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وزير اإلسكان يستعرض خطة توصيل الصرف الصحى لـ 77قرية فى المنيا
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي لمشروعات
صرف صحي القرى بمحافظة المنيا ،وذلك خالل اجتماعه بمسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة.

الخبر كاملا بعد الرأي.

 تعد مشككككاة الصكككرف الصكككحي في مصكككر مي ك رى التحديات التي تواجه ايقتصكككاه المصكككري يرت ا ا
الم اشككر بالحياة اليومية لاموا نيي ،وما يترتب عي غياب شكك كات الصككرف الصككحي مي تدوور ل و ككاع
الصككحية لاموا نيي وبالتالي فإن حل مشكككاة الصككرف الصككحي تعني موازنة عقل لمعالجة المشككاكل الصككحية
عاى المدى الطويل.


ي تعد مشكككاة الصككرف الصككحي مشكككاة اجتماعية فحسككب ،بل ل ا عياككا انعكاسككات ا ايقتصككاهية م ل تدنى
إنت ك اجيككة العمككال لسككككككول ايحوال الصككككككحيككة ،وكككذلككك انخفككاض اإلنتككاز اليراعي مي جرال تاو

الترع

والمصككارف ،وذا باإل ككافة إلى إمكانية اسككتلالل مياه الصككرف الصككحي المعالجة في ايغراض اليراعية
(المحاصيل العافية وزراعات اليينة).
 ي تنحصككر مشكككاة الصككرف الصككحي في مصككر عاى ارتفاع نس ك ة القرى التي ي توجد ب ا ش ك كة لامجاري
العامة والتي وصات وفقا لتقديرات الج از المركيي لاتع ئة العامة واإلحصال عام  2015إلى ما يقرب مي

 %74.3مي القرى في مصر ،بل عياا تعاني القرى المصرية مي سول الخدمة في حالة توفروا في صورة
اينسداه المتكرر لش كات الصرف الصحي.
 بالرغم مي عن الحكومة الم صرية تولي اوتماما ك يرا لمعالجة م شكاة ال صرف ال صحي ،ووو ما انعكس في
إعداه ايسككتراتيجية القومية لاصككرف الصككحي بالقرى عام  ، *2017بحجم اسككت مارات يقدر بحوالي 198
مايار جنيه (عسككككككعار  ،)2017إي عننا يجب عن ناحظ عن المدى اليمني المقترح لتنفيذ ايسككككككتراتيجية ويل
مقارنة بأومية المشكككاة عاى النحو السككالف ذكره ،حيه إنه مي المقترح عن يتم تنفيذ ايسككتراتيجية حتى عام
 ،2032ومي ناح ية عخرى ن جد عن التنف يذ الفعاي لالسككككككتراتيج ية مروون بتوفر المواره ال مال ية ايز مة،
وبالتالي فقد يكون مي المفيد تنفيذ مشكروع قومي لاقاكال عاى مشككاة الصكرف الصكحي في مصكر بتاكافر
جميع الج وه وم صاهر التمويل عاى غرار الم شروع القومي لاق اال عاى فيروس سي بما ي سمح بالق اال
عاى مشكاة الصرف الصحي في عقل فترة زمنية ممكنة.
 تقوم ايسككتراتيجية عاى المشككاركة الفعالة لاقطاع الخاو والمجتمع المدني ووو توجه مطاوب و ككروري،
إي إنه يجب التأكيد عاى عن اي صل وو عن إقامة ش كات ال صرف ال صحي وي م سؤولية الحكومة في المقام
ايول ،وذا باإل كككافة إلى عومية الدور الرقابي لاحكومة في متابعة عهال القطاع الخاو ووو ما يتطاب سكككي
التشككريعات المالةمة فيما يتعاق بالموصككفات القياسككية لش ك كات الصككرف الصككحي ،وكذلك مواصككفات المياه
الناتجة مي محطات الصكككككرف الصكككككحي ،وتعايمات التخاس مي الرواسكككككب الناتجة عي عمايات المعالجة،
وكذلك التأكيد عاى فاعاية آليات الرقابة ال ٌمط قة .كما يجب التأكيد عاى عومية هور المجتمع المدني في
الرقابة عاى جوهة عهال منظومة الصرف الصحي بصفة عامة.
 إن جوهة خدمات الصكككككرف الصكككككحي المقدمة لاموا نيي ي ترت ط فقط بمرحاة اإلنشكككككال إنما ترت ط عياكككككا
بالتشككليل والصككيانة ،ولذا مي الم م عن يتم و ككع نظام التسككعير بما ياككمي تلطية تكاليف التشككليل وصككيانة
اآليت وفي نفس الوقت مرعاة ال عد ايجتماعي .وذا وتعتمد مصكككككر عاى نظام تسكككككعير لخدمات الصكككككرف
الصحي كنس ة ثابتة مي تعريفة المياه وتقدر وفقا لقرار رةيس الوزرال  1730لعام  2017بـ  %63بالنس ة
لاصكككرف المنيلي و %92بالنسككك ة لاصكككرف غير المنيلي .وذا باإل كككافة إلى تحصكككيل 2.5جني ا في حالة
ايستخدام المنيلي و  5جني ات في حالة ايستخدام غير المنيلي يتم تخصيص ا يغراض استدامة الخدمة،
ويتميي وذا النظام بسككك ولة إهارته ،إي إن المعايير التي تم عاى عسكككاسككك ا و كككع وذه النسكككب غير وا كككحة
وكذلك إلى عي مدى سكككوف تحقق الم الغ التي سكككيتم تحصكككيا ا ايوداف المرجوة من ا وخاصكككة في ل عنه
سيتم توزيع مقابل استدامة الخدمة مناصفة بيي المياه والصرف الصحي.

 وعخيرا يبد مي التأكيد عاى عومية التعامل مع المشككككككالت التنفيذية المرت طة باسكككككتكمال شككككك كة الصكككككرف
الصكككككحي والتي مي بين ا عاى سككككك يل الم ال إحجام الموا نيي عي تركيب الوصكككككالت المنيلية نتيجة تكافة
تركيب الوصككككككالت إلى المنازل والتي تصكككككككل في بعي التقديرات إلى  1000جنيه ووي تكافة مرتفعة
وخاصكككككة في القرى التي ترتفع معديت الفقر ب ا ،وذا باإل كككككافة إلى بعي المشككككككالت ايخرى م ل تاك
المرت طة بتخصيس ايرا ي وتسايم ا إلنشال محطات الصرف الصحي والمعالجة.
*تم إعداه بايسكككتراتيجية القومية لاصكككرف الصكككحي بالقرى في إ ار مشكككروع المسكككاعدة الفنية لاشكككركة
القاب اة لامياه وال صرف ال صحي الممول مي ق ل ايتحاه ايوروبي والذى ت امي في مكونه ال اله تحديه
ايستراتيجية القومية لاصرف الصحي بالقرى ،وكافة المعاومات الوارهة ونا تم الحصول عاي ا مي المسوهة
الن اةية لالستراتيجية والصاهرة عي المشروع في مايو .2017
الخبر كامل
سككككتعرض الدكتور مصككككطفى مدبولي ،وزير اإلسكككككان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،الموقف التنفيذى لمشككككروعات
صرف صحي القرى بمحافظة بالمنيا ،وذلك خالل اجتماعه بمسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي :يجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ 77قرية ،بما نس ته  ،% 21مي إجمالى قرى
المحافظة ال الغ عدهوا  368قرية ،بخالف  20قرية مخدومة بما نسكككككك ته  ،% 5.4مو ككككككحا عنه مي المقرر اينت ال مي
توصككيل خدمات الصككرف الصككحى لـكككككككك 6قرى ت اعا حتى ن اية يونيو  ،2018ووي( :كفر م دي – العدوة ،بان العام –
العدوة ،حرز – ابوقرقاو ،صفانية – العدوة ،ابوجرز – بنى ميار ،تانوف – هيرمواس.
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