ، دة تدوير مياه الصرف الصحيجدوى إعايخص 

ً  مياه الصرف الصحي في حين األنظمة  استخدامإمكانية . وحول يرى البعض عدم جدوى التوسع فيها اقتصاديا
التطبيق الرتفاع تكلفتها بة وعاالستشارية والتنفيذية دون غيرها ص ترى الجهات، اآللية لكشف التسرب

إال أن هذا اإلختالف ليس مستغرباً  شغيلها وصيانتها.وانخفاض الكفاءة المهنية دون المستوى الالزم لتركيبها وت
في ظل غياب قاعدة بيانات موحدة، واختالف األكواد والدالئل والكتابات العلمية المرجعية، وضعف التواصل 

والتنفيذي بين التخصصات المختلفة، باإلضافة إلى ضعف برامج تنمية والتكامل على المستوى األكاديمي 
       القدرات داخل الجهات التنفيذية واإلدارية. 

 وتوصيات البحث ملخص  3

الفقر المائي التي تواجهها مصر، ومن أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه البيئة  مشكلةينطلق هذا البحث من 
المساهمة في التخفيف من حدة هذه المشكلة. وقد أثار الفكر المتنامي عالمياً حول المجتمعات العمرانية في 

ذا الفكر محلياً في ظل األخضر للمياه التساؤل حول إمكانية اإلستفادة من ه ستخدامالعمرانية الخضراء وكفاءة اال
 المياه بالبيئة العمرانية. استخدامغياب نظام محلي متكامل لتطبيق الحلول الخضراء في مجال 

األخضر للمياه معتمداً في ذلك على قراءة نقدية  ستخداموعليه، قام البحث ببناء إطار نظري ألسس ومعايير اال
تطبيق بنوده مع ا الصدد، ثم قام بعرضه ومناقشة إمكانية للكتابات العلمية والرؤى والتجارب العالمية في هذ

مجموعة مختارة من الخبراء والمتخصصين في مجاالت التخطيط العمراني والهندسة الصحية وتنسيق الموقع 
األخضر للمياه في البيئة العمرانية  ستخداممحلي متكامل لال نظاموالبيئة في عدة جوالت متتابعة نحو بناء 

 المصرية.

وضع استراتيجية شاملة األخضر للمياه بالبيئة العمرانية المصرية يستلزم  ستخداموقد خلص البحث إلى أن اال
إلدارة منظومة المياه في إطار من التوعية والمشاركة المجتمعية مصحوبة بمنظومة تشريعية رقابية فاعلة 

لوث. وتتضمن تلك اإلستراتيجية ضرورة المياه والحفاظ على المنظومة المائية من الت استخدامتضمن ترشيد 
التعامل مع البيئة العمرانية تقليل استهالك المياه النقية داخل البيئة العمرانية بالمباني والفراغات الخارجية، و

 ركز سقوطهافي مناطق ت والسيول التوسع في تجميع مياه األمطاركمنتج للمياه )وليس مستهلك فقط( من خالل 
اآلمن للمياه الجوفية، والتأهيل التدريجي لشبكات  ستخداماالباإلضافة إلى  ،تدوير مياه الصرف الرماديةإعادة و

 المياه والصرف لمنع التسرب وقياسه. 

المحلي بشكل يعكس خصوصية الحالة المصرية، فقد تضمن معدالت استهالك واقترح  النظامجاء هذا  وقد
عية والثقافية واالقتصادية للمجتمع المصري، إال أنه يتسم في ذات جتماوسائل وتقنيات تعكس الخصائص اال

إلحجام بعض مجموعات الخبراء عن التطرق إلى مفاهيم ورؤى تختلف مع نظراً  العموميةالوقت ببعض 
ً باالختالف حول مكوناتهخبراتهم العملية التقليدية، كما اتسم  نظراً لغياب قاعدة بيانات موحدة واختالف  أحيانا

  رجعية الخبراء التنظيمية والعلمية وضعف التواصل األكاديمي والتنفيذي بينهم.م

البحث بضرورة تبني حملة قومية لرفع الوعي المجتمعي بقضية الفقر المائي ومخاطرها، والتوعية  ويوصي
، وتطوير البناء المؤسسي والتشريعي للجهات الرسمية ذات الصلة األخضر للمياه ستخدامساليب ووسائل االأب

محلي أكثر  نظامللمياه نحو  األخضر ستخداملعاملين فيها، ودعم البحث العلمي في مجاالت االاوبناء قدرات 
  استجابة وعمقاً وتكامالً. 
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 قائمة بأسماء الخبراء الذين تمت إجراء مقابلة معهم( 1جدول )

والعمرانىكلية التخطيط اإلقليمى   
بقسم التخطيط البيئى  أستاذ مساعد

 والبنية االساسية
 أبوطارق  دأ.م.

بقسم  تصميم وتنسيق البيئةأستاذ  5 السعود
 التصميم العمرانى والعميد األسبق 

أ. د ماهر محب 
 1 إستينو

بقسم التخطيط البيئى والبنية  مدرس
ساسيةاأل أستاذ التصميم العمرانى بقسم  6 عثمان ميتكيس. د 

 2 أ. د عباس الزعفرانى كلية الالتصميم العمرانى وعميد 

ورئيس  تصميم وتنسيق البيئة أستاذ 7 حسام فتحى. د مدرس بقسم التصميم العمرانى
 كليةالقسم التصميم العمرانى ب

 محمد رفعت دأ. 
 3 حسين

 مدرس بقسم التصميم العمرانى
 8 نزار كفافى. د

التصميم العمرانى بقسم م.أستاذ 
 4 سهام هارون . د التصميم العمرانى

ومركز البحوث الزراعية -لبحوث اإلسكان والبناء المركز القومى  
 مدير معهد الهندسة الصحيةأستاذ و
بحوث ل القومى مركزال -والبيئية

 12 د. عمرو حسن االسكان والبناء

أستاذ ورئيس معهد بحوث العمارة 
بحوث ل القومى مركزال –واإلسكان 

 االسكان والبناء
 9 براهيم الدميرى أ. د إ

بألمانيا  MITرئيس قسم الفيزياء ب
وأستشارى العمارة الخضراء وشارك في بناء 

  DGNPالنظام األلمانى للبناء األخضر 
 13 سعد البرادعى . د

أستاذ متفرغ  بمعهد بحوث العمارة 
 10 سوزيت ميشيل دأ.  واإلسكان  والرئيس األسبق للمعهد

بمركز البحوث مهندس زراعة وتنسيق مواقع 
 14 عمر مكرم. م الزراعية

أستاذ مساعد بمعهد بحوث العمارة 
واإلسكان وعضو بمجلس العمارة 

بحوث ل القومى مركزالخضراء بال
 سكان والبناءاإل

مدحت أ.م. د 
 خورشيد

11 

 الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
والقرى.إدارة وتخطيط المدن مهندس ب  15 د/احمد سعد .الهيئةب إدارة المرافقمدير عام  19 م/أسامة طه 

 م/اميرة مصطفى بالهيئة مدير عام إدارة 
مدير عام إدارة وتخطيط المدن  20

 م/ماجدة عبدالعال بالهيئة والقرى 
16 

 م/مونينا بالهيئة  مهندس مياه
عمال المياه أ مدير عام تخطيط  21

 م/منى المرشدى والصرف الصحى
17 

 م/ شيماء بالهيئة مهندس مياه
إدارة تخطيط المدن مهندس ب 22

 م/سامية حلمى بالهيئة والقرى 
18 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
 23 د/حنان عطية بالهيئة إدارة المرافقمدير  27 م/سحر كمال بالهيئة إدارة المرافقمهندي ب

 28 م/عبدالناصر عبدالحكم مهندس زراعى 
 رئيس االدارة المركزية للمرافق

 24 م/عبير عبدالرحمن بالهيئة

 25 م/احمد حسنين محمد بالهيئة مدير الشئون الزراعية 29 م/ياسر حسان مهندس زراعى 

ادارة التخطيط مهندس ب   
 26 م/سحر عاصم والمشروعات

 الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

متخصص فى اإلدارة البيئية واالقتصاد 
الشركة القابضة لمياه الشرب  -االخضر
الصحى والصرف  

د/رفعت عبد 
 الوهاب

32 

الهيئة القومية لمياه الشرب مهندس 
 30 م/محمود ابو زيد والصرف الصحى

الهيئة القومية لمياه الشرب مهندس 
 31 م/محمود مختار والصرف الصحى

 وزارة الموارد المائية والرى 
 وزارة الموارد المائية والرى 

 مدير ادارة االرشاد والتوعية المائية 35 عصام حسن/أ
 33 هبة فاروق /أ بالوزارة

 34 عاطف عبدالرحيم/أ وزارة الموارد المائية والرى  36 ىعل يمان محمدأ/إ وزارة الموارد المائية والرى 
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Abstract 

According to the Water Stress Index, Egypt is one of the countries which suffers from water scarcity. 

This water issue is prone to get worse if necessary measures are not taken. Relevant to this issue is 

an international growing discourse on green urban communities which stand as a promising 

alternative to conventional ones in encompassing sustainability principles, including the increase in 

water use efficiency and the provision of extra pure water through collection, filtration and reuse 

processes.  

The sound presence of this green communities approach entails studying the possibility of making 

use of its water component in Egypt so that its urban environment is prepared to play its role in 

abating this augmenting water issue. This is especially needed when considering the absence of a 

comprehensive integrated local approach for green solutions. Adopting the argument that an 

approach which works out in one place does not necessarily fit with another - due to differing 

environmental and social characteristics - this research poses the following two questions: what is 

the local system that could achieve the green use of water in Egyptian urban communities? And 

what are the factors shaping this contextual system? 

To answer these questions, this qualitative research first builds a theoretical framework of green use 

of water from relevant international secondary resources available. Second, it presents and 

discusses this framework with selected local experts through semi-structured interviews using the 

Delphi Method towards distilling what could stand as the local system of green use of water in 

Egyptian urban communities, and defining the forces which govern its formation. 

This research reaches a local system which puts the Egyptian built environment on its first steps 

towards the green use of water and it does that taking into consideration its unique contextual 

characteristics. Yet, the formed system has some shortcomings and some of its components are still 

debatable among experts. This entails further research to deal with these shortcomings through 

vividly addressing its shaping forces. 

Keywords: Green urban communities, Green water use, Water-sensitive urban design.  

 


