كيب تاون  -برنامج المحافظة على المياه وإدارة الطلب عليه 2015

عن التجربة
تقع مدينة كيب اتون يف منطقة حشيحة ابملياه ،كام أن اخليارات املتاحة ملشاريع املياه اجلديدة حمدودة
منذ الانهتاء من سد بريغ يف عام  .2007وقبل ادخال الربانمج ،اكن اس هتالك املياه يمنو بنس بة 4.7
يف املائة س نواي ،وهو أمر ال ميكن حتمهل بشلك واحض.
وتشمل التحدايت الراهنة المنو الساكين وادلخل وأاثر تغري املناخ .تشهد املدينة حترضا رسيعا ،وزاد
عدد ساكهنا بأكرث من  ٪30بني عايم  2001و  .2011ويزيد من انعدام المن املايئ يف كيب اتون
خماطر تغري املناخ حيث أن التنبؤات للمدينة تشمل اخنفاض هطول المطار وارتفاع متوسط درجات
احلرارة وزايدة رسعة الرايح  ،وزايدة احامتل حدوث اجلفاف

التطبيق
ومن خالل االدارة ادلقيقة واالبداع وتثقيف املس هتكل ،متكنت مدينة كيب اتون من حتقيق الاس تقرار
يف الطلب عىل املياه .وقد اخنفض منو اس هتالك املياه اىل أقل من  2يف املائة س نواي واخنفضت نس بة
هدر املياه اىل  20يف املائة ،مما أدى اىل وفورات يف املياه بنس بة  30يف املائة تقريبا .وقد تأجلت
مشاريع البنية التحتية الرأساملية الباهظة التلكفة ،مبا يف ذكل خطة اضافية المدادات املياه ،بسبب
هذه الوفورات يف املياه.
يمت اس تخدام املياه املعاد تدويرها لري احلدائق العامة واملناطق اخلرضاء و  ٪6من املياه الصاحلة
للرشب يمت تدويرها الن .ومتت زايرة أكرث من  4 000أرسة من أجل الكشف عن الترسب
واالصالح ،واستبدال  258كيلومرتا من أانبيب املياه من أجل احلد من رشقات الانبيب وترسابت
املياه.

النتائج
وقد أدى املرشوع اىل وفورات مبارشة من اثين أكس يد الكربون 58،473طن س نواي .وأدى ذكل اىل اخنفاض
الاحتياجات من الطاقة لضخ مياه الرشب ومياه الرصف الصحي وكذكل ملعاجلة مياه الرصف الصحي .وقد حتققت
وفورات اضافية يف انبعااثت اثين أكس يد الكربون من خالل جتنب أو تأخري التوسع يف البنية التحتية.
اكن للربانمج فوائد مالية وبيئية كبرية للغاية .ويؤدي اخنفاض الطلب عىل املياه اىل ختفيف الضغوط البيئية اليت تتعرض
لها ش بكة املياه يف املنطقة ،مبا يف ذكل الهنار وأنظمة املياه اجلوفية .وقد أاتحت الس يطرة الناحجة لمنو الطلب عىل املياه
للمدينة جتنب أو ابطاء التوسعات الرأساملية امللكفة اىل نظام املياه ،مبا يف ذكل خطة اضافية لزايدة املياه وترقية
رئيس ية خمطط لها لنظام املياه السائبة .ويسمح التأخر يف تنفيذ هذه اخلطط بتوجيه مئات املاليني من الموال العامة
حنو تقدمي اخلدمات والولوايت االمنائية الخرى.
معل الربانمج أيضا عىل توفري فرص معل يف قطاعات الس باكة وغريها من القطاعات داخل اجملمتع احمليل.
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