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 التعرٌف بالمإسسة

التضامن  لدى وزارة مإسسة الجنوب للدراسات االقتصادٌة واالجتماعٌة هً منظمة مجتمع مدنً مشهرة 

تعتبر مإسسة الجنوب هً امتداد لمركز الجنوب للحق، فقد بدأت المإسسة .4199لسنة  9249تحت رقم 

 كشركة محاماة غٌر هادفة للربح وكان مسماها مركز الجنوب للحق اإلشهارعملها قبل 

تعمل المإسسة على مراقبة شفافٌة الموازنات المحلٌة ورصد قضاٌا الفساد فً صعٌد مصر، وذلك عبر آلٌات 

ق قضاٌا سوء إنفاق الموازنات المحلٌة والفساد الحكومً، والتقاضً فً المحاكم البحث المٌدانً وتوثٌ

المحلٌة والقومٌة، وشن الحمالت اإلعالمٌة على المستوٌٌن المحلً والقومً، ونشر التقارٌر الدورٌة، وعقد 

 .الورش والندوات

ألمٌن العاما  

 عبدالرحٌم عوض هللا

 

 بحث مٌدانً

 جهاد عادل حسنً 

 

واخراج فنى اعداد  

 .حسناء حسٌن
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 دـــتمهٌ

تلتزم الدولة متمثلة فٍ أجهزتها التنفَذَة والتشرَعَة المختلفة بتوفَر البنَة األساسَة لمواطنَها، إذ َقع علً 

عاتقها توفَر شبكات الطرق والمواصالت واالتصاالت وخدمات مَاه الشرب والصرؾ الصحٍ، وتعد هذه 

 .2214للمواطن تكفلها العهود والمواثَق الدولَة، كما َكفلها الدستور المصرٌ لعام الخدمات حقوق أساسَة 

دون وجود هذه المرافق ال َمكن توافر حَاة آدمَة، فضالا عن عدم إمكانَة تحقَق أٌ تنمَة، وتؤتٍ خدمة  

بالتزاماتها تجاه الصرؾ الصحٍ علً رأس الخدمات الحَوَة التٍ َجب علً الدولة توفَرها، كحٍد أدنً للوفاء 

مواطنَها، وَتسبب عدم توافرها فٍ مخاطر صحَة واجتماعَة وبَئَة جسَمة، كما تثقل كاهل المواطنَن بؤعباء 

 اقتصادَة إضافَة.

ا من مإسسة الجنوب للدراسات االقتصادَة واالجتماعَة بؤهمَة توصَل خدمات الصرؾ الصحٍ لجمَع  وإَمانا

اق الجؽرافٍ الذٌ تعمل فَه المإسسة )سوهاج، وقنا، واألقصر، وأسوان(، مناطق الجمهورَة، وخاصة فٍ النط

وفٍ إطار الدور التواصلٍ الذٌ تقوم به المإسسة بَن الجهات الحكومَة المختلفة وبَن المواطنَن فٍ 

 األطراؾ المختلفة علً إدراك المشكلة وأبعادها وطرق حلها.لمساعدة  هذه الدراسة المحافظات األربع، نقدم 

 –قرَة بلصفورة التابعة لمركز سوهاج بالتركَز علً أوضاع الصرؾ الصحٍ فٍ  تقوم هذه الدراسةولذلك 

 ، وَنقسم إلً قسمَن علً النحو التالٍ:محافظة سوهاج 

 

 القسم األول

  

الدستور الصحً كحق من حقوق اإلنسان فً المواثٌق والمعاهدات الدولٌة، وحق للمواطن فً لصرف اأوالً: 

 4192المصري لسنة 

ا:  ًٌ  اآلثار البٌئٌة والصحٌة واالقتصادٌة للصرف الصحًثان

 الجهات المسإولة عن خدمات الصرف الصحً فً الحكومة المصرٌة ثالًثا:

 أهداف شبكات الصرف وتعرٌفات فنٌةرابًعا: 

 مكونات شبكات الصرف الصحًخامًسا: 



4 
 

 بالصرف الصحً تحدٌد أولوٌات المشارٌع الخاصةسادسا :

 القسم الثانً

 الصرف الصحً بقرٌة بلصفورة  -

  للمناصرة مإسسة سةالمإسنتائج الرصد وآلٌات  -
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 القسم األول

 اإلطار العام لخدمات الصرف الصحً

َهدؾ هذا الجزء إلً تقدَم رإَة عامة عن مدي تعبَر القانون الدولٍ والمحلٍ والدستور لخدمات الصرؾ 

اِثار االجتماعَة واالقتصادَة والصحَة الناتجة عن نقص الصحٍ كحق من حقوق اإلنسان، وعرض أهم 

خدمات الصرؾ الصحٍ، ثم َوضح بإَجاز أهم الجهات المسإولة فٍ مصر عن تشرَع وتنفَذ مشروعات 

 الصرؾ الصحٍ فَها.

 المفهوم الحقوقً لخدمات الصرف الصحً  الصرف الصحً فً القانون والدستور 

النظَفة والصرؾ الصحٍ اِمن( علً رأس األهداؾ اإلنمائَة الثمانَة كان )حق الحصول علٍ مَاه الشرب 

 -ومنها مصر -، والتزمت بموجبه دول العالم 2222التٍ وضعتها األمم المتحدة فٍ إعالن األلفَة عام 

بتخفَض عدد المحرومَن من مَاه الشرب النظَفة والصرؾ الصحٍ اِمن إلً النصؾ، وسوؾ تمثل الدول 

 م األمم المتحدة لتعرض أهم إنجازاتها فٍ تحقَق األهداؾ اإلنمائَة الثمانَة.أما 2215عام 

وبشكل عام، منح المشرع الدولٍ لمسؤلة توفَر خدمة الصرؾ الصحٍ اِمن أهمَة خاصة، واعتبرها حقاا من 

َة الدول حقوق اإلنسان وضرورة للتنمَة البشرَة، وُتلزم نصوص العهد الدولٍ للحقوق االقتصادَة واالجتماع

ا مصر -الموقعة علَه بتوفَر خدمات الصرؾ الصحٍ لمواطنَها، وتنص الفقرة األولً من المادة  -ومنها أَضا

الحادَة عشرة منه علٍ "تقر الدول األطراؾ فٍ هذا العهد بحق كل شخص فٍ مستوي معَشٍ كاٍؾ له 

 ٍ تحسَن متواصل لظروفه المعَشَة".وألسرته، وَوفر ما َفٍ بحاجاتهم من الؽذاء والكساء والمؤوٌ وبحقه ف

ا ألن تلك المادة ال تتضمن بشكل صرَح خدمات الصرؾ الصحٍ، فقد أوردتها لجنة الحقوق االقتصادَة  ونظرا

مقومات الحق فٍ مستوي معَشٍ الئق، وذلك ضمن قائمة مىسعة من واالجتماعَة والثقافَة بشكل مفصل 

الحقوق االقتصادَة واالجتماعَة والثقافَة فٍ تعلَقها العام رقم (، وتنص لجنة 2222)11بتعلَقها العام رقم 

"السكن الالئق َجب أن َشتمل علٍ بعض التجهَزات الضرورَة للصحة واألمن والرفاهة  ( عل1111ً)4

والتؽذَة، ومن المفروض أن َتاح لجمَع المستفَدَن من الحق فٍ سكن الئق سبَل الوصول إلً المرافق 

                . الصحَة"

وتنص المادة الثانَة عشرة من ذات العهد علً " تقر الدول األطراؾ فٍ هذا العهد بحق كل إنسان فٍ التمتع 

بؤعلً مستوي من الصحة الجسمَة والعقلَة َمكن بلوؼه"، وقد أوضحت لجنة الحقوق االقتصادَة واالجتماعَة 

مل ال َقتصر علٍ تقدَم الرعاَة الصحَة ( أن الحق فٍ الصحة حق شا2222) 14فٍ تعلَقها العام رقم 
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ا المقومات األساسَة للصحة مثل الحصول علٍ مَاه الشرب اِمنة  المناسبة فٍ حَنها فحسب، بل َشمل أَضا

تدرج المبادئ التوجَهَة لإلبالغ التٍ اعتمدتها اللجنة خدمات الصرؾ الصحٍ  واإلصحاح المناسب، كما 

 ضمن الحق فٍ الصحة.

( بشؤن صحة المراهقَن ونموهم الٍ الصرؾ 2223)4حقوق الطفل فٍ تعلَقها العام رقم وأشارت لجنة 

ا  ا ألهمَة التعلَم المالئم لصحة ونمو المراهقَن حاضرا الصحٍ فٍ الوسط التعلَمٍ ونصت علً: " نظرا

، وكذلك األطفال، فإن اللجنة تحث الدول األطراؾ علً توفَر مرافق مدرسَة وترفَهَة ف عالة، ال ومستقبالا

تنطوٌ علٍ مخاطر صحَة علٍ الطالب بما فَها المَاه والمرافق الصحَة"، كما ربطت اللجنة فٍ تعلَقاتها 

 الختامَة علٍ نحو منتظم خدمات الصرؾ الصحٍ بالتعلَم.

ا-لقد ارتبطت خدمات الصرؾ الصحٍ  بالحق فٍ الماء، وقد أكدت لجنة الحقوق االقتصادَة واالجتماعَة  -أَضا

( بشؤن الحق فٍ الماء علٍ أن " وصول كل فرد إلً المرافق الصحَة 2222)15قافَة فٍ تعلَقها رقم والث

ا لصون كرامة اإلنسان وحَاته الخاصة فحسب، بل َعد أَضا إحدي اِلَات الرئَسَة  َا ا أساس المناسبة لَس أمرا

لدول األطراؾ االلتزام بتوسَع لحماَة نوعَة إمدادات المَاه الصالحة للشرب ومواردها، وَقع علٍ عاتق ا

نطاق خدمات المرافق الصحَة اِمنة بصورة تدرَجَة، السَما فٍ المناطق الرَفَة والمناطق الحضرَة 

 المحرومة".

ملَار نسمة ال َزالون َفتقرون لخدمات الصرؾ  2.5وتشَر البحوث وتقدَرات األمم المتحدة إلً أن هناك نحو

ملَار نسمة َقضون حاجتهم فٍ الخالء، وهناك ما َقرب من 1.2أن هناك الصحٍ، وتقدر األمم المتحدة 

ا بسبب أمراض ذات صلة  5ملَار نسمة أؼلبهم من األطفال الذَن تقل أعمارهم عن 1.6 َا سنوات َموتون سنو

بالمَاه والصرؾ الصحٍ، وتشَر البحوث الٍ أن سوء خدمات الصرؾ الصحٍ قد تكون هٍ السبب فٍ وفاة 

ربع الوفَات المسجلة لدي األطفال دون الخامسة، ولقد حرص المشرع الدولٍ علٍ أن َولٍ  ما َقرب من

 وصول خدمات الصرؾ الصحٍ اِمن أهمَة كبري من خالل اإلشارة إلً ذلك فٍ المواثَق الدولَة

 التشرٌع المصري

الرؼم من  تشرَعات خاصه مستقلة بالصرؾ الصحٍ فٍ مصر، وعلً لم َضع المشرع المصرٌ قوانَن أو

ذلك فإن هناك بعض النصوص المتناثرة فٍ عدد من القوانَن التٍ تخص خدمات الصرؾ الصحٍ منها ما 

بالفرع الثالث حول التلوث بمخلفات الصرؾ الصحٍ والقمامة  66فٍ مادته رقم  نص علَه" قانون البَئة " 

ملوثة داخل البحر اإلقلَمٍ بؤنه "َحظر علٍ السفن والمنصات البحرَة تصرَؾ مَاه الصرؾ الصحٍ ال

والمنطقة االقتصادَة الخالصة لجمهورَة مصر العربَة وَجب التخلص منها طبقاا للمعاََر واإلجراءات التٍ 

 تحددها الالئحة التنفَذَة لهذا القانون".



7 
 

وبالرؼم من ؼَاب نصوص وقوانَن خاصة بالصرؾ الصحٍ فٍ مصر إال أنه بتطبَق المفاهَم الدولَة َمكن 

َحوٌ العدَد من النصوص التٍ تشَر إلنشاء مرفق صرؾ صحٍ آمن للجمَع،  2214قول بؤن دستور ال

ونصوص أخري ال َمكن تحققها بدون وجود خدمات صرؾ صحٍ سلَمة تمنع تلوث البَئة الرَفَة والمدنَة، 

علً وجوب  2214الدستور المصرٌ لعام  مادة من  14تفتقر إلَه مناطق كثَرة فٍ مصر، إذ نصت  وهو ما

 تقدَم خدمات الصرؾ الصحٍ ونستعرضها كاِتٍ:

 الثامنة عشر من الدستور المادة 

لكل مواطن الحق فً الصحة وفٍ الرعاَة الصحَة المتكاملة وفقاا لمعاََر الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ علً 

رفع كفاءتها وانتشارها مرافق الخدمات الصحَة العامة التٍ تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علً 

 الجؽرافٍ العادل

 التاسعة والعشرون من الدستور المادة

الزراعة مقوم أساسٍ لالقتصاد الوطنٍ، وتلتزم الدولة بحماَة الرقعة الزراعَة وزَادتها، وتجرَم االعتداء  

َئَة، وتعمل علٍ تنمَة علَها، كما تلتزم بتنمَة الرَؾ ورفع مستوي معَشة سكانه وحماَتهم من المخاطر الب

 اإلنتاج الزراعٍ والحَوانٍ، وتشجَع الصناعات التٍ تقوم علَهما

  الرابعة واألربعون من الدستور المادة 

تلتزم الدولة بحماَة نهر النَل، والحفاظ علً حقوق مصر التارَخَة المتعلقة به، وترشَد االستفادة منه 

َثها، كما تلتزم الدولة بحماَة مَاهها الجوفَة، واتخاذ الوسائل الكفَلة تلو وتعظَمها، وعدم إهدار مَاهه أو

بتحقَق األمن المائٍ ودعم البحث العلمٍ فً هذا المجال، وحق كل مواطن فً التمتع بنهر النَل مكفول، 

ذلك علً اإلضرار بالبَئة النهرَة، وتكفل الدولة إزالة ما َقع علَه من تعدَات، و وَحظر التعدٌ علً حرمه أو

 النحو الذٌ َنظمه القانون

 ربعون من الدستورالخامسة واألالمادة 

تلوَثها،  بحماَة بحارها وشواطئها وبحَراتها وممراتها المائَة ومحمَاتها الطبَعَة. وَحظر التعدٌ علَها، أو 

فول، كما تكفل الدولة حماَة وتنمَة استخدامها فَما َتنافً مع طبَعتها، وحق كل مواطن فً التمتع بها مك أو

المساحة الخضراء فٍ الحضر، والحفاظ علٍ الثروة النباتَة والحَوانَة والسمكَة، وحماَة المعرض منها 

 له علً النحو الذٌ َنظمه القانونلالنقراض أو الخط، والرفق بالحَوان، وذلك ك
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 السادسة واألربعون من الدستور المادة 

الحق فٍ بَئة صحَة سلَمة، وحماَتها واجب وطنٍ. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابَر الالزمة للحفاظ شخص لكل  

علَها، وعدم اإلضرار بها، واالستخدام الرشَد للموارد الطبَعَة بما َكفل تحقَق التنمَة المستدامة، وضمان 

 حقوق األجَال القادمة فَها

 الثامنة والسبعون من الدستور المادة 

ل الدولة للمواطنَن الحق فً المسكن المالئم واِمن والصحٍ، بما َحفظ الكرامة اإلنسانَة وَحقق العدالة تكف

االجتماعَة، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنَة لإلسكان تراعٍ الخصوصَة البَئَة، و تكفل إسهام المبادرات 

ها بالمرافق األساسَة فً إطار تخطَط الذاتَة والتعاونَة فً تنفَذها، وتنظَم استخدام أراضٍ الدولة ومد

لتوزَع السكان، بما َحقق الصالح العام وتحسَن نوعَة الحَاة  واستراتَجَةعمرانٍ شامل للمدن والقري 

للمواطنَن وَحفظ حقوق األجَال القادمة كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومَة شاملة لمواجهة مشكلة العشوائَات 

لبنَة األساسَة والمرافق، وتحسَن نوعَة الحَاة والصحة العامة، كما تكفل توفَر تشمل إعادة التخطَط وتوفَر ا

 ة للتنفَذ خالل مدة زمنَة محددةالموارد الالزم

 تور التاسعة والسبعون من الدسالمادة 

كافة.  لكل مواطن الحق فً ؼذاء صحٍ وكاٍؾ، وماء نظَؾ، وتلتزم الدولة بتؤمَن الموارد الؽذائَة للمواطنَن 

كما تكفل السَادة الؽذائَة بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ علً التنوع البَولوجٍ الزراعٍ وأصناؾ النباتات 

 المحلَة للحفاظ علً حقوق األجَال

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 لنقص خدمات الصرف الصحً والبٌئٌة  األثار الصحٌة واالجتماعٌة 

 

ومخلفات األنشطة األخري وتحتوٌ هذه المخلفات  تتكون مَاه الصرؾ الصحٍ من مخلفات المنازل والمصانع

علً بقاَا دهون والمنظفات الصناعَة المستعملة فٍ الؽسَل وكذا المواد العضوَة والمخلفات اِدمَة كما 

 تحتوٌ المخلفات الصناعَة علٍ نسب مختلفة من المواد الكَماوَة والعضوَة.

وأضرار صحَة لما تحوَه من البكترَا، ونستعرض وتتمثل خطورة مخلفات الصرؾ فٍ إحداث تلوث المَاه 

 آثارها كاِتٍ:

 اآلثار الصحٌة

% وكمَات قلَلة من المواد الذائبة العضوَة وؼَر 11.1مَاه بنسبة  تحتوٌ مَاه الصرؾ الصحٍ علٍ 

الفَروسات المعوَة والدَدان والطفَلَات والبكترَا مثل الكولَرا  العضوَة، وتحتوٌ مَاه الصرؾ علً 

لسالمونَال واألخَرة هٍ إحدي الكائنات الحَة الدقَقة التٍ توجد فٍ أمعاء الحَوانات واإلنسان وتنتقل من وا

براز اإلنسان أو الحَوان المصاب إلً اإلنسان أو ؼَره من الحَوانات السلَمة، وَمكن لهذه المَكروبات البقاء 

 .علٍ قَد الحَاة فٍ التربة لفترات طوَلة إلً تصَب جسم سلَم

وتإدٌ الملوثات الموجودة بمَاه الصرؾ الصحٍ إلً العدَد من األمراض مثل اإلسهال وآالم البطن وجفاؾ 

وأمراض الجهاز التنفسٍ وضَق التنفس  والتهابات عضلة القلب  الجسم والدرن والتهابات الجلد والحلق 

ا فٍ فٍ اإلصابة بالتهاب الفَروس الكبدٌ الوبائٍ، و قد تنتقل الفَروسات والبكترَا إلً والكحة وتتسبب أَضا

الجهاز العصبٍ فتسبب التهاب حاد فٍ المخ تإدٌ إلً تشنجات وؼَبوبة ومن ثم إلً الوفاة، وَعد األطفال 

ا من الملوثات فٍ مَاه الصرؾ الصحٍ واألكثر عرضة  والنساء وكبار السن هم الفئات األكثر تضررا

 تصَب الجسم كله.لألمراض التٍ تسببها السَما األمراض التٍ 

 اآلثار االجتماعٌة

باإلضافة إلً ذلك، تإثر العوامل المتصلة بالمَاه والصرؾ الصحٍ والنظافة الصحَة علً حق األطفال فٍ 

، األجواء التٍ تكون فَها األحوال الصحَة سَئة، ال َستطَع األطفال تحقَق  التعلَم فٍ نواح  كثَرة. فمثالا

األمراض الناجمة عن تلوث مَاه الصرؾ الصحٍ تإدٌ الٍ فقدان الكثَر من  إمكاناتهم فٍ التعلَم، كما أن

المهارات والخبرات فٍ بَئة العمل؛ نتَجة العجز والمرض وهو ما َإدٌ بدوره إلً الفقر وضَق العَش 

ا  .واالنهَار األسرٌ أحَانا
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 اآلثار البٌئٌة

لوث المَاه الجوفَة والتٍ َقوم األفراد تإثر مخلفات الصرؾ الصحٍ بشكل عام علً البَئة حَث تإدٌ إلً ت

ا باستخدامها فٍ الشرب والحَاة اِدمَة، وكذلك تسبب مخلفات الصرؾ الصحٍ العدَد من المشكالت فٍ  أحَانا

 المناطق الزراعَة تتمثل فٍ زَادة نسبة ملوحة األرض الزراعَة.

، والحدَد، ر) النَتروجَن، والفوسفو وهٍ كذلك تإثر علً النباتات إذ َتركز بها بعض المواد العضوَة مثل

 والمنجنَز، والنحاس( فهذه المواد إذا زادت بنسب معَنة تسبب العدَد من األمراض لإلنسان.

كما تحمل مَاه الصرؾ الصحٍ عناصر )الكادمَوم، الرصاص، النَكل( وهٍ العناصر الكَمَائَة الثقَلة التٍ 

والحَوان، وتإثر علً المحاصَل التٍ تروي  لإلنسانها بالنسبة توجد فَها، وتسبب مخاطر صحَة ال َستهان ب

ا مرضَة قد تكون  بتلك المَاه، لما لهذه العناصر من آثار تراكمَة علً النبات، كما تسبب لمستهلكَها أعراضا

ممَتة فٍ بعض األحَان، وتتراكم العناصر الملوثة فٍ مختلؾ أنواع الترب وهٍ تنتقل من النبات إلً الحَوان 

انتقال العناصر الملوثة من التربة إلً النبات والماء علً حالة التربة وطبَعة النبات وسلوك واالنسان، وَتوقؾ 

 الملوث فٍ التربة.
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 الجهات المسئولة عن خدمات الصرف الصحً فً مصر 

 

لسنة  135تختص الشركة القابضة لمَاه الشرب والصرؾ الصحٍ المنشؤة بموجب قرار رئَس الجمهورَة رقم 

بإدارة أصول شركات مَاه الشرب والصرفٍ الصحٍ بما تتضمنه من أسهم وصكوك تموَل وسندات  2224

وأَة أدوات أو صكوك مالَة أخرٌ، وتضمن القرار تحوَل أربعة عشر هَئة اقتصادَة إلً شركات تابعة 

وبَع مَاه الشرب وكذا تجمَع للشركة القابضة تكون مهمتها االضطالع بمسإولَات تنقَة وتحلَه ونقل وتوزَع 

 ومعالجة والتخلص األمن من مَاه الصرؾ الصحٍ.

بإنشاء جهاز تنظَم مَاه الشرب والصرؾ  2224لسنة  136وبموجب ذلك صدر قرار رئَس الجمهورَة رقم 

الصحٍ وحماَة المستهلك بهدؾ تنظَم ومتابعة ومراقبة كل ما َتعلق بؤنشطة مَاه الشرب والصرؾ الصحٍ 

ستوي الجمهورَة، سواء التٍ تباشرها مشروعات حكومَة أو المشروعات التٍ تمنحها الدولة امتَاز علٍ م

العمل فٍ هذا المجال طبقاا للقوانَن أو وحدات مَاه الشرب والصرؾ الصحٍ التٍ تنشئها المشروعات 

ن استمرارَة الخاصة، علٍ نحو َمكن وَشجع هذه المشروعات من تحقَق أعلً مستوي من األداء بما َضم

 الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وكذلك تقع ضمن اختصاصاته المتابعة الدورَة والتحقق من أن تكلفة تنقَة وتحلَة ونقل وتوزَع وبَع مَاه 

الشرب تضمن مصالح كل من المشروعات القائمة علً هذه العملَات وكذلك مصالح المستهلكَن، ومتابعة 

خلص اِمن من مَاه الصرؾ الصحٍ والصناعٍ علً حد سواء، وكذلك نشر تكلفة تجمَع ومعالجة والت

المعلومات والتقارَر والتوصَات التٍ تساعد المشروعات المشار إلَها والمستهلكَن فٍ معرفة حقوقهـم 

از والتزاماتهـم وتعرَفهـم طبَعة الدور الذٌ َإدَه الجهاز، وذلك فٍ إطار من الشفافَة الكاملة، كما َختص الجه

ببحث شكاوي المشتركَن )أٌ المستهلكَن( بما َكفل التوازن فٍ حماَة مصالح المشروعات المشار إلَها 

 والمستهلكَن.
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 وٌوضح الجدول التالً الجهات المسإولة عن خدمات الصرف الصحً فً مصر 

 بها المهـمة المنوط  الجهة المسإولة م

وزارة اإلسكان والمرافق  9

 العمرانٌةوالتنمٌة 

 تعتبر الجهة الرئٌسٌة المسإولة عن قطاع مٌاه الشرب والصرف الصحً

الجهاز المصري لتنظٌم  4

قطاع مٌاه الشرب والصرف 

 الصحً

 ترصد االمتثال للمرفق ونوعٌة الخدمة وتحدد معاٌٌر التكالٌف االقتصادٌة للخدمة.

الشركة القابضة لمٌاه  3

 الشرب والصرف الصحً

ٌة القضائٌة لوزارة اإلسكان والمرافق والتنمٌة العمرانٌة، وتختص بالتخطٌط والتنسٌق لقطاع مٌــاه الشرب والصرف تقع تحت الوال

الصحً فً المستوى الوطنً ، كما تحدد وتعد وتقٌم وتصمم وتنفذ االستثمارات نٌابة عن أو باسم وكاالت المحافظة، ومسإولة عن 

 لتدرٌب وتقدٌم الدعم للمحافظات.توفٌر التوجٌه الفنً واالستشارات وا

المسإولة عن التخطٌط والموافقة على تخصٌص استثمارات القطاع العام فً غضون الخمس سنوات لعملٌة التخطٌط، والتنسٌق بشؤن  وزارة التخطٌط 2

 التموٌل من المصادر والوكاالت الدولٌة المانحة.

 البٌانات المالٌة ومسإولة عن التوزٌع النهائً للتموٌالت.إعداد الموازنات الحكومٌة و  وزارة المالٌة 5

تحدٌد معاٌٌر الجودة لمٌاه الشرب، ومسإولة عن مـراقبة نوعٌة مٌاه الشرب وأخذ العٌنات واختبارها، ولدٌها السلطة فً إغالق  وزارة الصحة والسكان 6

 لتلك المعاٌٌر.  اإلنتاج بها إذا ثبت انتهاكها المنشآت فً القطاع العام والخاص أو

وزارة الموارد المائٌة  7

 والري

تحدد معاٌٌر مٌاه الصرف إلً المصارف الزراعٌة و مسإولة عن إصدار تراخٌص تصرٌف المٌاه الصالحة للشرب والمٌاه المخصصة 

 لألراضً الصناعٌة وأغراض الري.

 السٌاسات والتشرٌعـات ومسإولة عن الرصد البٌئً واإلشراف علً تنفٌذ التشرٌعات البٌئٌةمسإولة عن التخطٌط البٌئً ووضع  وزارة الدولة لشإون البٌئة 8

مسإولة عن ضمان توفٌر الخدمات األساسٌة بما فً ذلك إمدادات المٌاه والصرف الصحً وتنسٌق وتخطٌط وتنفٌذ المشارٌع فً  وزارة التنمٌة المحلٌة 9

 المناطق الرٌفٌة

 تشارك فً جهود التنمٌة فً الدولة من خالل جذب االستثمارات األجنبٌة والمساعدات وتسهٌل نقل التكنولوجٌا ًوزارة التعاون الدول 91

 ٌدٌر وٌسدد التموٌالت المحلٌة من أجل االستثمارات المخصصة فً الخطة الخمسٌة بنك االستثمار الوطنً 99
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 أهداف مشروعات الصرف الصحً

 عام إلً أحد أو جمَع األهداؾ التالَة:تهدؾ مشروعات الصرؾ الصحٍ بشكل 

 تسََر وإدارة المَاه المستعملة، ومَاه األمطار  -

 توفَر الحماَة الصحَة، والحماَة ضد الفَضانات  -

 العمل علً راحة السكان والمحافظة علً ممتلكاتهم، وحماَة المبانٍ والمنشآت وإطالة عمرها اإلفتراضٍ  -

 والمحافظة علً سالمة األساسات

 حماَة مجارٌ المَاه السطحَة ومصادر المَاه الجوفَة من التلوث.   -

 ونذكر هنا بعض التعرَفات الفنَة المتعلقة بإقامة شبكة للصرؾ الصحٍ.

 الصرف الصحً:

لً محطة هو جزء من شبكة توزَع المَاه، التٍ تعنً بتصرَؾ المخلفات السائلة من المبانٍ والمصانع إ

 المعالجة أو إلً أماكن التصرَؾ.

 مٌاه المجاري:

ما  هٍ المَاه التٍ تتدفق بعد االستعمال المنزلٍ إلً أنابَب المجارٌ المتصلة بشبكة الصرؾ الصحٍ مكونة 

َسمٍ بمَاه الصرؾ الصحٍ، وتتجمع هذه المَاه من مصادر مختلفة ومتنوعة مثل المخلفات المنزلَة والتً 

الدهون واألطعمة والمنظفات الصناعَة المستعملة فٍ الؽسَل والتنظَؾ والمواد العضوَة، تشمل بقاَا 

والمخلفات اِدمَة، كذلك المخلفات الصناعَة وهٍ المَاه المتخلفة عن المصانع وتحتوٌ علً نسب مختلفة من 

األتربة وبعض المواد المواد العضوَة والكَماوَة، باإلضافة إلً مَاه الشطؾ لساحات المنازل حاملة معها 

ا، لت 275لٍ الصحٍ حىؾ الصرامن مُاه د الواحد لفراَبلػ ما َخلفه العالقة، و لسائلة منها اد المىاتشكل را

 %.2.1قل من %، وتشكل المواد الصلبة أ11.1

 خطوط االنحدار:

 وهً خطوط انحدار فً الشوارع الخاصة بتجمَع المَاه من المنازل.

 خطوط الطرد:

 الرئَسٍ الذٌ َوصل من محطة الرفع إلً محطة المعالجة. وهً الخط
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 محطة الرفع:

 وهً ؼرفة التجمَع من القرَة بالكامل لَتم ضخها فً خط الطرد ومن ثم إلً محطة المعالجة.

 المطابق:

 وهً ؼرؾ التجمَع بَن أكثر من منزل لتجمَع الصرؾ إلً محطة الرفع.

 محطة المعالجة:

االستفادة منه فً الرٌ  هذه المخلفات ومعالجتها وأخذ الناتج إلمكانَة الذٌ َتم فَه تجمَع وهً الموقع الكبَر 

 الزراعٍ.
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 مكونات شبكة الصرف الصحً

  محطة معالجة المَاه 

  .محطة ضخ أو مضخات 

  خطوط التصرَؾ الرئَسَة. وتقوم بنقل كمَات كبَرة من المخلفات وتكون الخطوط عبارة عن أنابَب

 أنفاق ضخمة فٍ بعض البلدان ذات الكثافة العالَة.كبَرة أو 

  .خطوط التصرَؾ الفرعَة 

  .ؼرؾ التفتَش 

  . مطاحن 

 أنابَب التوزَع 

 هنالك عدة أنواع من االنابَب )مواسَر( المستخدمة فٍ شبكات الصرؾ الصحٍ وتختلؾ باختالؾ مكوناتها.

 أنواع األنابَب :

 أنابَب معدنَة . .1

 أنابَب خرسانَة مسلحة أو عادَة..  .2

 أنابَب اللدائن. .3

 الشروط الواجب توافرها فٍ األنابَب :

 القدرة العالَة علً تحمل الضؽوط الخارجَة والداخلَة.  .1

 المقاومة العالَة لعوامل التآكل.  .2

 القدرة علً تحمل مختلؾ درجات الحرارة.  .3
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 مكونات مٌاه الصرف الصحً 

% من مركبات المواد      2.1% من الماء ومن  11.1الصرؾ الصحٍ تتكون من من المعروؾ إن مَاه 

 ,(T.H.Y. Tebbut,1979, p.73 ) العضوَة والالعضوَة التٍ تكون أما بشكل ذائب أو عالق أو مترسب

 :وهذه المركبات هٍ

 الكربوهَدرات: وتشمل السكرَات األحادَة والثنائَة والنشا والسلَلوز. -1

 لعضوَة: مثل حامض الفورمَك، والبرونَك وؼَرها.األحماض ا -2

 أمالح األحماض العضوَة: مثل أكساالت الكالسَوم. -3

 الدهون والشحوم. -4

 المركبات العضوَة النتروجَنَة وتشمل البروتَنات. -5

 األصباغ بؤنواعها وألوانها كافة. -6

 األمالح المعدنَة. -7

  ا.                   مواد أخري وتشمل الكلوكوزَدات وؼَره -2

فضالا عن احتوائها علً أعداد ال حصر لها من األحَاء الدقَقة مثل البكتَرَا والفَروسات والبروتوز 

( وكذلك علً أنواع مختلفة من الدَدان Pathogenicوالطفَلَات التٍ َمكن أن تكون من المرضَات )

 (.Prastic Wormsالمتطفلة )
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 الصحًأنواع شبكات مٌاه الصرف 

تنوعت أسالَب جمع المَاه ومعالجتها بعد استعمالها نتَجة الختالؾ نوعَة المَاه المطروحة وكمَتها وظروؾ 

 المناخ وشكل التضارَس األرضَة ونفاثَة التربة وبشكل عام تقسم الشبكات نوعَن :

 شبكات مجاري المٌاه الثقٌلة :  

ة والصناعَة جمَعها من ؼسَل شخصٍ واستحمام مطبخ وهٍ الشبكات الناقلة الستعماالت المَاه  البشرَ

بالمواد وخدمات أخري ثانوَة وصناعة وؼَرها من الدور والمبانٍ المختلفة . وتصبح هذه المَاه ملوثة 

 .العضوَة والكَمَائَة مما َستلزم إجراء عملَات المعالجة علَها 

 

 شبكات مجاري مٌاه اإلمطار : 

اإلمطار الساقطة علً السطوح والشوارع ، وتكون هذه المَاه قلَلة التلوث نسبَاا  وهٍ الشبكات التٍ تنقل مَاه 

، إذ تعتمد درجة التلوث مستوي تركَز الملوثات الموجودة علً الشوارع والسطوح الساقطة علَها ،وَقل 

ٍ األنهار من التلوث عادة بعد الزخة المطرَة األولً . وفٍ الؽالب تجمع هذه المَاه عملَاا وترمً مباشرة ف

 دون معالجة . 

 ومن أهداف شبكات المجاري ما ٌؤتً :

 جمع المَاه العادمة والفضالت السائلة ونقلها إلً نقاط المعالجة او نقاط التخلص النهائٍ . -1

 .رَع التخطَط والتنمَة المحافظة علً الصحة العامة ورفاهَة المنطقة المؤهولة بالمجمعات السكانَة او بمشا -2

و الجدَر بالذكر أن شبكة المجارٌ ؼالباا ما تعانٍ من مشكلة تآكلها بمرور الزمن بتاثَر بعض الملوثات التٍ قد 

 تتواجد فٍ مَاه الصرؾ الصحٍ و بالتالٍ تإثر علً البَئة الحضرَة نتَجة التآكل و التكسرات. 
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 مراحل معالجة مٌاه الصرف الصحً

 

تنقَة مَاه الصرؾ من الشوائب والمواد العالقة والملوثات والمواد  معالجة مَاه الصرؾ الصحٍ: هٍ عملَة

 العضوَة لتصبح صالحة إلعادة االستخدام )ؼَر اِدمٍ( أو لتكون صالحة للتخلص منها فٍ المجارٌ

(Kato. M. T. 1994 )عملَة معالجة الصرؾ علً عدة تشتمل  فٍ المجارٌ المائَة دون ان تسبب تلوثا لها

 واهم مراحل معالجة مَاه الصرؾ الصحٍ هٍ: وبَولوجَةوكَمَاوَة  فَزَائَةمراحل 

 

 المرحلة التمهٌدٌة 

% من المواد العضوَة، القابلة للتحلل، باإلضافة إلً  12و 5َفصل، فٍ هذه المرحلة، وَزال ما تراوح بَن 

النسبة من الشوائب، كافَة إلعادة % من المواد العالقة األخري. وال ُتعد إزالة هذه  22و 2كمَة تراوح بَن 

استعمال الماء، فٍ أٌ من األؼراض. لذا، فإن الماء الناتج من هذه المرحلة، َنقل إلً المرحلة التالَة. وفٍ هذه 

المرحلة، تمرر مَاه الصرؾ الصحٍ علً خالطات، لتحوَل الفضالت العضوَة، كبَرة الحجم، إلً فضالت 

خالل شبكات ومرشحات ومناخل، للتخلص من الفضالت ؼَر العضوَة. بعد أصؽر حجماا. ثم َمر الخلَط من 

ذلك، تجمع مَاه الصرؾ فٍ أحواض أولَة، لتشبَع الخلَط باألكسجَن، الالزم لعملَات التكسَر العضوٌ، فَما 

 بعد. 
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 Primary Treatmentالمعالجة االبتدائٌة 

َُزال ما بَن   72و 52% من المواد العضوَة، القابلة للتحلل، باإلضافة إلً ما بَن  52و 35فٍ هذه المرحلة، 

% من المواد العالقة. وتترسب المواد الصلبة فٍ أحواض خاصة، َطلق علَها "أحواض الترسَب"، مكونة 

دهنَة والزَوت والشحوم، علً سطح طبقة طَنَة سوداء، أسفل الحوض، َطلق علَها "الوحل". وتطفو المواد ال

طبقة الوحل، لُتزال بعملَة، َطلق علَها "القشط". أما المواد العالقة، فتزال علً سطح األحواض انظر شكل  

(1 .) 

 

 (  مراحل المعالجة االبتدائٌة9شكل  )
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  Secondary Treatmentالمعالجة الثانوٌة  

معالجة بَولوجَة، أٌ أنها ُتجري باستخدام كائنات حَة، من طرَق تنمَة وفَها تعالج مَاه الصرؾ الصحٍ 

البكترَا الهوائَة، القادرة علً التهام المواد الصلبة وتحلَلها، باإلضافة إلً هضم المواد العضوَة، الموجودة فٍ 

َات، فٍ أحواض أو مَاه الصرؾ، وتحوَلهما إلً طاقة وماء وثانٍ أكسَد الكربون. وؼالباا ما ُتجري هذه العمل

برك وبحَرات ضحلة، ذات مَاه ساكنة، ال توجد فَها تهوَة. أو قد ُتمد هذه األحواض والبرك بتهوَة صناعَة، 

من خالل ماكَنة لدفع هواء جوٌ فٍ مَاه الصرؾ، لتوفَر األوكسجَن الالزم للبكترَا. وتكون معدالت التحلل 

كن اإلسراع من عملَات التحلل البَولوجٍ، من خالل إجراء البَولوجٍ فٍ هذه الحالة منخفضة. إال أنه َم

تحرَك مستمر لمَاه الصرؾ الصحٍ، فٍ األحواض، أو إضافة بعض أنواع البكترَا المحللة، ذات المقدرة 

العالَة علً تحلَل المواد العضوَة. وبعد إتمام هذه العملَة، َمرر السائل إلً خزان الترسَب الثانوٌ، أو 

َستقر الوحل فٍ القاع، بَنما َنقل السائل إلً المرحلة التالَة. وَجمع "الوحل"، الناتج من  النهائٍ، حَث

المراحل، التمهَدَة واالبتدائَة والثانوَة، وَنقل إلً "خزان هضم الوحل". لتتولًّ البكتَرَا تكسَر المواد 

نطالق ؼاز المَثان، الذٌ َستخدم العضوَة المعقدة، وتحوَلها إلً مواد أقل تعقَداا، وَصاحب هذه العملَة ا

مصدراا للوقود. وَجمع الوحل، المتبقٍ من هذه العملَة، وَجفؾ، وَستخدم كمخصبات للتربة. وَمكن، من 

% من المواد العالقة انظر  25% من المواد العضوَة، القابلة للتحلل، ونحو  12خالل المعالجة الثانوَة، إزالة 

 (.2شكل  )
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 أو المعالجة المتقدمة  Tertiary Treatmentالمعالجة الثالثٌة 

َُتخلص منها،  َُجري العدَد من العملَات الكَماوَة، للتخلص من مختلؾ الملوثات، التٍ لم  وفٍ هذه المرحلة، 

فٍ المراحل السابقة، مثل الفسفور، والنَتروجَن، والمواد العضوَة الذائبة، وبعض العناصر السامة. وَنتج من 

َُزال نحو  % من المواد العالقة الصلبة، والنَتروجَن،  122هذه المرحلة ماء، علً مستوي عال من النقاء؛ إذ 

والفوسفور، والزَوت العالقة والدهون(. وتتضمن هذه العملَات: التخثر الكَماوٌ، والترسَب، والترشَح 

الرملٍ، واالمتصاص الكربونٍ، والتبادل األَونٍ، والتناضح العكسٍ. وُتضاؾ مركبات الحدَد واأللومنَوم 

لصرؾ الصحٍ، فَنتج، عند ذلك، تؽَر فٍ صفات الماء، بما َإدٌ إلً تالصق والكالسَوم، إلً ماء ا

َُتخلص  الجسَمات، العالقة فٍ سائل الصرؾ الصحٍ، بعضها ببعض، مكونة كتالا صلبة أكبر حجماا، تترسب، ف

 Chemical Coagulation andمنها. وتسمً هذه العملَة "عملَة التخثر الكَماوٌ بؽرض الترسَب" 

Sedimentation ثم َمرر سائل الصرؾ الصحٍ، علً مرشحات، تحتوٌ علً طبقات من الرمل، سمكها.

. وللتخلص من الروائح Sand Filtraingنحو نصؾ متر. وتسمً هذه العملَة "عملَة الترشَح الرملٍ" 

حة الكرَهة، َمرر سائل الصرؾ الصحٍ، علً خزانات، تحتوٌ علً الفحم الناشط، الذٌ َتحد بجزَئات الرائ

َُتخلص منها بعملَات التبادل، األَونٍ واألسموزٌ  الكرَهة. وَتبقً، فٍ النهاَة، أمالح، بتركَزات عالَة، 

دقَقة.  122و 15ملجم/ لتر، لمدة تراوح بَن  122ولقتل المَكروبات المعدَة، َوضع الكلور، بتركَز  العكسٍ.

 (.3) السمَة والعدوي(  انظر شكل  وبذلك، َتحول سائل الصرؾ الصحٍ ، إلً مَاه نقَة، خالَة من
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 معاٌٌر تحدٌد أولوٌات مشروعات الصرف الصحً بالقرى

توجد ستة معاََر مختلفة َتم بناءا علَها تحدَد مدي أولوَة القرَة فٍ توصَل الخدمة لها وهٍ معاََر َتم 

الهَئات المذكورة آنفاا بوضع الموازنة االستثمارَة لمشروعات الصرؾ  وضعها فٍ االعتبار عندما تقوم

 الصحٍ، وتلك المعاََر كاِتٍ:

 الوزن النوع المعٌار الرقم

 %21 معٌار بٌئً حجم التضرر من المٌاه الجوفٌة 9

 %45 صحً / بٌئً قرب القرٌة من المجاري المائٌة 4

 %41 اجتماعً الكثافة السكانٌة للقرٌة 3

 %5 اجتماعً وجود خدمة الصرف الصحً 2

 %5 اقتصادي نوع النشاط السائد فً القرٌة 5

 %5 إداري مدى تعاون الجهات المحلٌة 6
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 خطوات إدراج المشارٌع االستثمارٌة فً مٌزانٌة الدولة

االستثمارَة تبدأ الدورة من خالل شركة مَاه الشرب والصرؾ الصحٍ والتٍ تبدأ بتحدَد قائمة بالمشارَع 

الجدَدة وتكلفتها، وقائمة بمشارَع التجدَد واإلحالل والتوسعات، ثم تحصل علً الموافقة من السلطة المختصة 

لتصل إلً الهَئة القومَة لمَاه الشرب والصرؾ الصحٍ لمراجعة القوائم وإضافة مشارَع االستكمال 

افق من اجل المراجعة وطلب االستَضاح ثم والمَزانَة، ثم تصل بعد الموافقة إلً وزارة اإلسكان والمر

التخاطب الرسمٍ لتوفَر التموَل، ثم تقوم وزارة التخطَط بمراجعة الخطة وإرسالها لوزارة المالَة والتٍ 

بدورها تقوم بتحدَد التموَل المتوفر وؼَر المتوفر والبحث عن مصادر التموَل، ثم َصل بعد ذلك إلً مجلس 

فقة واالعتماد وإجراء التعدَالت، وبعد ذلك َمارس مجلس النواب دوره لَصل بعد الوزراء للحصول علً الموا

 موافقة مجلس النواب لرئاسة الجمهورَة لَصدر به قرار.
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 القسم الثانً 

 أوضاع الصرف الصحً بقرٌة بلصفورة 

  العام المال إلهدار كارثَة صورة فٍ عاما 15 منذ متوقؾببلصفورة  الصحٍ الصرؾ مشروع

محافظة سوهاج ،  –تلقت مإسسة الجنوب شكوي من بعض النشطاء بقرَة بلصفورة التابعة لمركز سوهاج 

ضمن البرنامج الرئاسٍ للرئَس الراحل / محمد  2226مفادها ان مشروع الصرؾ الصحٍ بدأ إنشاءه منذ عام 

تم صرؾ منحة من البنك الدولٍ حسنٍ مبارك ، اال ان المشروع لم َتم االنتهاء من تنفَذه حتً االن ، رؼم أنه 

 اكثر من مرة لالنتهاء منه . 

والتقً فرَق الرصد والبحث بعدد من األهالٍ ومتابعة المشروع انتقل فرَق الرصد والبحث المَدانٍ إلً القرَة 

علً الطبَعة ، كما التقً الفرَق ببعض أهالٍ القرَة من  العاملَن بمشروع الصرؾ الصحٍ، وتعذر لقاء 

شركة مَاه الشرب أو الوحدة المحلَة لرفضهما التواصل او االدالء بؤَة معلومات او بَانات. فكان  مسئولٍ

 التقرَر التالٍ: 

 من والصعَد سوهاج بقري الصحٍ الصرؾ محطات ومشارَع ، مَاه محطات بإنشاء الخاصة المشارَع

 هذه لبعض متابعتنا خالل ومن ولكن إلتمامها الخارجَة المنح لجلب الدولة تسعٍ التٍ القومَة المشارَع

 التٍ الزمنَة الخطة إطار عن تخرج المشروعات هذه فؤؼلب بها َحَط لؽزا نجد سوهاج بقري المشارَع

 والصرؾ الشرب مَاه لهَئة تسلَمها مرحلة انتظار فٍ السنوات عشرات  القري اهالٍ وَقضٍ لها وضعت

 عن األهالٍ َتساءل وعندما ، تنفَذها استكمال بعد المشروعات هذه تشؽَل متابعة علً تشرؾ التٍ الصحٍ

 امام الموجودة األبَرة من للتخلص أو نظَؾ مَاه كوب علً للحصول لهم أمال باتت مشروعات توقؾ أسباب

 كل لتوقؾ  االسباب  لدَهم تتشابه ، الكلوٌ الفشل مثل أمراض بعدة اإلصابة لخطر تعرضهم والتٍ منازلهم

 أهال َكن لم المقاول أن او مَزانَة، توجد وال التموَل وتوقؾ انسحبت الممولة الجهة او البنك فإما المشارَع؛

 .المقاوالت شركة او المقاول بسبب التوقؾ وحدث قومٍ مشروع لتسلم للثقة

 ولم َتم االنتهاء منه إلً األن  2226 عام بالمشروع العمل بدا َقول حسن عبد النعَم محروس ، احد األهالٍ ، 

تم تخصَص مَزانَة تبلػ حوالٍ ثالثة عشر ملَون جنَه منحة من البنك الدولٍ ، ما تم تنفَذه فقط  وَضَؾ ،

وال  2221شبكات االنحدار ، حَث تم حفر الشوارع ووضع مواسَر الصرؾ بها  ثم ردم الشوارع ومنذ عام 

 من جنَها ملَون 32 منحة له جاء والمشروع المسإولَن مع تواصلنا"  ولوَقَزال الوضع علً ما هو علَه ، 

 المشروع ترحَل تم ان إلً العمل فٍ وتباطئٍ تقاعس الذٌ المقاول لنفس اسندته المَاه وشركة االسكان وزارة

 وال تؽََره سَتم او اخري مرة المقاول لنفس المشروع اسناد سَتم كان إذا ما نعرؾ وال جدَدة مالَة لسنة
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 قومٍ مشروع المشروع هذا فَعتبر ، الشكل بهذا العام المال وإهدار المشروع هذا توقؾ مصلحته من نعرؾ

 تشؽَل تم إذا فحتً ، نسمة الؾ 42 حوالٍ سكانها تعداد كان التٍلخدمة قروٌ بلصفورة التٍ َبلع عدد سكانها 

 مصمم ألنه الحالٍ السكان عدد امام الشبكات تصمد ان نضمن ال السنوات عشرات منذ المتوقؾ المشروع

 . 2226 منذ معَن سكان لتعداد

 من% 15و الكسح سَارات َستخدم االهالٍ من% 5 حوالٍ ان اما مسعود الحرزاوٌ ، احد األهالٍ فَقول ، 

 القرَة اهالٍ َستخدمها التٍ الجوفَة المَاه علً خطرا َشكل ما وهو المنازل امام االَسونات لعمل لجؤوا السكان

 فإن وكذلك ، أخري وامراضا الكلوٌ بالفشل مصابة القرَة سكان من كبَرة نسبة هناك ان وَقول للشرب،

 باألهالٍ َحَط الخطر أن أٌ زراعَة قرَة وبلصفورة  الترع فٍ الصرؾ مخلفات بإلقاء تقوم الكسح سَارات

 وجود رؼم الصرؾ، مَاه بها تلقٍ التٍ الترع من زراعتهم برٌ قاموا أو للصرؾ األَسونة استخدموا سواء

 المزرعة ارض علً التعدَات بإزالة سوهاج ومركز مدَنة مجلس وقَام البلد فٍ للصرؾ كبَر مشروع

 . لتشؽَله المسإولَن من استجابة توجد ال انه إال بالمشروع الخاصة

 اسمه كان المشروع ،  الصحٍ الصرؾ بمشروع سابق موظؾ سالم محروس البرعٍ َقول السَاق نفس وفٍ

 مشاكل هناك لكن المشروع من% 22 من اكثر تنفَذ وتم الصحٍ، الصرؾ علً بالتركَز المتكاملة التنمَة

 المقاول َواجهه كان ما وهو علَها التعدٌ تم الجبل فٍ االحواض ارض المشروع؛ تعطَل فٍ تسببت عدَدة

 . المسإولَن من مساعدة دون بمفرده

 مدَنة بمجلس الصحٍ الصرؾ مسإول َسؤلون الناس كان 2226 فٍ المشروع بداَة عند أنه"  سالم" وَضَؾ

 تصلح ال ولكن 2226 فٍ السكان عدد مع َتناسب المواسَر هذه قطر ان َقول فكان المشروع عن سوهاج

 تشؽَله أن َعنٍ ما وهو ستة عشر سنه حوالٍ علَه ومر معطل المشروع وحالَا أعوام عشرة بعد للمشروع

 . االنهَار لخطر المجاورة المنازل سَعرض الحالَة الشبكات بمواسَر

 تركَب علً رقابة هناك كان أنه وَإكد علَه عَان شاهد كان بالمشروع موظفا كان عندما أنه سالم،  وَإكد

 الشوارع أما صارمة رقابة وتحت استشارََن بإشراؾ تركَبها تم بها فالخطوط الرئَسَة بالشوارع الشبكات

 من أنه حتً شدَدة بعشوائَة الداخلَة بالشوارع الخطوط فنفذت رقابة دون للمقاول فتركت الداخلَة والحوارٌ

 المَاه خطوط تتالقٍ ال حتً مَاه خطوط بها الشوارع ألن المَاه شركة من مختص هناك َكون أن المفترض

 للمنازل المَاه طضؽ حتً لذلك ونتَجة المقاول علً رقابة دون التنفَذ تم انه حدث ما ولكن الصرؾ خطوط مع

 – المنازل انهَار فٍ سَتسبب للشبكات العشوائٍ الوضع هذا علً المشروع فتشؽَل وكذلك ، تماما انخفض

 المجاور المنازل جمَع وتحول ساقلتة، لمركز التابعة سفالق بقرَة زلامنبعض  انهَار بحادث َذكرنا ما وهو
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 للمشروع تابعَن عمالم انت"  لنا َقال األهالٍ من بصفتنا نشتكٍ كنا وعندما ، للسقوط آَلة منازل كونها إلً

 ".الشكوي فٍ الحق لكم ولَس

 والمواتَر المعدات جمَع الصحٍ والصرؾ الشرب مَاه بشركة موظؾ ابراهَم محمد حسن  َإكد جانبه ومن

 وعلَه متوفر ؼَر المزرعة أو الصرؾ مكان ان والسبب التشؽَل علً متوقؾ وجمَعها جاهزة بالمشروع 

 للصرؾ آبارا انشؤوا االهالٍ أن" ابراهَم " وَضَؾ اِن، حتً استعادته َتم ولم واالهالٍ الحكومة بَن مشاكل

 تقوم ان والمفترض ، الصرؾ بسَارات نستعَن وأحَانا المنازل، علً خطرا َشكل ما وهو البَوت تحت

 علً عاَمة)  البَوت الن مشكلة فٍ حالَا البلد ألن الستكماله المَاه شركة إلً اسناده َتم أو بتشؽَله، المحافظة

 من الجوفَة المَاه سحب علً المَاه شركة تعتمد حَث الجوفَة؛ المَاه علً خطرا َسبب ما وهو(  الصرؾ مَاه

 تقوم لذا ، للمنازل المجاورة واِبار االَسونات خالل من بها الصرؾ مَاه بصرؾ االهالٍ َقوم التٍ األرض

 خطورة هناك ولكن الصرؾ، بمَاه اختالطها عدم من للتؤكد أسبوعٍ بشكل الجوفَة المَاه بتحلَل المَاه شرمة

 لتشؽَل فعلَة خطوة اٌ َوجد وال الجوفَة، المَاه علً تإثر الصرؾ مَاه ألن بعد فَما المَاه شبكات علً

 . لألهالٍ المسإولَن من ووعود مسكنات سوي المشروع
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  للمناصرة مإسسةال آلٌاتالرصد ونتائج 

من نشطاء قرَة بلصفورة ، تم الرصد والبحث المَدانٍ تلقٍ مإسسة الجنوب لشكوي اصحاب المصلحة عقب 

إلً األهالٍ ومعاَنة المشروع علً الطبَعة والسعٍ نحو  ستماعلاللقرَة من خالل الزَارات المتكررة ل

وقد تبَن من الرصد والبحث أن أهالٍ قرَة بلصفورة َعتمدون فٍ تصرَؾ مَاه  ،التواصل مع المسئولَن

رة تكبد االهالٍ مبالػ مالَة شهرَا الصرؾ الصحٍ علً اَسونات امام كل منزل، َتم نزحها بسَارات مإج

 .النقالت التٍ َتم نزحها وفقا لعدد  جنَه 522لً إ 322تتراوح ما بَن 

اء من تنفَذ نسبة كبَرة من شبكات االنحدار بالقرَة ، إال أنه لم َتم اعادة فَما َتعلق بالمشروع فقد تم االنتهاما 

 .جرٌ رصؾ الشوارع الرئَسة بالقرَة الحال إلً أصله حَث لم َ

تها عند نهاَة شبكات االنحدار تم بناء أحواض كبَرة لتجمَع مَاه الصرؾ ، هذه االحواض لم تعد صالحة بحال

 .أو استَالء اخرَن علً مواقع تلك االحواض الحالَة ، إما بسبب القاء االهالٍ للمخلفات بها 

َتم توصَل إٌ عقار بالقرَة بشبكات االنحدار ونسبة التنفَذ صفر ، فالمشروع حالَا َحتاج الً إعادة تؤهَل لم 

معالجة مَاه الصرؾ من خالل انشاء ت من شبكات االنحدار للمنازل ، ثم احواض التجمَع واستكمال الوصال

 ؼابة شجرَة ، وهو االمر الذٌ قد َحتاج إلً تبرع اهالٍ القرَة بقطعة من االرض الزراعَة أو اصدار قرار

 .بنزع الملكَة للمنفعة العامة 

أن َتولً النشطاء بالقرَة دعوة االهالٍ لعقد جلسات البحث والرصد تم االتفاق مع نشطاء القرَة علً عقب 

القرَة علً  من ابناءتشاورَة من اجل القَام بتطهَر احواض التجمَع من المخلفات وكذا التواصل مع من تعدي 

، ثم التواصل مع بعض االعَان بالقرَة للتبرع بقطعة ارض إلنشاء الؽابة التعدٌ إلزالةبعض االحواض 

ضؽط شعبٍ من اجل استكمال ما تبقً من المشروع وذلك من خالل قام بحملة الشجرَة علَها، َعقب ذلك ال

عوتهم لمتابعة ما قام به ارسال الطلبات الً المسئولَن التنفَذَن وكذا اعضاء مجلسٍ النواب والشَوخ ود

االهالٍ علً الطبَعة من تطهَر األحواض وازالة التعدٌ علً البعض منها ، ثم عقد جلسة استماع مع 

     م علً استكمال ما تبقً من تنفَذ مع رصؾ الشوارع الرئَسة بالقرَة .المسئولَن لحثه

 

 


