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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــن أتــعتم عــا  -شــ م مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـم مـره ب ـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـم فقـم اتـتف فـم. عمة تحوُّ

ثـــم كـــاء وأتـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوار الةنيـــل المعلوماتيـــل فـــم مصـــر( 1985-1999)األولـــ  

ي ر ييــل فــم ميــيرتم؛ لُيــؤدي دور  كُمؤ يــ( 1999)وتكنولوجيــا المعلومــات عــا   ل أقطــل تحــوُّ

.تمعم ج ود ُمتخن القرار فم شت  مجاالت التنميل (Think Tank)فكر

ا فـم مجـاي دعـ ـ  المركـز رماـل م اد ـا نء اكـوء المركـز األكاـر تميـز  م اتخـاذ ومنن ذلـ  الحـي ي اتةنه

ــاءي وتعزاــز انــوات التوا ــ  مــع القــرار فــم ا ــااا التنميــل التــامللي وواامــل حــوار مجتمعــم بنه

ع بـمور المواط  المصري الني ُاَعمُّ غاال التنميل و ـمف ا األ ـم ؛ األمـر الـني اؤ لـم لا ـطا

تمــع نكةــر فــم  ــنع الييا ــل العامــلي وتعزاــز ك ــاءة  ج ــود التنميــل وفعاليت ــاي وتر ــي  مج

.المعرفل

وء وفم  ةي  تحقيق ذل ي احم  مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـ  عاتقـم م مـل نء اكـ

ـا لكـ  متخـني القــرار  ــ  وحتـ  اتيـن  لــم ذلـ ي فسأـم ايـع  با ــتمرار ألء اكـوء نحـم نف. داعم 

واـم واكـب ذلـ  . علـ  الميـتوا المحلـم واياليمـم والـمولم (Think Tank)مؤ يـات ال كـر 

ا فم أتا ج ب رأامج مراكـز اعتراٌف واليممٌّ ودولمٌّ بمور  الجو ري كمؤ يل فكري و و ما ظ ر جليًّ

بجامعــل ( Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)ال كـر والمجتمعــات الممأيـل 

؛ حيـ  تــم اتتيـار مركـز المعلومــات 2021التـم تــم ايعـاء عن ـا فــم فةرااـر " بنيـل اأيا األمراكيـل"

:ودعم اتخاذ القرار ليكوء

2020لعــا   " 19-كوفيــم"مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم ا ــتجابل  لجا حــل 20 ــم  نف ــ  ▪

(.ال اوجم ترتيب ُمحمد للقا مل)

مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم كصــاحب نف ــ  فكــرة نو أمــوذ  64مــ  بــي  21فــم المرتةــل ▪

ا بعي  االعتةار نأم ال اوجم ني مركز فكر مصري آتر ت2020جمام اا  بتطوار  تاي عا   م ي نتن 

ا ل نا المعيار .تصني م وفق 

.2020مركز فكر عل  ميتوا وفراقيا والترق األو ط لعا  101م  وجمالم 14فم المرتةل ▪

يـ  جاء  نا التقرار لير م وأجازات وج ود المولـل المصـرال تـاي اليـنوات اليـةع الما ـيلي ح

تراليوأــات 6أ ــنت المولــل وال تــزاي العماــم مــ  المتــروعات القوميــل التــم تجــاوزت تكل ت ــا الـــ 

ــ. جنيــم ــعتم ذلــ  فــم وطــار ميــاعم القيــادة الييا ــيل يعــادة ر ــم تراطــل مصــر التنموا لي وا

ت الحا ـر وتوزاع الةتر وايمكاأات االاتصادال عل  ربوع الوط  كافلي بمـا ايـتجيب لمتـكا

.وتحماات الميتقة 





اة طالــج ج ــود الةنــاء والتنميــل جميــع منــاحم الحيــ

فـــم مصـــر بـــا ا ـــتاناء لتحقيـــق  ـــمف محـــمدي  ـــو 

تعظــيم اــمرة المولــل فــم كافــل المجــاالت مــ  نجــ  

تغييــــــر الوااــــــع وبنــــــاء ايأيــــــاء  ــــــعي ا لحا ــــــر 

.وميتقة  نف   لمصر وللمصراي 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ر نكتوبر ذكرا أصالندوة التثقيفية بمناسبة 
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رئيس مجلس الوزراء المصري 

الدكتور مصطفى مدبولي

فم فعاليل وطاق تقرار األمم المتحمة للتنميل الةترال

2021سبتمبر 14|2021مصر لعا  

 ـــر وء المولـــل المصـــرال تتةنـــ  اليـــو  ميـــعلل التعـــافم األت

تةنـم  وودما  الةعم الةيئم فم متـروعات التنميـلي ف ـل ا عـ 

التحـــوي الرامـــمي والميكنـــل الخا ـــل لجميـــع الخـــممات التـــم

ـــق وامـــاء الحكومـــل نء  ـــنا  ـــو  ـــلي مـــ  منطل تقـــمم ا المول

.الميتقة  الني أطمح بم لكافل المواطني 





هااا ماا . ايقينًا، لو تعُهِّدت مصر وتوفرت فيهاا أووات العمارال لنا ال سا اال المادل و بيداة بايو الاد ي

وير  فاعة  افا  الاهاااوي، الااي يُعاد أااد اااوة النهلاة الع مياة و اباد التنا/ أوصا ا به المفنر المصري

، "خايص باا يزتخ يص اإلبريز فاي ت "في مصر والعالم العربي خيل القرل التاس  عشر، في مؤلْفه األشهر 

عندددما ومددوى علددى صددمن  مصددر مددال وموسددال ا ددت    موار  ددا والمغاازه هنااا أ ااه . 1834الصاااو  عااا  

.نتوظيفها، تصبح نبرا ًا ممتوقدًا، نقائدًا زاخرًا بيال بلدا  العالم

، صان  وبعد عقوو زمنية طوي ة مرت خيلها مصر بالنثير من اال تصا ات، وصمدت ل عديد من التحاديات

ي الحرية شعب مصر العظيم التا يخَ مرتين خيل أعوا  ا ي ة؛ تا ة عندما ثا  ضد الفداو وطالب بحقه ف

ا َ ، فثابوطنيتاه، وتا ة أخره عندما تمدك بهويته وتحصان 2011يناير 25والنرامة والعدالة االجتماعية في 

.2013يو يو 30ضد اإلاصاء، والرجعية، والفنر الظيمي في 

حنام،  بيدًاا عادلي منصاو  ال/ وبعد فترة اُنم ا تقالية امتدت ارابة العا ، تولى خيلها الديد المدتشا 

ة اال تقالياة بمناسابة اختتاا  الفتارة الرباساي-مؤاتًا لجمهو ية مصر العربية، ام ل ك ماات خااباه األخيار 

المسدتمب  وومدد  إ ناي لع اى ثقاة با ل "األما  فاي الغاد، فاي اولاه –2014يو ياو 4ياو  األ بعااء الموافا  

 ، لنان ، وإل كا ل أ ضه مخلبةً بدماء األبرياء، وسماؤه تشوبها بعا  الغياولهذا الوطال غدًا مشرقًا

ريااا  أ ض باايوي سااتعوو ساامراء ب ااول النياا ، خلااااراء ب ااول أ صااال الزيتاااول، سااماؤها صااافيةً، تبعاا  ب

.النجا  واألم ، وومًا كما كا ل

ة، طالاب عبد الفتا  الديداي  باساة جمهو ياة مصار العربيا/ ، م  تولِّي الديد الربيس2014يو يو 8وفي 

ل الحاا  ، و دااتظ  فيااه بظاايلبندداء نطننددا الددذي نولددم بدد مُخاطبًااا جمااوم المصااريين أل يُعينااوه بقااوة 

فاار  والعاادل والعاايك النااريم، و تنداام فيااه  يااا  الحريااة وااللتاازا ، و  مااس فيااه المداااواة وتنااافؤ ال

ماار أل فااي يُمناان لأ. وجااووًا اقيقي ااا ووسااتو  اياااة؛ ألل ساافينة الااوطن واااادة، فااعل  جاال  جو ااا جميعًااا

ن الشاعب يدتقيم من طرف وااد؛ كو ه عقدًا اجتماعي ا بين الدولة ممث ة في  بيداها ومؤسدااتها وباي

.جمهوروتنا الوطنية المدنية الودوثةلت سيس 

ــمت مصــر وتــوفرت في ــا ندو" ات فلــو تُُع ت

العمــراء لكاأــج  ــلطاء المــمء ور ييــل

".باد المأيا

 فاعة الاهاااوي،  اباد التناوير فاي العصار الحادي ، والقاول مان)

(1834، الصاو  عا  "تخ يص اإلبريز في ت خيص با يز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــ  7
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تاي  صابو ومنا ذلك الحين، بدأت و وب الوطن تحيا مرا ة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المد ية الحديثة ال

داتقب ، إليها جميعًا، م  إو اك وامٍ من اِب  الشعب المصري ب  نا جميعًا   تز  بخا طة طريا  لبنااء الم

ات التاااي يُظ  هاااا اإل اوة والتصاااميم ع اااى العمااا ، والتعااااول المنفاااتل مااا  الجميااا ؛ لتخاِّاااي كااا  العقبااا

.والصعوبات؛ اتى  نعم جميعًا بثما  التنمية

جهاوو؛ ، تلافرت خيلهاا التوممت خ لها إنجازات تنمووة تفوق عممر الزمالسنوات زمنية، 7لقد مرت 

ي و  ام عِظام ماا شاهدته  باوم مصار مان جهاد تنماوي اقيقاي فا. لتحقي   هلاة مُداتحقة لشاعب أبايّ

تخااى جمي   بوعها، فعل الدولة المصرية انومة وشاعبًا ال تازال لاديها النثيار مان الاماو  إل جااز أكبار ي

ة  بيداة بيد أل ذلاك يتا اب التوااب لبرهاة؛ لنت ما  ماا اققنااه ساوي ا مان إضااءات تنمويا. عنال الدماء

.اومةخيل هاه الفترة؛ لتنول عو ًا لنا ع ى استنمال مديرة البناء والنهلة عبر سنوات مديدة ا

ز مصااافى ماادبولي  باايس مج ااس الااوز اء بهاااا الشاا ل، اااا  مركاا/ وفااي ضااوء توجيهااات الداايد الاادكتو 

لداانوات المع وماات ووعام اتخااذ القاارا  بتنفياا جهادًا بحثي ااا لتوثيا  أهام إ جاازات الدولااة المصارية خايل ا

تعااول الدب  الماضية، فاي جميا  مناااي التنمياة وع اى مداتوه محافظاات الجمهو ياة كافاةً، وذلاك بال

:ع ى النحو اآلتيإلى إصدار باقة مال الكتب واد خ ُص . م  مخت ب الجهات والهيئات الحنومية

: اااعًااا تنموي ااا، وهااي23محاااو  تنمويااة، بواااا  5كتابًااا يدااتعرض أباارز جهااوو الدولااة ع ااى مدااتوه 23▪

. رافا  والشابناتالتنمية البشرية، والتنمية االاتصاوية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المنا ياة، والم

.كما تم إصدا  تقرير لن  ااام تنموي يدتعرض الجهوو الربيدة ع ى مدتوه المحافظات

ع ى مدتوه كتابًا يتناول الجهوو واإل جازات الربيدة التي تحققل خيل الدنوات الدب  الماضية27▪

.اااعًا تنموي ا المُحدوة س فًا23جمي  المحافظات، تغاي الا 

اعااات ألهاام مااا اققتااه الدولااة ع ااى مدااتوه كاا ّ ماان القات خيصاايةكتابااال يُقاادِّمال صااو ة إجماليااة ▪

. التنموية والمُحافظات، بالتركيز ع ى مؤشرات األواء الربيدة

ا الدنلدددة المصدددروة الموودددة الممثدددابر  تصدددن   ا دددر وفاااي هااااا المقاااا ، كاااال لزامًاااا ع يناااا أل  ُؤكاااد أل 

 ى أكثر ، يُظ  ه اإلعيل العالمي لحقوق اإل دال، والاي يناوي عنمستمبلها نفق نهج تنموي صام 

، بمااا فااي ذلااك الحاا  فااي الحياااة وول تمييااز، واقااوق الافاا ، والحاا  فااي الغااااء)اقًااا لس دااا ية 13ماان 

هااا ت ااك الحقااوق التااي تدااتند إلي(. واقااوق األشااخا  ذوي الهماام وول تمييااز، وامايااة الحياااة الخاصااة

التاي تُمثِّا  وعاوة عالمياة ل عما  مان أجا  " 2030أهاداف التنمياة المداتدامة "األهداف اإل مابية األممياة 

رجمتهاا القلاء ع ى الفقر، واماية كوكب األ ض، وضمال تمتُّا  جميا  األفاراو بالداي  واالزوهاا ، تمال ت

.هدفًا أممي ا ت تز  مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، و ؤيتهااا 2014اتصااالًا، ااماال الدولااة المصاارية بترجمااة هاااه الحقااوق فااي وسااتو ها الااوطني الصاااو  عااا  

ميااة ، والتااي تعنااس الخاااة االسااتراتيجية طوي ااة المااده؛ لتحقياا  مباااو  وأهااداف التن2030المدااتقب ية 

ج عم هاا، وفاي سابي  تنفياا ت اك الرؤياة، أط قال الحنوماة المصارية بر اام. المدتدامة في ك  المجاالت

دعو  ختامًددا، ت دد  الدد. ؛ لينااول إطااا ًا تنفياااي ا لجهااوو مصاار التنمويااة"مصاار تنا اا "الاااي يحماا  عنااوال 

.ممتد ، نالعم  وودنه األم  ليوى أفض ، نغد أكثر از  ارًا لوطننا الوبيب



مياه الشرب نالصدددددرف الصودددددي

10ن م المؤشرات ▪

11ميا   الحل و رف  حم ما م▪

15التو ع فم وأتاء محطات تحليل الميا ▪

21التو ع فم وأتاء وتطوار محطات ميا  الترب▪

29التو ع فم وأتاء وتطوار محطات الصرف الصحم▪

39وعادة اال تخما  اآلم  لميا  الصرف الصحم بعم معالجت ا▪

47تحيي  النظم التتغيليل وأظم معالجل ميا  الترب والصرف الصحم▪

اا مل المحتواات

 جهاات يتقد  مركز المع ومات ووعم اتخاذ القرا  التاب  لرباسة مج س الوز اء بالشنر العمي  ل

ا ة إلاى الحنومية ع ى جهووها الحثيثة وتعاو ها المثمر؛ األمر الاي أثاره هااا التقريار، وتجاد  اإلشا

.أل التقرير يدتعرض أبرز الجهوو التنموية المحققة، وال يمث  اصرًا شام ًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

980
بحار إجمالي تن فة إ شااء محااة تح ياة ميااه ال

.بمدينة اللبعة بمحافظة مارو 

ــــــــــــــــــــــــــــوء ملي

600جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــم
ألب وص ة منزلية في176تن فة تنفيا أكثر من 

(.2021–2014)الفترة 

ــــــــــــــــــوء ملي

جنيــــــــــــــــــــــــم

لمياااااااه الشاااااارب والصاااااارف الصااااااحي فااااااي الفتاااااارة 1255

.2021اتى 2014من 

االأت ــــــــاء 
مــــــــــــــــــــــ 

%98.7
 دااابة تغاياااة ميااااه الشااارب ع اااى مداااتوه 

.2021الجمهو ية عا  

830
البحار تن فة إ شاء محاة اليدر لتح ياة ميااه

.2018بالغرواة عا  

مليـــــــــــــــــــــــــــــــارات3.5

جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
تن فاااة إ شااااء محااااة معالجاااة ميااااه مصااارف 

.شرق اناة الدويسبدرابيو المحدمة 

11
ه كمية المياااااااه النقياااااة المُنتجاااااة ع ى مدتو

.2020/2019الجمهو ية عا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ملي

ـــــــــــــــــر مكعـــــــــــــــــب مت

ا متـــــــــــــــــــــــــــــــروع 

ن م المؤشرات

ـــــــــــــــــــوء ملي

جنيـــــــــــــــــــــــــم
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ميدددددددداه صددددددددالوة نصددددددددرف 
صدددددددددددددددددددددددددوي م ئدددددددددددددددددددددددددم

"

ف ومعدُّ الوصو  علدى ميداه نميدة نخددمات صدر

ماان اقااوق اإل دااال األساسااية صددوي م ئمددة 

ويؤكاااد ع اااى النجاااا  فاااي مجااااالت تنموياااة مثااا  

الز اعااااااة، والاااااااااة، والصااااااموو فااااااي مواجهااااااة 

يار مان النوا ث، والصاحة البشارية، والبيئاة فاي كث

ي، الب اادال، واااد أوه النماااو االاتصاااوي والدااانا 

عاايوة ع ااى التحااول الحلااري، إلااى زياااوة الا ااب 

ع ى المياه في اين ظا  اجام الماوا و وول تغيار

.ب  وتراج  بدبب تغير المناخ

يقاااار الهاااادف الداااااوا ماااان األهااااداف األمميااااة 

ل تنميااااااااة المدااااااااتدامة أل اإلوا ة المدااااااااتدامة 

ل ميااااااااااااه تتجااااااااااااوز مجااااااااااارو إماااااااااااداوات ميااااااااااااه

م مو ااااااااااااااااة وخاااااااااااااااادمات صاااااااااااااااارف صااااااااااااااااحي

إلاااااى معالجاااااة ساااااياق ( 2-6و1-6المقصااااادال )

الميااااه األوسااا  مثااا  جاااووة الميااااه، وإوا ة ميااااه 

 ة الصرف، و د ة المياه، وكفاءة االستخدا ، وإوا

ياة موا و المياه، واماية وترميم الانظم اإلينولوج

. المتص ة بالمياه
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وع يااااه، يقااااد  الهاااادف الداااااوا ماااان أهااااداف 

ي التنميااة المدااتدامة مهمااة طمواااة، تتمثاا  فاا

ضاامال تاااوفر الميااااه وخاادمات الصااارف الصاااحي "

، وبحداااااب "ل جميااااا  وإوا تهاااااا إوا ة مداااااتدامة

األماام المتحااادة يمنااان تحقياا  هااااا الهااادف مااان 

:خيل تابي  أ بعة مباو 

.فص  مياه الشرب عن المياه المدتعم ة▪

الوصاااول إلاااى ميااااه الشااارب ومعالجتهاااا مااان ▪

.جيةأج  إزالة الم وثات النيميابية والبيولو

.اماية النظم اإلينولوجية ل مياه العابة▪

.ضمال إمنا ية الوصول إلى المياه▪

ت سيدًاااااا ع اااااى ماااااا تقاااااد ، فقاااااد أولااااال الدولاااااة 

المصااااارية خااااايل الدااااانوات الداااااب  الماضاااااية 

اهتمامًاااا بالغًاااا بقااااام ميااااه الشااارب والصااارف 

الصاااااحي؛ ايااااا  أكاااااد الدساااااتو  المصاااااري لعاااااا 

أل لنااا  ماااواطن الحااا  فاااي 79فاااي المااااوة 2014

.  ااء صحي وكافٍ وماء  ظيب

ة إلاى أل الدولاة ت تاز  بحمايا45كما تشير الماوة 

بحا هاااااااا، وشاااااااواطئها، وبحيراتهاااااااا، وممراتهاااااااا 

ي المابيااة، ومحمياتهااا الابيعيااة، وتحظاار التعااد

ى ع يهاااا أو ت ويااا  الماااوا و المابياااة، باإلضاااافة إلااا

ذلاااااك وضاااااعل مصااااار الخااااااة القومياااااة إلوا ة 

بتن فااة تقديرياااة 2037المااوا و المابيااة اتاااى عااا  

م يااااا  ووال  أمرينااااي، واااااد تتلاااااعب 50مبدبيااااة 

.  اليةهاه التن فة  تيجة لمعدالت التنفيا الح

ي هاا وترتنز الخاة ع ى أ بعة محاو   بيدة، وه

:كالتالي

تنميااااة مااااوا و مابيااااة جدياااادة؛ اياااا  شااااهدت ▪

ا الفتاااااارة الماضااااااية اتجاهًااااااا وطني ااااااا متناميًاااااا

.لتوطين تننولوجيا تح ية مياه البحر
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تحدين  وعية المياه، ومنها إ شاء محااات▪

.المعالجة الثنابية والثيثية

ترشاااايد اسااااتخدا  المااااوا و المابيااااة المتااااااة ▪

لاة و ف  كفاءة منظومة الري؛ اي  تبنل الدو

لانظم مشروعًا اومي ا لتباين التارم والتحاول

اوة الري الحديثة بغارض تحقيا  أاصاى اساتف

.ممننة من الموا و المابية المحدووة

  تهيئااااة البيئااااة المناساااابة بمااااا يتماشااااى ماااا▪

بااارامج العمااا  والمشاااروعات المابياااة، وذلاااك 

مااان خااايل التااااوير التشاااريعي والمؤسداااي

اه وزياوة وعي المواطنين ب همية ترشايد الميا

والحفاااااي ع يهااااا ماااان جمياااا  أشاااانال الهااااد  

.  والت وث

سياسااااات الدولااااة باإلضااااافة إلااااى ذلااااك  كاااازت 

رب بشن  كبير ع ى الوصاول بخادمات ميااه الشا

، وضمال تواب  ظا  %100كمًا وكيفًا إلى  دبة 

ن المناوباااات، وتوجياااه االساااتثما ات إلاااى تحدااااي

جووة المياه في بع  المناط  المعتمادة ع اى

ايااة اآلبااا  الجوفيااة، وكااالك الوصااول بنداابة تغ

فااي % 50فااي الماادل و% 95الصاارف الصااحي إلااى 

القااااااره، ماااااا  األخااااااا فااااااي االعتبااااااا  االاتياجااااااات 

. عةالمدتقب ية والزياوات الدنا ية المتوا

، تام اال تهااء مان 2021واتى عاا  2014ومنا عا  

مشااااروعًا لمياااااه الشاااارب والصاااارف 1255تنفيااااا 

ياااا الصاااحي بالمااادل والمنااااط  الريفياااة، وتااام تنف

ألاااب وصاااااااا ة منزليااااااااة، بتن فااااااااة176أكثاااااار مااان 

مشااااروم مااااد وتاااادعيم 200م يااااول جنيااااه، و600

بجمياا  المحافظااات ع ااى مدااتوه الجمهو يااة، 

.م يول جنيه455بتن فة 
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 اى عنسدبة الت طيدة لميداه الشدرب كما ب غل 

ع ااااى % 100% )98.7مدااااتوه الجمهو يااااة،  حااااو 

( ع اااى مداااتوه الرياااب% 97.4مداااتوه الحلااار و

، وتب اا  2014عااا  % 97، فااي اااين كا اال 2021عااا  

م ياااول 33.6النمياااة المنتجاااة مااان ميااااه الشااارب 

ت متاار منعااب فااي اليااو ، وتب اا  أطااوال الشاابنا

.ألب كي ومتر180

رف نسبة الت طية لمياه الصدهاا، واد ب غل 

،  حاو 2021ع ى مدتوه الجمهو ية عا  الصوي 

، موزعة كالتالي 2014عا  % 50، بعدما كا ل 65%

عااااا  % 79ع ااااى مدااااتوه الحلاااار، وكا اااال % 96)

ع ااااااى مدااااااتوه الريااااااب، وكا ااااااال % 37.5، و2014

، وتب ااااااااا  الااااااااااااة (2014عاااااااااا  % 12الندااااااااابة 

التصااميمية لمحاااات معالجااة الصاارف الصااحي

ااة م يول متار منعاب فاي الياو  وتب ا  الاا16.2

م يااول متاار منعااب فااي اليااو ، 13.4الفع يااة  حااو 

، م يا ات متر منعب في الدانة4.9أي ما يعااول 

.  ألب كي ومتر55وأطوال الشبنات 

وااااااد أساااااهم هااااااا الحجااااام مااااان اإل فااااااق  يااااار 

ر المدبوق ع ى المشروعات التي شاهدتها مصا

ه خاايل الدااب  ساانوات الماضااية فااي ااااام ميااا

، فاي الشرب والصرف الصحي وتح ية ميااه البحار

إطاااا  خااااة الدولاااة لتفااااوي العجاااز الماااابي الااااي 

.عا ل منه وول عديدة خيل الفترة الماضية

وع ياااااه، اامااااال الدولاااااة بالتوسااااا  فاااااي إ شااااااء 

محاااااات تح يااااة مياااااه البحاااار، وإ شاااااء وتاااااوير 

محاااااااات مياااااااه الشاااااارب، ومحاااااااات الصاااااارف 

الصحي، وإعاوة االستخدا  اآلمان لميااه الصارف

الصااااااحي بعااااااد معالجتهااااااا، وتحدااااااين الاااااانظم 

التشاااااااغي ية و ظااااااام معالجاااااااة ميااااااااه الشااااااارب 

.والصرف الصحي
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التو ددددددددد  فدددددددددي إنشددددددددداء 

موطات تولية المياه

"

اعتزامهاا بنااء 2019أع نل الدولة في أ دااس 

م يااول متاار 1.4محاااة لتح يااة المياااه بقااد ة 39

م ياا  جنياه، ومان 29.3منعب يومي ا، بتن فة تب   

ألب 550المتوا  أل تليب ت ك المحاات  حو 

متااار منعاااب يومي اااا مااا  بااادء تشاااغي ها، لتصااا 

مااا القاد ة اإلجمالياة لتح ياة الميااه فاي مصار إلاى

 اا  يزيد ع اى م ياول متار منعاب يومي اا، مقا  اة ب

.2014ألب متر منعب يومي ا خيل عا  80من 

، ماان المتوااا  أل تااتم إضااافة2022وبنهايااة عااا  

ألاااب متااار منعاااب يومي اااا، وع اااى ماااده أبعاااد 670

، ألب متر منعاب خخارين يومي اا900سوف يلاف 

صر إلى لتزيد القد ة اإلجمالية لتح ية المياه في م

، كمااا 2037م يااول متاار منعااب فااي عااا  2.5 حااو 

  فااي تبناال الدولااة الخاااة االسااتراتيجية ل توساا

ميااه محاات تح ية مياه البحار لتاوفير ااتياجاات

:محاو ، وهي 4، وتتلمن 2050–2020الشرب 

ت تاااوفير االاتياجاااات المابياااة لحااا  المشاااني▪

الحالياااااااااة والزيااااااااااوة الدااااااااانا ية الابيعياااااااااة 

.قابمةالمدتقب ية ل مجتمعات الدنا ية ال

اف  قا  توفير االاتياجات المابياة البدي اة إليقا▪

.المياه إلى بع  المحافظات الداا ية

اه تاااااوفير االاتياجاااااات المابياااااة البدي اااااة ل ميااااا▪

الداااااحية، ماااان خاااايل توسااااي  المحاااااات 

.القابمة

تنميااة تااوفير االاتياجااات المابيااة الما وبااة ل ▪

مراااا ، 6العمرا ياة، وتام تقداايم الخااة إلاى 

. سنوات5ك  مرا ة مدتها 

وماان أباارز المشااروعات التااي  فاااتها الدولااة فااي

إنشدددداء مجااااال إ شاااااء محاااااات تح يااااة المياااااه، 

مشدددرنح موطدددات توليدددة ميددداه البودددر بدددالعيال 

؛ ماااان أجاااا  تااااوفير 2019السددددفنة فددددي نددددوفمبر 

ابياة مصاو  مياه ااو ة ع اى ت بياة االاتياجاات الم

هدفة، الحاليااة والتوسااعات المدااتقب ية المداات

.رويُعدُّ هاا المشروم األكبر من  وعه في مص
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:ويتنول هاا المشروم من محاتين، هما

ألااب 36باااااة إ تاجيااة تب اا  : المحاااة األولااى▪

متاااااار منعااااااب فااااااي اليااااااو ، لصااااااالل مجماااااا  

فاااااة األسااااامدة الفوسااااافاتية والمركباااااة، بتن 

.م يول جنيه750

ألاب متار 100بااااة إ تاجياة : المحاة الثا ياة▪

منعااااب فااااي اليااااو ، لصااااالل الهيئااااة العامااااة 

ل مناقااااااة االاتصاااااااوية بقناااااااة الدااااااويس، 

.م يا  جنيه1.6بتن فة 

خااس سااحب مياااه بااولي إيثي ااين 2كمااا تاام تنفيااا 

متااااار لتغاياااااة 1200م يمتااااار بااااااول 1400ااااااار 

ااااار إيثي اااينالمحااااة، وخاااس طااارو ميااااه باااولي 

.متر ل مياه المرتجعة600م يمتر باول 1400

وددر تددم إنشدداء موطددة لتوليددة ميدداه الباتصااالًا، 

، 2019، فاااي  اااوفمبر بمدوندددة العلمددديال الجدودددد 

ألااااب متاااار منعااااب يومي ااااا، 150وتنااااتج المحاااااة 

  وتنفاااي الاتياجاااات م ياااول ماااواطن يومي اااا، ايااا

ة، تقاااو  المحااااة ع اااى تننولوجياااا أو وبياااة اديثااا

ألااب 60ويب اا  االاتياااطي االسااتراتيجي ل محاااة 

متاااار منعااااب ماااان المياااااه الصااااالحة ليسااااتخدا  

.اآلومي

مااا  تفااااام أزماااة  قاااص ميااااه الشااارب بماااارو  

خاااايل الصاااايب، تاااام إ شاااااء عاااادو ماااان محاااااات 

المادل التح ية العمياة لتنفي ااتياجات سانال

ي، الدااا و ، وسااايدي برا ااا: الغربياااة البعيااادة مثااا 

  والنجي اااة، وخصصااال الحنوماااة التمويااا  الااايز

:إلاامة ت ك المحاات، وتشتم  ع ى اآلتي

إ شاااااء محاااااة تح يااااة مياااااه البحاااار بمدينااااة ▪

يااة اللاابعة بمحافظااة مااارو ، بتن فااة إجمال

م ياااول جنياااه، وتعمااا  المحااااة 980ب غااال 

ألب متر منعب يومي ا أي ماا ياوازي40باااة 

ألاااااب ماااااواطن مااااان 200أفد اااااة، لخدماااااة 10

.  ااطني القره والنجوم بمدينة اللبعة
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ويلاااام المشااااروم م خاااااًا بحري ااااا وثيثااااة خزا ااااات

خالف متااار منعاااب ل خااازال الواااااد مااان 10ساااعة 

بينهاااااا خااااازال ل ميااااااه المالحاااااة وخااااازال ل ميااااااه 

شاااام ة ( Ro)المُحاااية، كماااا تلااام واااادة تح ياااة 

ياااه  اارف الااتحنم النهربااابي، ومبنااى ط مبااات الم

المنتجااااة، ومبنااااى المولااااد والمحااااوالت، وشاااابنة

.الربس الداخ ية بين وادات المشروم

حار هاا إلى جا ب توسعات محاة تح ية مياه الب

م يااول جنيااه، وتعماا  65بداايدي برا ااي، بتن فااة 

ألب متر منعب في اليو ، ما  2المحاة باااة 

اساااتخدا  أاااادث التقنياااات العالمياااة فاااي مجاااال 

ا تح يااة المياااه باسااتخدا  مااوفرات الاااااة، مماا

% 30يااؤوي إلااى ترشاايد اسااتخدا  الاااااة بنداابة 

.وخف  تن فة اإل تاج

إ شاااااااااااء محاااااااااااة تح يااااااااااة مياااااااااااه البحاااااااااار ▪

م ياااول جنياااه، 240بتن فاااة ب غااال " 1الرمي اااة "

ألاب 24وتعم  المحاة باااة إ تاجياة تب ا  

متااااااار منعاااااااب يومي اااااااا، وتعمااااااا  المحااااااااة 

باسااااااتخدا  تننولوجيااااااا اديثااااااة فااااااي تح يااااااة

.ومعالجة مياه البحر

ميياين 110، بتن فاة "3الرمي اة "إ شاء محاة ▪

، وتعماااا  2020مييااااين يااااو و عااااا  6جنيااااه و

ألب متر منعب في اليو ، 12المحاة باااة 

وتتااولى شااركة مياااه مااارو  إوا ة وتشاااغي 

محااااات التح ياااة، وعم ياااة  قااا  الميااااه إلاااى 

أو 9الخزا اااات االساااتراتيجية بمناقاااة الني اااو

.ةعبر الخاوط لمنازل المواطنين بالمحافظ

ول قلاء ع ى أزمة المياه بمدل محافظة جناوب

محاااات لتح يااة مياااه البحاار 4ساايناء، تاام إ شاااء 

.م يول ووال  أمريني98.6بتن فة 
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: واأل ب  محاات هي

محااااااة لتح ياااااة ميااااااه البحااااار بمديناااااة  ويبااااا ▪

ألااااب متاااار منعااااب يومي ااااا، وتعماااا  15باااااااة 

ة؛ المحاة ع ى توفير فار  عما  ألبنااء المدينا

خزال مياه منتجاة ساعة الخازال 2اي  تتلمن 

خالف متااار منعاااب فاااي الياااو ، ومبناااى 10الواااااد 

، ومبناى ل معالجة االبتدابية ل مياه، ومبنى إوا يًاا

ل تح ياااة، وخخااار ل محاااوالت والمولااادات، وفيتااار

التنقياااااة االبتدابياااااة، ومبناااااى لخااااازال الغداااااي 

.العندي

ز يماااةمحااااة لتح ياااة ميااااه البحااار بمديناااة أباااو ▪

ألااب متاار منعااب فااي اليااو ، ويتنااول 20باااااة 

متاااااارًا، 30× 20المشااااااروم ماااااان مبنااااااى تح يااااااة 

أمتاا ، وشابنة مواساير 8× 4ومجموعة مخاازل 

ب اااااا  مخت فاااة، باإلضاااافة إلاااى أ بااا  واااادات 

.خالف متر منعب في اليو 5لتح ية 

ة محااة تح يااة مياااه البحاار بمدينااة وهااب، بااااا▪

ة ألب متر منعب في الياو ، وتحتاوي المحاا15

ع ااااااااى مااااااااوفر الاااااااااااة باسااااااااتغيل المياااااااااه 

مااااان الااااااااة % 40المرتجعاااااة لتاااااوفير  دااااابة 

خاااااااس  باااااااس محااااااااة2المداااااااته نة، وعااااااادو 

التح يااااااااة بااااااااولي إيثي ااااااااين أااااااااااا  مخت فااااااااة

، بعجماااالي أطاااوال (م يمتااارًا560-م يمتااار 400)

. خبا 10كي ومترات ضغس 7.2يب   

محااااة تح ياااة ميااااه البحااار بمديناااة  أا ساااد  ▪

.ألب متر منعب في اليو 30باااة 

ر ولتعزيااز وصااول المياااه إلااى ماادل محافظااة البحاا

األامااار، تااام إ شااااء عااادو مااان المحااااات لتح ياااة 

:مياه الشرب، ومنها

محاااااة تح يااااة مياااااه البحاااار بداااافاجا، باااااااة▪

خالف متااااااار منعاااااااب فاااااااي الياااااااو ، وبتن فاااااااة6

.م يول جنيه80
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ا  محاة اليدر لتح ية مياه البحار بالغروااة، عا▪

ألاااب متااار مربااا  80، وتقااا  ع اااى مداااااة 2018

م ياااااااااااول جنياااااااااااه؛ وتصااااااااااانب830وبتن فاااااااااااة 

كااااا كبر محااااااة تح ياااااة فاااااي الشااااارق األوساااااس 

ج كاا  وإفريقيااا، وتتنااول ماان جاازبين  بيدااين يناات

ألاااب متااار منعاااب مااان الميااااه 40جااازء منهماااا 

.الصالحة ل شرب

محاااااة تح يااااة مياااااه البحاااار بالقصااااير، باااااااة ▪

م ياول 45خالف متر منعب في الياو ، بتن فاة 3

.جنيه

، باااااااةبشاااايتينمحاااااة تح يااااة مياااااه البحاااار ▪

ألاااااب متااااار منعاااااب فاااااي الياااااو ، وبتن فاااااة1.5

.م يول جنيه30

با  كالك، تم افتتا  المرا ة األولاى مان محااة  

بجناااوب سااايناء، فاااي  اااوفمبر لتح ياااة ميااااه البحااار

مييااااين جنيااااه، وتب اااا  طااااااة 210، بتن فااااة 2019

خالف متاار منعااب فااي اليااو ، وتلااااام 6المحاااة 

خبااااا  صاااارف 5متاااارًا، و120بئاااار تغايااااة بعماااا  18

ي مترًا، وتتنول المحااة مان مبناى إوا 70بعم  

. يتااروساانني، وو شااة وعنباار ط مبااات وعنباار ل ف

ر  وتُنهي المحاة أزمة المياه ب طراف مديناة شا

الشاااايخ، وجااااا ِ إ شاااااء خااااس مياااااه جديااااد باااااول

الميااه كي ومترًا ع ى الاري  الدابري، لتوصاي 17

تالرويدالفرم جامعة الم ك س مال، ومناقة 

.الجديدة، واي النو ، ومناقة سنن العام ين

محاااات تح يااة مياااه 8 فااات الدولااة أيلًااا عاادو 

الشاايخ )م يااول جنيااه، فااي ماادل 100خبااا ، بتن فااة 

متار 1600، بعجماالي طاااة ( خا –الحدنة -زويد 

، منعااب فااي اليااو ؛ لتغايااة مدينااة الشاايخ زويااد

ال ومدينة الحدنة، ومدينة  خا  بمحافظاة شام

.سيناء بالمياه النقية
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ب وكااالك ااماال الشااركة القابلااة لمياااه الشاار

والصاارف الصااحي بتنفيااا عاادو ماان المشااروعات

و فااي مجاااال تح ياااة ميااااه البحااار واآلباااا  ع اااى النحااا

: اآلتي

، "محاااة الريدااة لتح يااه مياااه البحاار ب"إ شاااء ▪

ل وهاي محاااة تح يااة مياااه البحاار بنظااا  التناضاا

خالف متاار منعااب فااي 5باااااة ( Ro)العندااي 

متاارًا مربعًااا، باإلضااافة 750اليااو  ع ااى مدااااة 

خالف متاار 6.2إلااى خاااوط  اا ااة ل مياااه باااول 

و م يمتاار، بتن فااة ب غاال  حاا300و400وأااااا  

.مييين جنيه106

اااة إ شاء محاة تح ية مياه خبا  أبو الج وو با▪

اااره 7متاارًا منعبًااا فااي اليااو ، لخدمااة عاادو 250

بعة، أبو الج وو، الل)وتجمعات بمركز بئر العبد 

الماااااريل، الهميصاااااة، ااياااااة، أوالو أباااااو أاماااااد، 

.م يول جنيه19.7، بتن فة (الفيروز

، خبا  مياه عميقاة بنخا ، والمنابال3تنفيا عدو ▪

و والقديمة بمحافظة شمال سيناء، وافر عاد

. م يول جنيه38خبا  عميقة، بتن فة 3

ه مشروم  ف  كفاءة وتاوير محااة تح ياة مياا▪

. م يول جنيه49خبا  بالحدنة القابمة، بتن فة 

د ، إ شاء محاات تح ية ميااه اآلباا  بالرياد، وصا▪

والحيااااااال، وبغاااااداو، والقدااااايمة، وافااااار بئااااار 

.مييين جنيه104عميقة ب بو عجي ة، بتن فة 

مارات؛ 10هاا، واد تلاعفل كمية الميااه المحاية 

ألااب متار منعاب فااي الياو  فاي عااا  80ايا  كا ال 

ألب متر منعب في اليو  عا  800، وأصبحل 2014

، ومااان المتواااا  أل تب ااا  الااااااة اإلجمالياااة 2020

اتااى 2020لمياااه البحاار المُحااية خاايل الفتاارة ماان 

مييااااين متاااار منعااااب فااااي اليااااو ، 6.4،  حااااو 2050

م ياااااااا  جنياااااااه، وتن فاااااااة تشاااااااغي 134.2بتن فاااااااة 

.م يا  جنيه35.1
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التو ددددددددد  فدددددددددي إنشددددددددداء 

نتطددددددوور موطددددددات ميدددددداه 

الشرب

"

تؤكااااااد الدولااااااة المصاااااارية وابمًااااااا ع ااااااى الوفاااااااء 

قااء بالتزاماتها تجاه المجتم ، والدعي  حو اال ت

بمدااااااتوه خاااااادمات مياااااااه الشاااااارب المُقدمااااااة 

ل مااواطنين، وذلااك ماان خاايل العماا  ع ااى كافااة 

محااااااو  العم ياااااة التشاااااغي ية لمنظوماااااة ميااااااه 

الشاااارب، إمااااا برفاااا   داااابة التغايااااة ل مناااااط 

الجديادة والمحروماة، أو الدااعي إلاى العدالاة فااي 

.ةتوزي  شبنات المياه وتفعي   ظم المرااب

و تيجاااة لتوجاااه الدولاااة  حاااو إعااااوة هين اااة اااااام

مياااااااه الشاااااارب، بمااااااااا ينفاااااا  إ جاااااااز األهااااااداف 

اطنين، االستراتيجية المرجو تنفياها لصالل المو

اامااال وزا ة اإلسااانال والمرافااا  والمجتمعاااات 

تنفياا العمرا ية، خيل الدب  سنوات الماضية، ب

م يااااااااااا  61.4مشااااروعًا بتن فاااااة تُقااااد   بنحاااااو 279

م ياااااول متااااار 11جنياااااااااه وبااااااااااااة استيعابيااااااااة 

مشاروعًا 98منعب في اليو ، ويُجره تنفياا  حاو 

ية م يا  جنياه وبااااة اساتيعاب16.3بتن فة بنحو 

.م يول متر منعب في اليو 2.3
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اه وهنا، تجد  اإلشا ة إلاى أل الهيئاة القومياة لميا

تارة الشرب والصرف الصحي اد  فاات، خايل الف

، عااااااااادو 2021اتاااااااااى يو ياااااااااو 2014مااااااااان يو ياااااااااو 

اجًاا مشروعًا وخاصة في المناط  األكثار ااتي216

ل فااي مجااال مياااه الشاارب بتن فااة إجماليااة ب غاا

م ياااا  جنياااه، ومااان ت اااك المشاااروعات  جاااد 25.7

:اآلتي

ا  محاة مياه ب بيس بمحافظاة الشاراية عا▪

خالف متااار منعاااب 204، بااااااة إ تاجياااة 2015

ألااااب 700فااااي اليااااو ، ليدااااتفيد منهااااا  حااااو 

اريااة أخااره، 44 داامة، ماان مدينااة ب باايس، و

.م يول جنيه575بتن فة إجمالية ب غل 

محاااة مياااه وا  الدااي  بمحافظااة سااوهاج، ▪

ألب متار منعاب فاي الياو ، 60باااة إ تاجية 

ي لتخد  مدينة واره مركز وا  الداي ، بعجماال

غااالألاااب مداااتفيد، بتن فاااة إجمالياااة ب 400

.م يول جنيه255

تشل بمحافظاة اناا، بااااةمحاة مياه أبو▪

لتاااار فااااي الثا يااااة، لتخااااد  600إ تاجيااااة ب غاااال 

اليااة مدينااة أبااو تشاال وضااواايها، بتن فااة إجم

.م يول جنيه337.7ب غل 

توساااعات محااااة ميااااه النوبا ياااة بمحافظاااة ▪

اااااااان البحيااااااااارة، بااااااااااة إ تاجياااااااااة تتاااااااااراو  بي

ألااب متااار منعاااب فاااي الياااو ، لتخاااد  120و34

مراكاااز ومااادل ااااوأ عيداااى، وأباااو المااااامير 

ألااااب 450وبعااا   يااااب الاااادلنجات، بعجمااااالي 

 حااو مدااتفيد، وذلااك بتن فااة إجماليااة ب غاال

.م يول جنيه200

( طهاااااا الجدياااادة)شاااااو ةمحاااااة مياااااه ▪

بمحافظاااة ساااوهاج، بعجماااالي طاااااة إ تاجياااة 

ألااب متاار منعااب فااي اليااو ، لتخااد 51ب غاال 

خالف 407ارياااة، ليب ااا  عااادو المداااتفيدين 29

م ياااول 230 دااامة، بتن فاااة إجمالياااة ب غااال 

.جنيه
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توساااعات محااااة ميااااه بناااي مااازا  بمحافظاااة ▪

لتااار فاااي الثا ياااة، 600المنياااا، بااااااة إ تاجياااة 

ارياة 17لخدمة مدينة بناي مازا ، باإلضاافة إلاى 

ألااب 145أخاره، ليصاا  عاادو المداتفيدين إلااى 

م يااااول 42 داااامة، بتن فااااة إجماليااااة ب غاااال 

.جنيه

محاة مياه وير مواا وشبناتها بمحافظاة▪

إلااااى51المنيااااا، باااااااة إ تاجيااااة تتااااراو  ماااان 

ة ألب متار منعاب فاي الياو ، لتخاد  مدينا102

اريااااة أخااااره، 28وياااار مااااواا، باإلضااااافة إلااااى 

ألاااب  دااامة، 350بعجماااالي عااادو مداااتفيدين 

.م يول جنيه295وبتن فة إجمالية ب غل 

نااي محاااة تنقيااة مياااه أبااو ساا يم بمحافظااة ب▪

 يااة، سااويب، باااااة إ تاجيااة ألااب لتاار فااي الثا

اره 7لتخد  مدينة بني سويب، باإلضافة إلى

لاى عزب، ليص  إجمالي عدو المدتفيدين إ7و

.م يول جنيه350ألب  دمة، بتن فة 800

محاااة مياااه وسااوق بمحافظااة كفاار الشاايخ، ▪

ألب متار منعاب فاي الياو ، 86باااة إ تاجية 

لتخاااااااااد  مركاااااااااز وساااااااااوق بعجماااااااااالي عااااااااادو

ألااااااااب  داااااااامة، بتن فااااااااة500مدااااااااتفيدين 

.م يول جنيه175

المرا ااة األولاااى لتوساااعات محاااة ميااااه أباااو ▪

اماااص بمحافظااااة البحياااارة، باااااااة إ تاجيااااة 

ألاااب متااار منعاااب فاااي الياااو ، لتخاااد  34تب ااا  

مراكااااز وماااادل أبااااو امااااص، وومنهااااو ، وكفاااار 

الادوا ، باإلضاافة إلاى بعا  ااره  ياب اااوأ

عيدااااااااااااى والمحموويااااااااااااة، ليصاااااااااااا  عاااااااااااادو 

ألاااب  دااامة، بتن فاااة 300المداااتفيدين إلاااى 

.م يول جنيه175إجمالية ب غل 

204
الطدددداقة

آالف متر مكعب 
في اليوى

700
ألف نسمة

575
 مليو  جني

ة التكلفة التمدورو المفدنمةالمناطق المستفيدن

5
قرى باإل افة إلى 

صنصفطمركز 

تو عات موطة مياه فاقوس بمواف ة الشرقية



24 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

محاااااااة مياااااااه أجااااااا بمحافظااااااة الداه يااااااة، ▪

ألااب متاار منعااب 43بعجمااالي طااااة إ تاجيااة 

اااااى فااي اليااو ، لتخااد  مدينااة أجااا، باإلضااافة إل

دين ارية تابعة لها، ليص  عادو المداتفي56

ة ألااب  داامة، وذلااك بتن فااة إجمالياا200إلااى 

.م يول جنيه185ب غل 

وشاااابناتها بمحافظااااة وماااارومحاااااة مياااااه ▪

ألااب متاار 86الغربيااة، باااااة إ تاجيااة ب غاال 

ارياة، باإلضاافة 25منعب فاي الياو ، لتخاد  

ألاب 500إلى شمال مدينة المح اة، بعجماالي 

مداااااتفيد، وذلاااااك بتن فاااااة إجمالياااااة ب غااااال

.مييين جنيه310

توساااااااعات محااااااااة ميااااااااه ميااااااال فاااااااا ا ▪

  بمحافظاااة الداه ياااة، بااااااة إ تاجياااة تصااا

ألاااب متااار منعاااب فاااي الياااو ، 100و60باااين 

لهااا، لتخاد   مدينااة بناي عبيااد والقاره التابعااة

ناة والقاره التابعاة، ومدياألمديدومدينة تمي 

، وكر س والقره التابعاة، وارياة ميال فاا ا

وبعاااا  القااااره التابعااااة لمركااااز المنصااااو ة، 

ة ألاااب مداااتفيد، وذلاااك بتن فااا400بعجماااالي 

.م يول جنيه428

بمحافظاااة الغربياااة، الداااناةمحااااة ميااااه ▪

ألب متر منعب فاي الياو ، 86باااة إ تاجية 

ى ، باإلضااااااافة إلاااالدااااااااااناةلتخاااد  مديناااااااااة 

ألااب مدااتفيد، 450اريااة أخااره، بعجمااالي 44

.م يول جنيه170وبتن فة إجمالية ب غل 

محااااااة ميااااااه طماااااا بمحافظاااااة ساااااوهاج، ▪

ألاااب متااار 85بعجماااالي طاااااة إ تاجياااة ب غااال 

منعاااب فاااي الياااو ، لتاااااااخد  مااااااااادينة طاااااااما، 

ارياااة أخاااره، بعجماااالي عااادو مداااتفيدين 18و

ألااااب  داااامة، وبتن فااااة إجماليااااة ب غاااال367

.م يول جنيه200

102
الطدددداقة

ألف متر مكعب 
في اليوى

500
ألف نسمة

475
 مليو  جني

ة التكلفة التمدورو المستفيدن  المفدنمةالمناطق

2
  مدونتي بركة السب

نقووسنا

موطة مياه بركة السب  بمواف ة المنوفية
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باإلضاااافة إلاااى المشاااروعات ساااالفة الااااكر والتاااي

 فااااتها الهيئاااة القومياااة لميااااه الشااارب والصااارف

الصاااااااحي التابعاااااااة لاااااااوزا ة اإلسااااااانال والمرافااااااا  

والمجتمعاااات العمرا ياااة، خااايل الفتااارة مااان يو ياااو 

، فع ااااه ماااان المدااااتهدف 2021واتااااى يو يااااو 2014

ةمشاااروعًا مااان اِبَااا  الهيئاااة بتن فااا36تنفياااا عااادو 

.2022/2021م يا ات جنيه، خيل العا  المالي 7.2

ن عيوة ع ى ذلك،  فات الشاركة القابلاة عادوًا ما

المشاروعات فاي اااام مياااه الشارب خايل الفتاارة

بتن فاااة إجمالياااة 2021اتاااى يو ياااو 2014مااان يو ياااو 

م ياااااااول جنياااااااه، ومااااااان هااااااااه 598ب غااااااال  حاااااااو 

: المشروعات

توسعات محاة مياه اجير القابماة بمحافظاة▪

لتااار فاااي الثا ياااة إلاااى 200الشاااراية مااان طاااااة 

لتااااار فاااااي الثا ياااااة، وكاااااالك عمااااا  400طاااااااة 

توسااااعات لمعماااا  مياااااه الحدااااينية، بتن فااااة

م يااول جنيااه، أيلًااا تماال توسااعة25.7إجماليااة 

محاااااة مياااااه الحدااااينية القابمااااة ماااان طااااااة

، لتر في الثا ية300لترًا في الثا ية إلى طااة 150

.م يول جنيه25.9بتن فة ب غل 

توساااااعات لمحااااااة ميااااااه المشااااات  القابماااااة ▪

ة لترًا في الثا ي180بمحافظة الغربية من طااة 

غااال لتااار فاااي الثا ياااة، بتن فاااة ب 400إلاااى طاااااة 

. م يول جنيه34.2

توساااااعات لمحااااااة ميااااااه المح اااااة القديماااااة ▪

لتاارًا 360القابمااة بمحافظااة الغربيااة ماان طااااة 

 فاة لتر في الثا ياة، بتن800في الثا ية إلى طااة 

. مييين جنيه105.2ب غل 

منقبااومشروم إ شاء محاة مدمجاة بمحااة ▪

بمحافظااااة أساااايوط، بتن فااااة إجماليااااة ب غاااال

.م يول جنيه37
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خاااااازال مياااااااه شاااااارب سااااااعة2إ شاااااااء عاااااادو ▪

متااار منعاااب بمااادينتي بئااار العباااد و ما اااة 2000

خاازال 2بمحافظااة شاامال ساايناء وإ شاااء عاادو 

متاار منعااب بمدينااة الحداانة، 400و700سااعة 

. م يول جنيه16بتن فة إجمالية 

إ شااااااء وااااااده إزالاااااة ادياااااد ومنجنياااااز بداااااعة▪

مداا ةلترًا في الثا ية وشبنات مياه لقرية150

روم بمحافظااة أساايوط، بتن فااة إجماليااة ل مشاا

.م يول جنيه37ب غل 

توسعات محاة مياه وشبنة ههيا بمحافظاة▪

اتاى 2015الشراية، وذلك خيل الفترة من يناير 

ألاب  دامة، بمراكاز 460، والتي تخد  2017يناير 

، وبعاااا  (ههيااااا، واإلبراهيميااااة، ووياااارب  جاااام)

ألااب متاار 102القااره والعاازب المحياااة، باااااة 

م يااول 320منعااب فااي اليااو ، بتن فااة إجماليااة 

. جنيه

إجااراء توسااعات بمحاااة مياااه الشاارب بشااابرا ▪

م يااول جنيااه، وتاام اال تهاااء 299الخيمااة، بتن فااة 

، وتتلااامن إعااااوة ت هيااا  2017منهاااا فاااي ماااايو 

ألااب 600ألااب إلااى 400ل محاااة القديمااة ماان 

ألاب 200متر منعاب فاي الياو ، بااااة إ تاجياة 

.متر منعب في اليو 

كمااا  فااات هيئااة المجتمعااات العمرا يااة الجدياادة 

، 2014مشاااروعات محاااات ميااااه منااا عاااا  7عاادو 

:وهاه المشروعات هي

ألاااب متااار 20محااااة تنقياااة  ااارب اناااا، بااااااة ▪

منعاااااااب يومي اااااااا، وبتن فاااااااة تقديرياااااااة ب غااااااال

.م يول جنيه282

المرا ااااة الثا ياااااة مااااان محاااااة تنقياااااة أساااااوال ▪

ألاااب متااار منعاااب يومي اااا، 25الجديااادة، بااااااة 

.م يول جنيه168.2وبتن فة تقديرية ب غل 
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المرا ااااة الثا يااااة ماااان محاااااة تنقيااااة القاااااهرة ▪

ألاااب متااار منعاااب يومي اااا، 500الجديااادة، بااااااة 

.م يول جنيه800وبتن فة تُقد   بنحو 

المرا اااة الثا ياااة مااان محااااة التنقياااة الجديااادة▪

ألاااب متااار 600بالعاشااار مااان  ملاااال، بااااااة 

م يااول 696منعااب يومي ااا، وبتن فااة تُقااد   بنحااو 

.جنيه

المرا اااة الثا ياااة مااان محااااة التنقياااة الجديااادة▪

ألااب 400بمدينااة الداااوا ماان أكتااوبر، باااااة 

ومتاااااار منعااااااب يومي ااااااا، وبتن فااااااة تُقااااااد   بنحاااااا

.م يول جنيه526.4

المرا اااة الثالثاااة مااان محااااة التنقياااة الجديااادة▪

ألااب 400بمدينااة الداااوا ماان أكتااوبر، باااااة 

ومتاااااار منعااااااب يومي ااااااا، وبتن فااااااة تُقااااااد   بنحاااااا

.م يول جنيه960

ألاب متار 20محاة تنقية  رب أسيوط، بااااة ▪

.م يول جنيه100منعب يومي ا، وبتن فة تب   

عااايوة ع اااى ذلاااك، فاااعل الدولاااة تداااتهدف تنفيااااا 

مشااااااروعات لمياااااااه الشاااااارب والصاااااارف الصااااااحي 

ارياااااة ع ااااى مداااااتوه الجمهو يااااة، بجا اااااب 741بااااا 

نفياا استنماالت المرا ة الداابقة والتاي تشام  ت

وذلااك فااي إطااا  . اريااة201مشااروعات مياااه لعاادو 

مباااو ة اياااة كريمااة وتشااتم  مشااروعات المرا ااة

:الحالية

مشااروعات مااد وتاادعيم لشاابنات مياااه الشاارب▪

.اره707بعدو 

.محاة مياه جديدة36إ شاء ▪

.مشروم وق خبا  ووادات إزالة اديد ومنجنيز76▪

.مشروم إعاوة ت هي  محاات مياه74▪
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رب وتن ي ًااا لت ااك الجهااوو، فقااد شااهدت مياااه الشاا

نوات النقية المنتجة ع ى مدتوه الدولة خيل الد

الماضااااية طفاااارة كبياااارة ع ااااى النحااااو المبااااين فااااي 

:الشن  اآلتي

8.9

11.0

2014/2013 2020/2019

كمية المياه النمية المنتجة على مستوى

الجمهوروة خ   عامي

(2013/2014-2019/2020)

(م يا  متر منعب)

مشدددددددددددددددددددرنعًا لميددددددددددددددددددداه279
.الشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرب

تـــــــــــــم تن يـــــــــــــن

بتكل ــــــــــــــــــــــــــــــــــل

مليددددددددددددددددددددددددار جنيدددددددددددددددددددددددد 61.4

بطااــــــــــــــــل 
لا ـــتيعابي

مليدددددددددددددار متدددددددددددددر مكعدددددددددددددب 11

فددددددددددددددددددددددددددددددددي اليددددددددددددددددددددددددددددددددوى

.الجهاز المركزي ل تعبئة العامة واإلاصاء: المصد 
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التو ددددددددد  فدددددددددي إنشددددددددداء 

نتطددوور موطددات الصددرف 

الصوي

"

خااايل الدااانوات الداااب  الماضاااية، ا تهااال وزا ة

اإلسنال والمرافا  والمجتمعاات العمرا ياة مان

مشااااروعًا ل صاااارف الصااااحي بالماااادل 277تنفيااااا 

اااااة م ياااااااا  جنيااااااه، باااااااااة استيعابي47.4بتن فااة 

اااااا مييااين متاار منعااب فااي الياااو ، وجااا ي تنفيا6

م يااااا  جنيااااه، وباااااااة 27مشااااروعًا بتن فااااة 119

م يول متر منعب فاي الياو ، كماا2.8استيعابية 

مشااروعًا ل صاارف 587ا تهاال الااوزا ة ماان تنفيااا 

م يااا  جنياه وباااااة 19.7الصاحي بااالقره، بتن فاة 

ألاب متار منعاب فاي الياو ، وجاا ِ 938استيعابية 

م ياااااا  جنياااااه 20.1مشاااااروعًا بتن فاااااة 354تنفياااااا 

ألاااب متااار منعاااب فاااي 293وبااااااة اساااتيعابية 

خالف 7.4كماااااا تااااام اال تهااااااء مااااان تنفياااااا . الياااااو 

مشاااروم إاااايل وتجدياااد ل شااابنات والمحااااات 

د لزيااااوة كفااااءة التشاااغي  والقلااااء ع اااى الفااااا

.م يا  جنيه13.3بمخت ب المحافظات بتن فة 

هاااا، واااد ا عنداال ت ااك الجهااوو فااي التحداان 

ع اى الم حوي في  دبة تغاية الصرف الصحي

إلااااى2014عااااا  % 50مدااااتوه الجمهو يااااة ماااان 

، ومااااا تاااازال الدولااااة تعماااا  بناااا  2021عااااا  % 65

رياب جهدها ع ى أل تص  إلى التغاية النام ة ل 

".اياة كريمة"المصري من خيل مباو ة 

50

65

2014 2021

وى نسبة ت طية الصرف الصوي على مست

2021ن2014الجمهوروة خ   عامي 

)%(

.وزا ة اإلسنال والمراف  والمجتمعات العمرا ية: المصد 
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اتصاااالًا بماااا تقاااد ، فقاااد شاااهدت جميااا  أ حااااء 

الجمهو ياااة، خااايل الدااانوات الداااب  الماضاااية، 

طفااارة ع اااى مداااتوه إ شااااء محااااات الصااارف 

الصااااحي، خاصااااة فااااي القااااره والمناااااط  األشااااد 

ي ااتياجًاااا؛ ايااا  تبنااال الدولاااة المشاااروم القاااوم

إجماالي ل صرف الصحي بالمناط  الريفية، ويب  

م يااااول  داااامة 58.8ساااانال المناااااط  الريفيااااة 

بئااااة طبقًااااا لبيااااال الجهاااااز المركاااازي ل تع)تقريبًااااا 

، وكا اااال  داااابة (2017العامااااة واإلاصاااااء لعااااا  

% 11تغاية الصرف الصحي ع ى مداتوه الرياب 

. 2014في عا  

، اياا  %38إلااى 2021بينمااا ا تفعاال النداابة عااا  

ن يب اا  عاادو ساانال المناااط  الريفيااة المخاادومي

م ياااااول  دااااامة، وتب ااااا  22.1بالصااااارف الصاااااحي 

% 100التن فاااة المتواعاااة ل وصاااول إلاااى  دبااااااة 

ياة لخدمة الصرف الصاحي بجميا  المنااط  الريف

.  م يا  جنيه300ع ى مدتوه الجمهو ية  حو 

هااااا، وااااد  فاااات الهيئاااة العاماااة لميااااه الشااارب 

مشااااروعًا ل صاااارف 514والصاااارف الصااااحي عاااادو 

ات الصحي ع ى مدتوه القره بمخت اب محافظا

غااااااال ، بتن فااااااة ب (خاصاااة األكثااار ااتياجًاااا)مصااار 

.م يا  جنيه12.8

11

38

2014 2021

صرف نسبة ت طية المناطق الروفية بال

2021ن2014الصوي خ   عامي 

)%(

.وزا ة اإلسنال والمراف  والمجتمعات العمرا ية: المصد 
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ريب واد تمث ل أبارز ت اك المشاروعات المنفااة باال

:في اآلتي

محااااااة صااااارف صاااااحي ارياااااة صااااافس الخماااااا  ▪

خالف متار 8بمحافظة المنيا، باااة استيعابية 

منعاااب فاااي الياااو ، لتخاااد  أبنااااء ارياااة صااافس 

فةألب مدتفيد، وذلك بتن 35الخما ، بعجمالي 

.م يول جنيه58

محاااة صاارف صااحي اريااة شوشااة بمحافظااة ▪

خالف متااار منعاااب 4المنياااا، بااااااة اساااتيعابية 

فاااااي الياااااو ، لتخاااااد  ارياااااة شوشاااااة، بعجماااااالي

.م يول جنيه41ألب مدتفيد، بتن فة 23

رة، محاة صرف صحي النجي ة بمحافظة البحيا▪

خالف متاااار منعااااب فااااي 10باااااااة اسااااتيعابية 

ألااب 16.5اليااو ، لتخااد  اريااة النجي ااة، بعجمااالي 

.م يول جنيه51مدتفيد، بتن فة 

محااااااااة معالجاااااااة صااااااارف صاااااااحي الوفابياااااااة ▪

خالف 6بمحافظاااة البحيااارة، بااااااة اساااتيعابية 

ابية، متر منعب في اليو ، لتخد  أبناء ارية الوف

م يااول 70ألااب مدااتفيد، بتن فااة 23.5بعجمااالي 

.جنيه

محااااة صااارف صاااحي ت بنااال ايصااار محافظاااة ▪

خالف متاار منعااب 8الغربيااة، باااااة اسااتيعابية 

ر، فااااي اليااااو ، لتخااااد  أبناااااء اريااااة ت بناااال ايصاااا

م ياااول 25ألاااب مداااتفيد، بتن فاااة 18بعجماااالي 

.جنيه

ريل الفرعية وكبجنيفةمحاة  ف  صرف صحي ▪

الربيدااااااااة بمحافظااااااااة الدااااااااويس، باااااااااااة 

خالف متر منعب في الياو ، لتخاد 8استيعابية 

عازب 7المحاة، باإلضافة إلاى جنيفةأبناء ارية 

ألااب مدااتفيد، بتن فااة50تابعااة لهااا، بعجمااالي 

.م يول جنيه44

6
الطدددداقة

آالف متر مكعب 
في اليوى

23.5
ألف نسمة

70
 مليو  جني

وة التكلفة التمدور المستفيدن  المفدنمةالمناطق

9
قرى

موطة معالجة صرف صوي الوفائية بمواف ة البوير 
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ب هاااا واااد  ف ااات الشااركة القابلااة لمياااه الشاار

اتاى 2014والصرف الصحي خيل الفتارة مان يو ياو 

مشاااروعًا فاااي مجاااال الصااارف 71عااادو 2021يو ياااو 

م يااااا ات جنيااااه، وهااااو 4.5الصااااحي بتن فااااة ب غاااال 

–شابنات ا حادا  )صرف صحي متنام  منول مان 

خااوط –محااات  فا  –وصيت منزلية –مااب  

لخدمااة القااره بمخت ااب المحافظااات، وماان ( طاارو

مياااه المشااروعات التااي  فاااتها الشااركة القابلااة ل

: الشرب ع ى مدتوه القره  جد اآلتي

، مركازجمااجمولمشروم الصرف الصحي لقرية ▪

غاال وسااوق بمحافظااة كفاار الشاايخ، بتن فااة ب 

.م يول جنيه96.5

ز مركا-المنادو ةمشروم الصرف الصاحي لقرياة ▪

غاال وسااوق بمحافظااة كفاار الشاايخ، بتن فااة ب 

.م يول جنيه68.4

مركااز -مشااروم الصاارف الصااحي لقريااة البحااري ▪

غاال وسااوق بمحافظااة كفاار الشاايخ، بتن فااة ب 

.م يول جنيه25.9

مشاااااااروم الصااااااارف الصاااااااحي لقاااااااره كنيداااااااة ▪

ساااا يمال ووماااارو، وكااااو  الاااانص، الصراووسااااي

فااة بمركااز وسااوق بمحافظااة كفاار الشاايخ، بتن 

.م يول جنيه66.3ب غل 

مركااز-مشااروم الصاارف الصااحي لقريااة الروضااة ▪

 غال ماوبس بمحافظة كفر الشيخ، بتن فاة ب

.م يول جنيه28.7

-مشروم الصرف الصاحي لقرياة معدياة مهادي ▪

فااة مركاز ماااوبس بمحافظااة كفار الشاايخ، بتن 

.م يول جنيه19

، الااااااراويمشاااااروم الصااااارف الصاااااحي لقاااااره ▪

مركاز وساوق بمحافظااة-والبيااض، وأباو مناادو  

.مييااين جنيااه104.2كفار الشاايخ، بتن فااة ب غاال 
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كااز مر-مشاروم الصاارف الصااحي لقريااة بنااي بنااا  ▪

 غال ماوبس بمحافظة كفر الشيخ، بتن فاة ب

.م يول جنيه53.3

مركاااز-بر باااالمشاااروم الصااارف الصاااحي لقرياااة ▪

 غال ماوبس بمحافظة كفر الشيخ، بتن فاة ب

.م يول جنيه73

رياالداوعزباة ب لامشبنات صرف صاحي كفار ▪

 فاة مركز ااو  بمحافظاة الغربياة، بتن-النبره 

.م يول جنيه58ب غل 

مشاااروم أعمااااال تجميااا  و قاااا  ميااااه الصاااارف ▪

م يااااول 223.5الصااااحي لقريااااة موشااااا، بتن فااااة 

.جنيه

والغزالااااي انتياااارمشااااروم صاااارف صااااحي اااااره ▪

.م يول جنيه67بمحافظة الشراية، بتن فة 

شاابنات صاارف صااحي فااااوا، لخدمااة اريتااي▪

مركز فاااوا -( الخاا ة الصغره-الجعافرة )

.م يول جنيه79.3بمحافظة الشراية، بتن فة 

مشاااروم أعمااااال تجميااا  و قاااا  ميااااه الصاااارف ▪

واوي -العتما ياااااة-الناااااواو ة )الصاااااحي لقاااااره 

، مركاااااز الباااادا ي بمحافظاااااة أسااااايوط، (الشاااايل

.م يول جنيه115.5بتن فة 

شااابنات صااارف صاااحي فاااااوا لخدماااة ارياااة ▪

ة، مركز فاااوا بمحافظاة الشاراي-الهيصمية

.م يول جنيه66.2بتن فة ب غل 

شااااابنات صااااارف صاااااحي لقاااااره كفااااار الزيتاااااول، ▪

–فرسااايسوالريااااض، والعتااار، وجراسااايا، وكفااار 

بمحافظاااة الغربياااة، لخدماااة القاااره زفتاااىمركاااز 

.م يااااول جنيااااه80.4الخمااااس، بتن فااااة ب غاااال 
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شااابنات صااارف صاااحي أباااو كبيااار؛ لخدماااة ااااره ▪

باو مركاز أ( خ وة الشرفاء–الراما ية –الدميين )

د كبياااار بمحافظااااة الشااااراية، فلاااا ًا عاااان تجدياااا

وتوساااعة شاااابنات الصاااارف الصااااحي القابمااااة، 

.م يول جنيه102.7بتن فة ب غل 

شاابنات صاارف صااحي لقااره كفاار عبااد الاارامن،▪

-وفرسااايسومنشااا ة ادااان، ومنشااا ة اااااتم، 

بمحافظاااة الغربياااة؛ لخدماااة القاااره زفتاااىمركاااز 

.مييين جنيه103.4األ ب ، بتن فة ب غل 

، شاابنات صاارف صااحي لقااره منشاا ة عبااد ه▪

مركااز الدااناة -وكفاار الحاااج واوو، وتاااج العجاام 

.م يول جنيه80.4بمحافظة الغربية، بتن فة 

-ي وبااايالبناااد ةشااابنات صااارف صاااحي لقريتاااي ▪

ب غل بمحافظة الغربية، بتن فةالدناةمركز 

.م يول جنيه84.5

مركااااز –شاااابنات صاااارف صااااحي لقريااااة سااااحيم ▪

لبمحافظااااة الغربيااااة، بتن فااااة ب غااااالدااااناة

.م يول جنيه51.4

و  مركز اا-شبنات صرف صحي لقرية أميوط ▪

.م يول جنيه39.7بمحافظة الغربية، بتن فة 

مركاااز -شااابنات صااارف صاااحي لقرياااة الداااما  ▪

طناااااااا بمحافظااااااة الغربيااااااة، بتن فااااااة ب غاااااال

.م يول جنيه34.7

شاااابنات صاااارف صااااحي لقريتااااي شاااابرا م نااااال ▪

مركاااااز المح اااااة النباااااره بمحافظاااااة –وعيااااااأ 

.م يول جنيه80الغربية، بتن فة ب غل 

–شاابنات صاارف صااحي لعزبااة طااه وأ  الدااتين▪

ن فاة مركز المح ة النباره بمحافظاة الغربياة، بت

.م يول جنيه19ب غل 
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و وعاااب أباا ااا وزشاابنات صاارف صااحي لقريتااي ▪

فاة مركاز اااو  بمحافظاة الغربياة، بتن –جندي 

.م يول جنيه81.8ب غل 

ر شاابنات صاارف صااحي لقااره شاابرا  بااا ، كفاا▪

مركاااز –، عزبااة  جااب ويويااادا أامااد شاا بي، عزبااة 

ااااااااو  بمحافظااااااة الغربيااااااة، بتن فااااااة ب غاااااال

.م يول جنيه89.7

، العباااا يشااابنات صااارف صاااحي لقاااره منشااا ة ▪

وعزبااااة باااااا ، وعزبااااة مجاهااااد، وكفاااار العاااارب، 

مركاااااااز اااااااااو  –و شااااااا ت سااااااامعال النباااااااره 

م يااول 63.7بمحافظااة الغربيااة، بتن فااة ب غاال 

.جنيه

بمحافظاةسايمولمشروم صرف صحي ارياة ▪

ساااوهاج، إل شااااء شااابنات ا حااادا  وخاااس طااارو 

م يااول 37ومحاااة  فاا  صاارف صااحي، بتن فااة 

.جنيه

ز مركا-شبنات صرف صحي لقرية مح اة مداير ▪

ااااااااو  بمحافظااااااة الغربيااااااة، بتن فااااااة ب غاااااال

.م يول جنيه65.9

  إااايل وتجديااد شاابنات الصاارف الصااحي أل باا▪

–إفيااااة–أاماااد زويااا  –أباااو الاااريك )منااااط  

مركاااااز ومنهاااااو  بمحافظاااااة -( العزياااااز عثماااااال

.م يول جنيه50.1البحيرة، بتن فة ب غل 

مركااااز -شاااابنات صاااارف صااااحي اريااااة الاوي ااااة ▪

م ياول 89فااوا بمحافظة الشراية، بتن فة 

.جنيه

-الميداااا-وبااايج )مشاااروم صااارف صاااحي ااااره ▪

-يج وباا)، باإلضااافة إلاى شابنات (منشا ة كشاك

( ويااااااارب  جااااااام-منشااااااا ه كشاااااااك -الميداااااااا

م ياااول 84محافظاااة الشاااراية، بتن فاااة ب غااال 

.جنيه
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مشروم صرف صحي ارية طحا بوأ محافظة ▪

رو بني ساويب، إل شااء شابنات ا حادا  وخاس طا

م يااول 49ومحاااة  فاا  صاارف صااحي، بتن فااة 

.  جنيه

 ، شبنات صرف صحي لقره عزباة أباو إساماعي▪

مركااز ومنهااو  -منشااية األوااااف، وعزبااة  قرهااا 

م يااول 51.3بمحافظااة البحياارة، بتن فااة ب غاال 

.جنيه

-مشااروم صاارف صااحي اريااة إساانند ية التحرياار▪

محافظة أسيوط، إل شاء شبنات ا حدا  وخاس

طااااارو ومحااااااة  فااااا  صااااارف صاااااحي، بتن فاااااة

.م يول جنيه23

مشاااروم أعمااااال تجمياااا  و قااا  مياااااه الصاااارف ▪

بمحافظااااة –( وياااار  يفااااا- يفااااا )الصااااحي لقريااااة 

.م يول جنيه219أسيوط، بتن فة 

مشاااروم أعمااااال تجمياااا  و قااا  مياااااه الصاااارف ▪

محافظاااة أسااايوط، -الصاااحي لقرياااة الناااواميس

.م يول جنيه51بتن فة 

دو وع ااى مدااتوه الحلاار، ااماال الدولااة بتنفيااا عاا

مشااروعًا فااي مجااال الصاارف الصااحي ماان اِبَاا 183

، الهيئااة القوميااة لمياااه الشاارب والصاارف الصااحي

، 2020اتااااى يو يااااو 2014خاااايل الفتاااارة ماااان يوليااااو 

م ياااا  جنياااه؛ لخدماااة 24.2بتن فاااة إجمالياااة ب غااال 

العديااااد ماااان الماااادل وضااااواايها، وبعاااا  القااااره 

.التابعة لها

ت اتصااالًا بمااا تقااد ، أسااهمل كاا  ت ااك المشااروعا

المنفاااااة خاااايل الداااانوات الدااااب  الماضااااية  فااااي

رف إاداث تحدُّان م حاوي فاي  دابة تغاياة الصا

ع ااى مدااتوه % 69الصااحي فااي الحلاار لتصاا  إلااى 

.2014عا  % 79، مقا  ة با 2021الحلر في عا  
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:وتتمث  أبرز ت ك المشروعات في اآلتي

محاااة صاارف صااحي إساانا بمحافظااة األاصاار، ▪

ألب متر منعب في اليو ، 27باااة استيعابية 

ارية أخاره، 20لتخد  مدينة إسنا، باإلضافة إلى 

م يول 382ألب مدتفيد، وبتن فة 100بعجمالي 

.جنيه

محاة صرف صحي اناا بمحافظاة اناا، بااااة▪

ألب متر منعب في اليو ، لتخد 55استيعابية 

ألااااااب 320مدينااااااة انااااااا وضااااااواايها، بعجمااااااالي 

.م يول جنيه280مدتفيد، وبتن فة 

محااااة صااارف صاااحي القصاصاااين بمحافظاااة ▪

ألاااب متااار 20اإلساااماعي ية، بااااااة اساااتيعابية 

، منعاااب فاااي الياااو ، لتخاااد  مديناااة القصاصاااين

ألااب 21.8اااره أخااره، بعجمااالي 4باإلضااافة إلااى 

.م يول جنيه100مدتفيد، بتن فة 

79

96

2014 2021

ف تطور نسبة ت طية الوضر بالصر

2021ن2014الصوي خ   عامي 

)%(

27
الطدددداقة

ألف متر مكعب 
في اليوى

100
ألف نسمة

382
 مليو  جني

ة التكلفة التمدورو المستفيدن  المفدنمةالمناطق

20
مدونة إ نا

موطة صرف صوي إ نا بمواف ة األقصر

.وزا ة اإلسنال والمراف  والمجتمعات العمرا ية: المصد 
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توسااااعات محاااااة صاااارف صااااحي التاااا  النبياااار ▪

بمحافظاااااة اإلساااااماع ية، بااااااااة اساااااتيعابية

ت  ألب متر منعب في اليو ، لتخد  مدينة ال20

اااااره أخااااره، بعجمااااالي7النبياااار، باإلضااااافة إلااااى 

.م يول جنيه70ألب مدتفيد، وبتن فة 42

محاة صرف صحي ومحاة المعالجاة والخاس ▪

عابية الربيس بدشنا محافظة انا، باااة استي

ألاااب متااار منعاااب فاااي الياااو ، لتخاااد  مديناااة 22

اااااره أخااااره، بعجمااااالي5وشاااانا، باإلضااااافة إلااااى 

.م يول جنيه250ألب مدتفيد، وبتن فة 67.5

هاااا، وتجااد  اإلشااا ة إلااى أل الهيئااة القوميااة لمياااه

الشاارب والصاارف الصااحي تدااتهدف خاايل العااا  

مشاروعًا ل صارف 22تنفيا عادو 2022/2021المالي 

م يا  جنيه، 2.3الصحي ع ى مدتوه المدل بتن فة 

مشاروعًا ل صارف الصاحي 70فل ًا عن تنفيا عادو 

.م يا  جنيه2.6ع ى مدتوه القره، بتن فة 

مشددددددرنعًا للصددددددرف 697
الصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوي

تــــــــم تن يــــــــن

بتكل ـــــــــــــــــل

مليددددددددددددددددددار جنيدددددددددددددددددد 37

ــــــــــــــــــــــــــــــل  بطاا
ا ــــــــــــــــــتيعابيل

مليددددو  متددددر مكعددددب 2.6
فددددددددددددددددددددي اليددددددددددددددددددددوى

بواساااااة الهيئااااة القوميااااة لمياااااه الشاااارب 
والصاااااااااااااارف الصااااااااااااااحي فااااااااااااااي الفتاااااااااااااارة

(.2021يو يااااااااااااااااااااااااااااو –2014يوليااااااااااااااااااااااااااااو )
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إعدددا   اال دددتفداى ا مدددال 

لميددددداه الصددددددرف الصددددددوي 

بعد معالجتها

"

ة فاي  ظرًا ل تغيرات المناخية، والزيااوة المداتمر

عاااادو الداااانال، واأل شاااااة االاتصاااااوية سااااواء 

كا اااال ز اعيااااة أو صااااناعية، إلااااى جا ااااب ا خفاااااض 

اصااة مصاار ماان مياااه النياا ، اجتمعاال كاا  ت ااك 

ب العوام  التاي ساوف تاؤوه إلاى ا خفااض  صاي

متارًا منعبًاا بح اول عاا  536الفرو من المياه إلى 

2025.

فااااي الدااااياق ذاتااااه، تُمثاااا  كاااا  ت ااااك التحااااديات

ياااة معوااااات أساساااية فاااي طريااا  التنمياااة، ولت ب

 ماان الحاجاة المتزايادة ل مياااه فاي مصار كااال ال بُاد 

البحاا  عاان مصاااو  جدياادة ل مياااه، ولقااد ثباال أل

معالجااااااااة مياااااااااه الصااااااااارف الصااااااااحي وإعااااااااااوة 

اساااتعمالها فاااي ظااا  االشاااتراطات واللاااوابس 

ري الصاااحية والبيئياااة التاااي يحااادوها الناااوو المصااا

هااااي هاااادف مهاااام؛ أل هااااا تُعاااادُّ أاااااد 2005لعااااا  

.يةالمصاو  المهمة  ير التق يدية ل موا و الماب

ن هاا، وتمث  ت ك المياه ثاروة مُهاد ة يجاب ادا

.يةاستغيلها، بعد ضمال معالجتها بنفاءة عال
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هاااااااا، وتنماااااان األهميااااااة االاتصاااااااوية لتعظاااااايم 

ي االستفاوة من ميااه الصارف الصاحي المعاالج، فا

:اآلتي

جاة زياوة العاباد االاتصااوي والادخ  القاومي  تي▪

اسااااتغيل األشااااجا  الخشاااابية فااااي الصااااناعات

الخشااااابية أو محاصاااااي  األليااااااف أو فاااااي إ تااااااج 

.الواوو الحيوي

ة زياااااوة الثااااروة الداااامنية كنتيجااااة لرفاااا  كفاااااء▪

 وعياااااة الميااااااه المعالجاااااة الم قااااااة بالمجاااااا ي 

.المابية

أل تحداين  وعيااة الهااواء، اياا  أثبتاال التجااا ب▪

التجماا  الشااجري فااي مدااااة فاادال وااااد ماان 

كي وجرامًااا ماان  اااز 450األ ض الز اعيااة يمااتص 

كي وجرامًاا مان 250ثا ي أكديد النربول ويا   

يااا  األكدااجين فاااي الدااااعة، باإلضاااافة إلاااى تق 

ى ساارعة الهااواء المُحم اا  باألتربااة؛ ممااا يااؤوه إلاا

.ترسيب الم وثات العالقة بالجو

 ي األشاااجا  الخشااابية بميااااه الصااارف الصاااحي▪

ا المعااالج؛ ممااا يعاااي عاباادًا ااتصاااوي ا مرتفعًاا

اه مقا  اااة باااالري بالمداااااات التاااي تُاااروه بالميااا

او التق يديااة لمااا تحويااه ماان عناصاار  اابيااة ومااو

.ةعلوية تُحدِّن من خصوبة التربة الز اعي

تحدُّااان ميااازال المااادفوعات وا خفااااض معااادل ▪

 ي اا التلخم  تيجة إاايل األخشااب المنتجاة مح

.مح  األخشاب المدتو وة

منافحااة التصااحر بز اعااة الصااحراء، اياا  تمثاا ▪

ماان إجمااالي المدااااة % 95الصااحراء فااي مصاار 

. الن ية

وع ياااه، فقاااد أولااال الدولاااة اهتمامًاااا  يااار مدااابوق، 

بع شاااء محاااات معالجااة مياااه الصاارف الصااحي، 

ة األماار الاااي ترتااب ع يااه إ شاااء الدولااة ألكباار محااا

اء معالجة لمياه الصرف الصحي في العاالم، وإ شا

أكبر وأضخم محاة لمعالجة مياه الصرف الز اعاي

.من  وعها في العالم
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: وماان أباارز المشااروعات المنفاااة فااي هاااا المجااال

موطة معالجدة ميداه الصدرف الصدوي بمنطمدة 

محااااة ، وتُعَااادُّ أكبااارالجبددد  األصدددفر بالمليوبيدددة

معالجاااة ميااااه ل صااارف الصاااحي فاااي العاااالم، وتااام 

اه تقييمها ك ضخم محااة فاي تاا يخ معالجاة الميا

ااة واألكثاار تن فااة أيلًااا، وتقاا  المحاااة ع ااى مداا

م يااول متاار منعااب فااي اليااو  2.5فاادا ًا باااااة 78

.م يول  دمة12وتخد  

ا وتااتم معالجااة كميااة كبياارة جاادًا ماان المياااه يومي اا

م يااااااول متاااااار منعااااااب، ويمناااااان 2.5تصاااااا  إلااااااى 

ي استخدامها في  ي المدااات النبره من األ اض

الز اعيااة، اياا  إل هاااا الناام يمناان االسااتفاوة منااه

. ألب فدال150في  ي ما ال يق  عن 

با تهاااااء مراااااا  المعالجااااة تدااااير عم يااااة توليااااد

النهرباااء مااان الميااااه، بمااا يمنِّااان المولااادات مااان

ماان النهرباااء التااي تحتاجهااا المحاااة، % 60إ تاااج 

وهناااااك و اسااااة لتحقياااا  االكتفاااااء الااااااتي ماااان 

النهربااااااء ل محااااااة، إلاااااى جا اااااب خااااااة أخااااااره 

.الستخدا  الخييا الشمدية واخ  المحاة

بياة والجدير بالاكر أل المحاة تمت ك مز عة تجري

فدال، ايا  إ اه بعاد المعالجاة 300ع ى مدااة 

ت اك النهابية ل مياه يتم اساتخدا  الميااه فاي  ي

المدااااة وعماا  أبحاااث عاان مااده صااياية هاااه 

.المياه في الري

، هااي موطددة معالجددة ميدداه مصددرف بوددر البمددر

أكباار محاااة لمعالجااة مياااه الصاارف الز اعااي فااي 

عاد العالم وتُعدُّ األضخم من  وعها، وتقا  ع اى بُ

يناء كي ومترات جنوب أ فاق بو ساعيد فاي سا10

وشماااال مدينااااااااااة القناااااااااارة شاااااااارق بحوالااااااااي 

ج وتُعاادُّ ماان أهاام مشااروعات بر اااام. كي ااومترًا17

.تنمية شبه جزيرة سيناء
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ألب فدال 456ستدهم المحاة في استصي  

مااان خااايل إعااااوة تااادوير وتشاااغي  ميااااه الصااارف 

يتم الز اعي، والصناعي، والصرف الصاحي التاي سا

راية تحوي ها من اللفة الغربية إلى اللفة الشا

أسااااااااف  اناااااااااة الدااااااااويس، وتُقااااااااد   الاااااااااااة 

ميياين متار 5.6التصميمية القصوه ل محاة باا 

منعااب فااي اليااو ، اياا  تعماا  المحاااة ضاامن 

منظومااة مياااه مصاارف بحاار البقاار ليصاا  إجمااالي

.ألب فدال في سيناء400األ اضي المز وعة إلى 

وتعم  المحاة من خيل أ ب  وادات لمعالجاة 

ناااا  المياااااه، اياااا  تُقااااد   الاااااااة االسااااتيعابية ل

. م يول متر منعب في اليو 1.4وادة با 

موطدددددة معالجدددددة ميددددداه مصدددددرف الموسدددددمة 

، تاااام إ جاااااز صددددرق قنددددا  السددددووسبسددددرابيوى

م يااااا ات 3.5المشاااروم بتن فاااة إجمالياااة ب غااال 

جنياااااه؛ بهااااادف تجميااااا  ميااااااه الصااااارف الز اعاااااي

ناااااة التااااي كا اااال تُ قااااى فااااي بحياااارة التمدااااا  بق

الداااويس، لتاااتم معالجتهاااا وضاااخها فاااي ترعاااة 

ألااب 50ساايناء الشاارق واسااتخدامها فااي ز اعااة 

. فدال

هاا، واد تم تنفيا المشاروم مان خايل منظوماة

تنفياا متنام ة لتوصي  المياه، تبدأ  ارب القنااة ب

عااااادو مااااان األعماااااال الصاااااناعية ع اااااى مصاااااارف 

المحدااامة، ايااا  تااام تعااادي  مداااا  المصاااارف 

" طوساااااول"واالساااااتفاوة مااااان مداااااا  مصااااارفي 

كي ااااومترًا، وتنفيااااا أعمااااال 11باااااول " الجبااااالي"و

كي اااومترات ليصااابل 3.5جديااادة بعجماااالي أطاااوال 

.كي ومترًا14.5إجمالي طول المصرف 

ال المياه كما تم تنفيا انارتين ل تحنم في سري

 اى ول تغ اب ع اى فاروق المناسايب ع. بالمصرف

اااة امتااداو المصاارف تاام تنفيااا محاتااي  فاا  باا

.م يول متر منعب في اليو  لن  منهما
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إنشدداء موطددة معالجددة ميدداه الصددرف الصددوي 

وذلاااك فاااي إطاااا  خااااة الدولاااة ،بمدوندددة الطدددور

لتوسااااعة شاااابنة الصاااارف الصااااحي بمحافظااااة 

جنااااوب ساااايناء، اياااا  تعماااا  المحاااااة باااااااة

م يول 235خالف متر منعب في اليو ، بتن فة 10

أااااواض ترسااايب، 8وتتناااول المحااااة مااان جنياااه، 

كي اومترًا 20محااات  فا ، و3باإلضافة إلاى تنفياا 

مااااااان شااااااابنات اال حااااااادا  لنقااااااا  ميااااااااه الصااااااارف 

.كي ومترًا شبنات طرو ل مياه12و

عمدد  تو ددعات موطددة معالجددة ميدداه الصددرف 

، الصدددوي بمنطمدددة الوبيددد  بمواف دددة األقصدددر

ألااب متاار 36لرفاا  طااااة معالجااة المحاااة بنحااو 

اااي تُقاد   منعب يومي ا، لتلاف لقد تهااا الحاليااااة الت

ألاااب متااار منعاااب مااان ميااااه الصااارف، وذلاااك 26باااا 

. م يول جنيه298بتن فة ب غل 

هاااا وتمنّاان ت ااك التوسااعات المحاااة ماان خدمااة 

ألاااااب  دااااامة باألاصااااار والبياضاااااية والقاااااره 250

ألااب 332المحياااة، وماان المتوااا  أل تخااد   حااو 

كماا يدااهم هااا المشاروم . 2037 دمة اتى عاا  

ة في زياوة خدمات الصرف الصحي لدنال محافظ

ألاااب شاااخص، 300األاصااار لتصااا  إلاااى أكثااار مااان 

ره ألب شخص في المناط  الريفية والق50منهم 

.التي لم تنن تص  إليها ت ك الخدمات

موطددة معالجددة الصددرف الصددوي بمنطمددة أبددو 

ا ي بمحافظة الجيزة، وتُعادُّ ت اك المحااة ثارناش

أكبااااار محااااااات الصااااارف الصاااااحي ع اااااى مداااااتوه 

م الجمهو ية؛ اي  تص  طااتها بعد إتما  مشرو

م يااااول متاااار 1.6التوسااااعات الجااااا ي تنفياااااه إلااااى 

منعااااااب فااااااي اليااااااو ، وبعااااااد إتمااااااا  التوسااااااعات 

م ياول متار منعاب فاي 2المدتقب ية ستص  إلاى 

كي ااو 600اليااو ، وتب اا  مدااااة المحاااة أكثاار ماان 

هااا متاار مرباا ، فااي اااين يب اا  عاادو المدااتفيدين من

.مييين  دمة9 حو 
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 ثية تنفيذ المر لة األنلى لموطة المعالجة الث

، للصددرف الصدددوي بمدوندددة بدددرد العدددرب الجدودددد 

في الياو  ع اى مداااةألب متر منعب115باااة 

م يااااااول جنيااااااه، وتلاااااام 230.3فاااااادا ًا بتن فااااااة 55

ا المحاااة، محاااة لرفاا  مياااه الااري المعالجااة ثيثي اا

م يااااول جنيااااه، يهاااادف المشااااروم إلااااى 70بتن فااااة 

امها معالجااة مياااه الصاارف الصااحي ثيثي ااا السااتخد

.في  ي المداحات الخلراء بالمدينة

، بمواف ددة ال ربيددةالدناخليددةإنشدداء موطددة 

تُعااادُّ أكبااار محااااة معالجاااة صااارف صاااحي والتاااي 

م يااول 450وصااناعي بمحافظااات الاادلتا، بتن فااة 

فااادا ًا 34جنياااه، المحااااة مُقاماااة ع اااى مداااااة 

ألااب متاار منعااب فااي اليااو  ل صاارف 200باااااة 

ألاااب لتااار منعاااب 240الصاااحي والصاااناعي، منهاااا 

ألاااب متااار منعاااب 40صااارف صاااحي فاااي الياااو ، و

صاااااارف صااااااناعي فااااااي اليااااااو ، يدااااااتفيد منهااااااا

.ألب  دمة من أبناء مركز المح ة النبره750

اتصاااالًا، اامااال الشاااركة القابلاااة لميااااه الشااارب

والصاااارف الصاااااحي أيلًاااااا بتنفيااااا مجموعاااااة مااااان 

مشاااروعات معالجاااة ميااااه الصااارف الصاااحي خااايل 

، بتن فاااة 2021اتاااى يو ياااو 2014الفتااارة مااان يولياااو 

:م يا  جنيه، وهاه المشروعات هي1.6ب غل 

محاااااة معالجااااة الحاااااجر بمحافظااااة أسااااوال، ▪

ألب متار منعاب فاي الياو  14باااة تصميمية 

ألااب متاار منعااب 20وبداعة اسااتيعابية اااوالي 

.م يول جنيه298في اليو ، بتن فة ب غل 

مشااااروم المعالجااااة الثيثيااااة بمحاااااة الصاااارف ▪

اااة بمحافظاة بناي ساويب، بابتزمنلالصحي 

ألاااب متااار منعاااب فااااي 62.5تصاااميمية ااااوالي 

.م يول جنيه79اليو ، بتن فة ب غل 

توساااعات محااااة معالجاااة الحبيااا  بمحافظاااة ▪

ألااب متاار منعااب فااي اليااو ، 36األاصاار باااااة 

.م يول جنيه298بتن فة ب غل 
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مشااااروم المعالجااااة الثيثيااااة بمحاااااة الصاااارف ▪

ااااة الصحي بالفشن بمحافظة بني سويب، ب

ألااب متاار منعااب فااي 20تصااميمية ب غاال  حااو 

.م يول جنيه161اليو ، وبتن فة ب غل 

مشااااروم المعالجااااة الثيثيااااة بمحاااااة الصاااارف ▪

الصااااحي بااااالنوال بمحافظااااة سااااوهاج، باااااااة 

ألاب متار منعاب فاي الياو  50تصميمية اوالي 

ألاب متار منعااب 50وبداعة اساتيعابية اااوالي 

. م يول جنيه127في اليو ، وبتن فة ب غل 

–محاة معالجة مياه الصرف الصحي بشاب ▪

محاااااة معالجااااة ثيثياااااة "محافظااااة أساااايوط، 

ألاب متار منعاب فاي 26بااااة ( MBBR)بنظا  

ألب متر منعب في اليو  39اليو  مرا ة أولى و

.م يول جنيه82مرا ة ثا ية، بتن فة 

تنفيااااا مشاااااروم المعالجاااااة الثيثياااااة بمحااااااة ▪

الصاااااارف الصااااااحي بغاااااارب سااااااوهاج، باااااااااة 

ألب متر منعاب فاي الياو ، 50تصميمية اوالي 

. م يول جنيه231وبتن فة ب غل 

–انتيارمشروم إ شاء محاة معالجة بمحاة ▪

محافظة الشراية، وهي محاة معالجاة ثنابياة

خالف متر 10باااة ،((Activated sludgeبنظا  

.م يول جنيه199منعب في اليو ، بتن فة 

كمااا  فااات هيئااة المجتمعااات العمرا يااة الجدياادة،

مشاروعًا فاي مجاال معالجاة 12عدو 2014منا عا  

:مياه الصرف الصحي، وبيا اتها كاآلتي

يناة توسعات محاة المعالجة المينا ينية بمد▪

ألااب متاار منعااب فااي 15طيبااة الجدياادة، باااااة 

.م يول جنيه100اليو ، وبتن فة تقديرية 

ألااب 15.5محاااة معالجااة انااا الجدياادة، باااااة ▪

.م يول جنيه230متر منعب في اليو ، بتن فة 
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وات، محاة المعالجة المينا ينية بمدينة الداا▪

ة ألاب متار منعاب فاي الياو ، وبتن فا40باااة 

.م يول جنيه223تقديرية 

توساااعات محااااة المعالجاااة بمديناااة النوبا ياااة ▪

ألاب متار منعاب فاي الياو ، 22الجديدة، بااااة 

.م يول جنيه324وبتن فة تقديرية 

ن مااا( األولاااي، الثا ياااة، الثالثاااة، الرابعاااة)المراااا  ▪

محاااة معالجااة بنااي سااويب الجدياادة، باااااة

يرياةألب متر منعاب فاي الياو ، وبتن فاة تقد52

.م يول جنيه156

محاااااة معالجااااة باااارك األكداااادة بمدينااااة باااارج ▪

ألب متر منعب في 100العرب الجديدة، باااة 

.م يول جنيه422اليو ، وبتن فة تقديرية 

محاة معالجة مدينة سوهاج الجديدة، بااااة ▪

يرياةألب متار منعاب فاي الياو ، وبتن فاة تقد12

.م يول جنيه193

ألب 30مايو، باااة 15توسعات محاة مدينة ▪

حااااو متاار منعااب فااي اليااو ، وبتن فااااة تقديريااة  

.م يول جنيه120

توساااعات محااااة المعالجاااة الغربياااة بمديناااة ▪

ألااااب متاااار 150الداااااوا ماااان أكتااااوبر، باااااااة 

.م يول جنيه680منعب في اليو ، وبتن فة 

محاااااة معالجااااة الع مااااين الجدياااادة، باااااااة▪

ديرياةألب متر منعب فاي الياو ، وبتن فاة تق90

.م يول جنيه770

محاااة معالجااة مدينااة المنيااا الجدياادة، باااااة ▪

يرياة ألب متر منعاب فاي الياو ، وبتن فاة تقد20

.م يول جنيه360

بمدينااة العاشاارالبو سااعيديةمحاااة معالجااة ▪

ألااب متاار منعااب فااي 286ماان  ملااال، باااااة 

.م يول جنيه400اليو ، وبتن فة تقديرية 
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توسدددددددددددددددددددديال الددددددددددددددددددددن م 

جة التش يلية نن م معال

ميددددداه الشدددددرب نالصدددددرف 

الصوي

"

اختتماااال مصاااار الندااااخة الرابعااااة ماااان أساااابوم 

(  (Cairo Water Week, CWWالقاااهرة ل مياااه

، ويُعدُّ أاد 2021أكتوبر 28إلى 24خيل الفترة من 

ات أهم األاداث المتع قة بالميااه ع اى المداتوي

وي الوطنية واإلا يمياة والدولياة، وهاو اادث سان

ن تنظمااه مصاار بالتعاااول ماا  الشااركاء الااوطنيي

دا ة واإلا يميين والدوليين، كما أ ه جزء من س 

ن ماان األ شاااة التااي تهاادف إلااى  بااس أفلاا  بااي

منظمااااااات المياااااااه وصااااااناعات ااااااااام المياااااااه 

.األوس  والمصالل اإلا يمية والمجتمعات

وو اتصااالًا، وفااي إطااا  التعاااول الاادولي لتعزيااز جهاا

، الدولة في مجال مياه الشارب والصارف الصاحي

برندددامج تااام تنفياااا عااادو مااان البااارامج، مااان أبرزهاااا 

توسددددديال خددددددمات ميددددداه الشدددددرب نالصدددددرف 

وياااتم تنفياااا ،((IWSP1الصدددوي المر لدددة األنلدددى 

الشاااااااراية، والغربياااااااة، )البر اااااااامج بمحافظاااااااات 

(.والبحيرة، وومياط



48 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

ن بنك والجدير بالاكر أل ذلك البر امج يتم تموي ه م

والوكالاااااة ،التعميااااار األلماااااا ي، واالتحااااااو األو وباااااي

.بيالفر دية ل تنمية، وبنك االستثما  األو و

يهااادف البر اااامج إلاااى تحداااين األوضاااام الصاااحية

لدااانال المحافظاااات المداااتهدفة، والمدااااهمة 

ميااه في اماية البيئة عن طري  خف  تا ثير ت اوث

.الصرف الصحي ع ى جووة المياه

،((IWSP2ويااتم تنفيااا المرا ااة الثا يااة ماان البر ااامج 

، (المنياااا–اناااا –ساااوهاج –أسااايوط )بمحافظاااات 

بتمويااااا  مااااان بناااااك التعميااااار األلماااااا ي، واالتحااااااو 

األو وبااااااي، والوكالااااااة الفر دااااااية ل تنميااااااة، وبنااااااك

االسااااااااتثما  األو وبااااااااي، وزا ة الدولااااااااة ل شااااااااؤول 

(.SECO)االاتصاوية بدويدرا 

برندددامج إ ار  ميددداه الشدددرب نالصدددرف الصدددوي 

تعاول بين يتم تنفيا البر امج بال،(المر لة الثانية)

ل الشركة القابلة وشركة اناا ومماول مان التعااو

ويهااااادف البر اااااامج إلاااااى ،(GIZ)اإل ماااااابي األلماااااا ي 

تحداااااين إوا ة خااااادمات ميااااااه الشااااارب والصااااارف 

.الصحي، ومدة تنفيا البر امج سنتين و صب

مشددددرنعات ميدددداه عاااايوة ع ااااى ذلااااك، يااااتم تنفيااااا 

الشددرب نالصددرف الصددوي  ددمال اتفاقيددة إ ار 

–أسااااااايوط )بمحافظااااااات ، المرافددددددق المصددددددروة

، بتموياااا  ماااان (األاصاااار-بنااااي سااااويب -سااااوهاج 

ويهدف ،(USAID)الوكالة األمرينية ل تنمية الدولية 

رب تااوفير خاادمات توصااي  مياااه الشاا: البر ااامج إلااى

والصاااارف الصااااحي ل مناااااط  المحرومااااة بصااااعيد 

.مصر ضمن المحافظات المدتهدفة

، ياااااتم تنفياااااا اتفاقيدددددة مبدددددا ر  صدددددما   ددددديناء

المشاااااروم بمحافظاااااة شااااامال سااااايناء، بتمويااااا  

ويهدف ،((USAIDالوكالة األمرينية ل تنمية الدولية 

ة جزياارة البر ااامج إلااى تحدااين البنيااة التحتيااة بشااب

ساااااايناء وتااااااوفير مياااااااه شاااااارب  ظيفااااااة لداااااانال 

المناقة، وذلك عان طريا  إ شااء محااات تح ياة

ميااااه اآلباااا  وكاااالك إ شااااء محااااات تح ياااة ميااااه 

.البحر
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ي برنامج خدمات الصرف الصوي المستدامة فد

والقااااابم ع ااااى  بااااس ،(SRSSP)المندددداطق الروفيددددة 

ويهاادف البر ااامج إلااى ،(P for R)التموياا  بالنتااابج 

تحداااااااااين خااااااااادمات الصااااااااارف الصاااااااااحي لنحاااااااااو

اريااة ماان القااره التااي ت ااوث فاارم  شاايد وترعااة155

الداااااااااي ، بمحافظاااااااااات البحيااااااااارة، والداه ياااااااااة، 

.والشراية

ات ويااتم ذلااك مااان خاايل تاااوفير االَليااات والدياسااا

الخاصااااااة بااااااالك، واال تقاااااااء باااااا واء المؤسدااااااات 

ة واد ب غل مد. والهيئات العام ة في هاا القاام

تنفياااا المشاااروم خماااس سااانوات بااادأت مااان عاااا  

، ايا  تناول مان ثيثاة 2020وا تهل فاي عاا  2016

:أجزاء  بيدة تتمث  في

حو تحدين خدمات الصرف الصحي وتوفيرها لن▪

  ألب  دمة بقره المحافظات الثيث مح830

.تنفيا البر امج

تعزياااز إطاااا  عمااا  القااااام القاااومي، مااان خااايل ▪

ماا يتايل تنفيا بر امج لتاوفير المنااخ المناساب ب

تقااااديم المزيااااد ماااان خاااادمات الصاااارف الصااااحي 

بالمناااااااط  الريفيااااااة ذات النفاااااااءة والفعاليااااااة

.العالية

تحدااااين الاااانظم التشاااااغي ية لشااااركات ميااااااه▪

الشااارب والصااارف الصاااحي والمما ساااات التاااي 

.تتبعها

مشااااروم الصاااارف الصااااحي المتناماااا  لاااابع  ▪

المناااااط  الريفيااااة بصااااعيد مصاااار، تاااام تابياااا 

مااااا ا 3المشااااروم بمحافظااااة األاصاااار، فااااي 

،"بنااااك التنميااااة اإلفريقااااي"، بتموياااا  ماااان 2021

مييااين يااو و، وذلااك لتنفيااا مشااروم109بمب اا  

عاااادو)اااااره 10صاااارف صااااحي متناماااا  لعاااادو 

واااااريتين بمركااااز الاااااوو إساااانااااااره بمركااااز 8

(.بمحافظة األاصر
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جااااادير بالااااااكر أيلًااااااا أل بناااااك التنمياااااة اإلفريقااااااي

(African Development Bank)ماة يتيل تموي ًاا بقي

 ة مييين يو و كقرض ميدر مقد  لصاالل وزا108

اإلساااااانال والمرافاااااا  والمجتمعااااااات العمرا يااااااة، 

.باإلضافة إلى منحة ايمتها م يول يو و

ألاب منازل مان خايل 22هاا، وسوف يداتفيد  حاو 

المشاااروم المنفاااا بمحافظاااة األاصااار، بماااا يااادعم 

الجهاااااوو الحنومياااااة التاااااي تهااااادف إلاااااى التااااااوير 

  المداتمر لقاااام الصاارف الصاحي وتغايااة جمياا

.محافظات الجمهو ية بهاه الخدمات

يااه وفي إطا  تعزيز القد ات البحثياة فاي اااام م

الشاااارب والصاااارف الصااااحي، ثمااااة العديااااد مااااان 

يل الجهوو المباولاة، ومنهاا  قا  تننولوجياا ترشا

لمصاااار ألول ماااارة وذلااااك ( RBF)ضاااافاف األ هااااا  

األلما يااااااة " و يداااااادل"بالتعاااااااول ماااااا  جامعااااااة 

. وجامعة اناة الدويس

أما ع اى صاعيد تنمياة ااد ات العاام ين فاي اااام

مياااااه الشاااارب والصاااارف الصااااحي، تقااااو  الشااااركة 

ميم القابلة لمياه الشارب والصارف الصاحي بتصا

ة وتنفيااااا العديااااد ماااان الباااارامج والاااادو ات التد يبياااا

المخت فااااااة باسااااااتخدا  أااااااادث المااااااواو الع ميااااااة 

المتخصصاااااة فاااااي جميااااا  المجااااااالت، كماااااا تنفاااااا 

داااتمر الشااركة القابلااة اساااتراتيجية ل تاااوير الم

ألووات التااااااااد يب وبرامجااااااااه، لمدااااااااايرة أااااااااادث 

لااايس هااااا . التااااو ات العالمياااة فاااي هااااا المجاااال

اء فحدب، ب  عمدت الدولة إلاى التوسا  فاي إ شا

رف الماادا ا الثا ويااة الفنيااة لمياااه الشاارب والصاا

الصحي، وهي أاد  ماذج النجاا  فاي مجاال التع ايم

: الفني في مصر، بها تخصصات

معالجااة وضاابس جااووة محاااات مياااه الشاارب ▪

.والصرف الصحي

تشااااااغي  وصاااااايا ة محاااااااات مياااااااه الشاااااارب ▪

.والصرف الصحي
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المرافق والتةكات
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