تُعدُالمياهُالنظيفةُسمةُممُينفردُبهاُالساحلُالشماليُالغربيُ.يوفرُلناُبيوجتُ
ساوندُوالبحيراتُواألنهارُوالمجاريُالمائيةُالموجودةُالطعامُوالتنقالتُوفرصُ
العملُوالمرحُيزة ُ
ُ
إن خدمات المياه النظيفة التي توفرها مقاطعة كينج تحمي جودة المياه والصحة العامة وبيئتنا
منذ عقود.
نحن نعمل على خطة شاملة بشأن مياه الصرف الصحي على مستوى المنظومة التي ستُوجه عمل المقاطعة لعقود
قادمة .وستكون هذه الخطة فرصة إلجراء مناقشة إقليمية حول نظام مياه الصرف الصحي لدينا وحماية الممرات المائية المحلية
والصحة في المستقبل.

نحنُنستثمرُفيُالمياهُالنظيفة ُ
يوجد في منطقتنا العديد من المشاريع والبرامج التي تحمي جودة المياه .تعتبر مقاطعة كينج مسؤولة عن تنظيف المياه التي يستخدمها
األشخاص ومن ثم إرسالها مجددًا إلى الطبيعة .يمكن أن تصيب مياه الصرف الصحي غير المعالجة األشخاص باألمراض ومن ثم
إلحاق الضرر ببيوجت ساوند .نمتلك العديد من خطوط األنابيب والمضخات والخزانات ومحطات المعالجة وغيرها من المعدات التي
تمتد لمئات األميال لنقل ومعالجة مياه الصرف الصحي .وتتحمل مقاطعة كينج وغيرها من الحكومات المحلية مسؤولية مرافق مياه
األمطار التي تحمي جودة المياه من الملوثات في المياه التي تنتشر في الشوارع ومواقف السيارات وغيرها من األسطح المرصوفة.
تتحمل الوكاالت الدولية والحكومات المحلية مسؤولية برامج المياه النظيفة األخرى.
على مدى العقود القليلة القادمة ،ستنفق المنطقة مليارات الدوالرات على حماية جودة المياه .تخطط مقاطعة كينج للحفاظ على وتحسين
نظام معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين إدارة مياه األمطار .تعتبر هذه االستثمارات بمثابة فرصة كبيرة للمساهمة في الصحة
االقتصادية واالجتماعية والبيئية لمنطقتنا.
لدى المنطقة قرارات مهمة يجب اتخاذها .ومع وجود العديد من أولويات المياه العاجلة ،فإن مقاطعة كينج بحاجة إلى تحديث خطة مياه
الصرف الصحي الخاصة بها حتى نتمكن من القيام باالستثمارات المناسبة في الوقت المناسب.
ُ

لذلكُنحنُبحاجةُإلىُخطةُالمياهُالنظيفة ُ
نريد إجراء مناقشة إقليمية حول دور مقاطعة كينغ في حماية الممرات المائية المحلية والصحة في المستقبل .نحن نواجه قرارات حرجة
ومكلفة .ستدورالمناقشة حول خطة مقاطعة كينغ وتوجهها المستقبلي بشأن قضايا مثل هذه:
•
•
•
•
•

الحفاظ على نظامنا البالغ من العمر  50عا ًما ألنابيب ومضخات ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي
جعل مرافق المعالجة أكثر مرونة
خدمة عدد السكان المتزايد
زيادة خفض كمية مياه الصرف الصحي غير المعالجة ومياه األمطار الملوثة التي تتدفق إلى المسطحات المائية المحلية أثناء العواصف.
تغير المناخ الذي يؤدي إلى ظواهر جوية شديدة
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•
•
•
•

المتطلبات الجديدة المحتملة لمستويات إضافية من معالجة مياه الصرف الصحي
اسﺘعادة الﻤﻮارد مﻦ مﻴاه الﺼﺮف الﺼﺤي  -مﺜﻞ الﻤﻮاد الﺒﺘﺮولﻴة الﺼلﺒة والﻄاقة والﻤﻴاه
الﻤعاد تﺪويﺮها
ضمان توزيع المنافع بطريقة عادلة
كيفية تمويل تحسينات جودة المياه

يدفع األشخاص مقابل نظام الصرف الصحي من خالل فواتير الخدمات العامة
الشهرية .باإلضافة إلى تحسينات جودة المياه ،يُطلب من األشخاص المساعدة في
تمويل جهود إقليمية مهمة أخرى  -مثل النقل ،والطرق ،ومياه األمطار،
واستعادة السلمون ،واإلسكان الالئق بأسعار معقولة -من خالل األسعار والرسوم
والضرائب األخرى .يُعد فهم مدى تأثير هذه التكاليف مجتمعة على األشخاص في ظل
أمرا مه ًما للغاية.
تصاعد األسعار في المنطقة بصورة مطردة ً

نريدُأنُنسمعُمجموعةُمنُاألفكارُواآلراء ُ
تعد خطة المياه النظيفة فرصة كبيرة للمساهمة في الصحة االقتصادية
واالجتماعية والبيئية لمنطقتنا .يجب أن تعكس الخطة نطاق اآلراء من األشخاص
الذين يعيشون هنا  -واألشخاص الذين سيدفعون ثمن الخطة من خالل فواتير
الخدمات العامة.
نحن ملتزمون بعملية تخطيط عادلة وشاملة .ولتحقيق ذلك ،سنهدف إلى إزالة
الحواجز التي تحول دون المشاركة واالستماع من جميع أنواع األشخاص  -بما في
ذلك المشاركين لفترة طويلة في مناقشات جودة المياه واألطراف الجديدة
والمهتمة .سنعمل مع األشخاص في كل خطوة من خطوات العملية للتأكد من أننا
نسير على الطريق الصحيح لتقديم أفضل النتائج المتعلقة بالمياه والنتائج االقتصادية واالجتماعية
والصحية.

اكتشفُالمزيد
نحن نتطلع إلى استخدام تعليقاتك
للمساعدة في تشكيل الخطة .نحن
ملتزمون بإبقائك على علم بآخر
المستجدات أثناء عملية وضع الخطة
وسوف نعلمك قبل فرصة كي يتم
سماع صوتك.
لالشتراك لتلقي التحديثات المستقبلية
أو إللقاء األسئلة ،يرجى زيارة
www.kingcounty.gov/clean
waterplan.
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