
  بتونس TSMمشروع اإلدارة الفنیة المستدامة لمرافق المیاه تنفیذ 

) وبدعم من ACWUAفي مبادرة لتبادل الخبرات بین أعضاء الجمعیة العربیة لمرافق المیاه (

 في مجال ACWUA WANT وضمن نشاطات برنامج  GIZالوكالة األلمانیة للتعاون الدولي

تمت تسمیة مجموعة من الخبراء من الدول العربیة اإلدارة الفنیة المستدامة لمرافق المیاه العربیة 

المشاركة في المشروع وهي تونس واألردن وفلسطین والیمن ومصر والجزائر بهدف االستفادة من 

الخبرات األلمانیة في هذا المجال اعتمادا على نجاح التجربة األلمانیة في تطبیق هذا البرنامج في 

جمهوریة مصر العربیة. 

إلى االرتقاء بمستوى  TSM-ARAB یهدف مشروع اإلدارة الفنیة الُمستدامة في المنطقة العربیة

الخدمات الُمقدمة فى مجال التشغیل والصیانة لمرافق المیاه العربیة (محطات میاه الشرب 

ومحطات المعالجة لمیاه الصرف الصحي) والتي هي اعضاء في الجمعیة العربیة لمرافق المیاه 

 من خالل تفعیل كافة القوانین والقرارات ي،أكوا مع ضمان جودة میاة الشرب والصرف الصح

واللوائح واالكواد والمعاییر العربیة المعتمدة محلیا وبعد إعداد نسخة عربیة موحدة من قبل مجموعة 

خبراء المشروع من مصر والدول الست المشاركة في المشروع والتي تعتمد المعاییر والتشریعات 

اإلدارة الفنیة المستدامة في منطقة الشرق األوسط وشمال  المطبقة في الدول العربیة تحت عنوان

  TSM-Arab افریقیا

 وذلك بهدف TSM-Arabتم اختیار تونس واألردن لبدء برنامج تجریبي لتطبیق البرنامج العربي 

االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مجاالت تشغیل وصیانة محطات المیاه استرشادا بالقوانین 

والمعاییر القیاسیة المعمول بها والوصول بها الى المستویات المحلیة والعالمیة. وتمت النشاطات 

) تم من خاللها صیاغة متطلبات 2015-2014التالیة خالل مدة المشروع وهي عامین متتالین (

الجودة بما یتعلق باإلدارة الفنیة المستدامة لمرافق المیاه العربیة حیث وقع تجمیع كل القوانین 

واالكواد المعمول بها في الدول العربیة المشاركة باإلضافة الى تدریب وتأهیل فریق خبراء في 

مجال التفتیش على المحطات لمراقبة استیفائها لمتطلبات الجودة في مجال اإلدارة الفنیة المستدامة 
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لمرافق المیاه باإلضافة لتأهیل فریق خبراء فنیین من العاملین في المشروعین الریادیین تونس 

واألردن لتحضیر المحطات وتأهیلها للحصول على شهادة اإلدارة الفنیة المستدامة. 

 بالجزائر تم فیها تعیین فریق 2013تّم االنطالق في تركیز هذا البرنامج خالل شهر دیسمبر 

العمل. 

 في ورشتي العمل اللتان TSM-ARABوبناءا على حضور السیدة نعمة شریف رئیسة مشروع  

نظمتا بتونس في إطار تنفیذ المشروع اإلقلیمي للحوكمة الرشیدة لبلدان شمال أفریقیا بالتعاون مع 

 والجمعیة العربیة لمرافق  GIZالشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه والوكالة األلمانیة للتعاون

 والتي كان عنوانها "المبادئ التوجیهیة لكفاءة الطاقة في محطات میاه 2014المیاه في جوان 

الشرب ومیاه الصرف الصحي"، وباعتبار الزیارة المیدانیة التي قامت بها السیدة رئیسة المشروع  

إلى مركب غدیر القلة وكذلك إلى مركز التكوین المندمج بالمرناقیة، أبدت رغبتها في التعاون مع 

الشركة على اثر اختیارها لمحطة غدیر القلة كموقع لتطبیق مشروع اإلدارة الفنیة المستدامة لمرافق 

. TSM-ARABالمیاه في المنطقة العربیة 

 وذلك بعنوان "االدارة الفنیة 2014أكتوبر 01 سبتمبر و29انطلقت أول ورشة عمل بتونس ما بین 

المستدامة لمرافق المیاه" بحضور مجموعة من المدیرین التابعین لقطاع میاه الشرب والصرف 

الصحي بمصر واألردن والجزائر وثلة من المسئولین التابعین للشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع 

المیاه بتونس. 

 دورة تدریبیة من 2015 أكتوبر 09  إلى 05 كما نظمت الجمعیة العربیة لمرافق المیاه (أكوا) من 

 كنموذج (ST4)أجل تحضیر محطة معالجة المیاه بغدیر القلة مع التركیز على محطة المعالجة 

 .TSM-ARAB للحصول على شهادة في اإلدارة الفنیة المستدامة لمرافق المیاه

خمسة مجاالت (الصیانة والتشغیل، الموارد البشریة، الصحة والسالمة المهنیة  TSMتغطي شهادة 

 باإلضافة الى ضبط ومراقبة الجودة).

لذلك وبناءا على ما سبق قدمت الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه الدعم الالزم لفریق العمل 

بتونس ومساندة الجمعیة العربیة لمرافق المیاه في مرحلته األولى بتدریب المدققین في المجال 

(محسن الكعبي و هالة ناصف) وفي مرحلته الثانیة تدریب الفریق التقني لمحطة غدیر القلة. 
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: ومن بین النتائج

 تم منح محطة میاه الشرب إفریقیاكأول مشروع ریادي في منطقة الشرق األوسط وشمال  •

 التابعة للشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه أول شهادة من نوعها في ST4غدیر القلة 

المنطقة وهي شهادة اإلدارة الفنیة المستدامة لمرافق المیاه العربیة. 

تم تأهیل فریق تفتیش على محطات میاه الشرب قادر على التفتیش ومراقبة استیفاء  •

 المحطات لمتطلبات اإلدارة الفنیة المستدامة لمرافق المیاه.

تم تأهیل فریق فني من العاملین في محطة غدیر القلة قادر على تجهیز محطات میاه  •

 الشرب لحصولها على شهادة اإلدارة الفنیة المستدامة لمرافق المیاه.

تمت ترجمة متطلبات الجودة في مجال اإلدارة الفنیة المستدامة إلى اللغة الفرنسیة من قبل  •

 SONEDEفریق المشروع في 

اإلدارة  والجدیر بالذكر أن الشركة انخرطت في هذا المشروع من منطلق إیمانها بأهمیة دعم مفهوم

 ضمان مع ,والصیانة التشغیل مجال في المقدمة الخدمة وتحسین المیاه لمرافق الُمستدامة الفنیة

 . الشرب میاه جودة

مثل هذه المبادرات والمشاریع من شأنها أن تعزز فكرة إرساء منظومة اإلدارة الفنیة   واعتبارا أن

المستدامة بالمنشآت التونسیة وذلك بهدف االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مجال التشغیل 

والصیانة والوصول بها إلى المستویات العالمیة والرفع من مستوى المحطات عن طریق إتباع 

تعلیمات التشغیل والصیانة القیاسیة التي ستقلص من األعطال المفاجئة للمعدات مما یساهم في 

الحفاظ علیها وفي استمراریة الخدمة المقدمة للمواطنین. 

كما أن إرساء هذه المتطلبات سیمكن من ترشید استهالك الطاقة في المحطات والحد من حوادث 

الشغل ولحفاظ عل سالمة العاملین ووقایتهم من المخاطر المحتملة أثناء العمل، هذا إلى جانب 

تغییر ثقافة العاملین بعد توفیر بیئة عمل أمنة لهم مما یجعل مصداقیتهم وثقتهم في المرفق تزداد 

وتتطور شیئا فشیئا و بالتالي تشجعهم على بذل المزید من الجهد. 
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