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  مقدمة

عتبر مخاطر ومشكالت الصرف الصحي على المستوى العالمي أكبر مصدر للتلوث من حيث ت

الحجم مع تزايد الصرف من البلدان النامية نتيجة للتوسع العمراني السريع وتزايد السكان وانعدام 

يقدر  القدرات والتخطيط والتمويل الالزمة إلقامة شبكة الصرف الصحي ومعامل معالجة المياه .

بليون شخص على مستوى العالم في شيء واحد ـ أال وهو  2.6ك الدولي بأنه يشترك حوالي البن

ً مرافق للصرف الصحي . كما أن العالم يشهد  مليون حالة وفاة  1.7أنهـم ال تتوفر لديهـم جميعا

ً ـ  ء في المائة منها من األطفال ـ بسبب المياه غير المأمونة و يقصد بها المياه ، و سو 90سنويا

مرافق الصرف الصحي والصحة العامة، وهي ناجمة بشكل أساسي عن اإلصابات بأمراض 

اإلسهال المعدي. ومن شأن توفير مرافق الصرف الصحي، وترسيخ ممارسات الصحة العامة 

 الجيدة ، بما يعادل مرتين ونصفًا العجز في الحصول على المياه النظيفة. 

لألمم المتحددة أن الالفدل للنظدر غيداس السياسدات الوطنيدة وفي مصر أوضح تقرير التنمية البشرية 

الفعالة بصورة أكبر في الصرف الصحي عنه في المياه. خاصدة أن هنداك عالقدة قويدة بدين ضدع  

الوصول لمياه الشرس و خدمة الصرف الصدحي ، والندواحي الصدحية وبخاصدة بدين األطفدال دون 

 سن الخامسة .

 

 الصحي  المفاهيم المرتبطة بخدمات الصرف

 تعريف مياه الصرف الصحي : 

هددي الميدداه الحاملددة للفلددالت والنفايددات التددي مصدددرها المسدداكن والمبدداني التجاريددة والحكوميددة 

والمؤسسات والمصانع ، و أي كمية من المياه الجوفية و السطحية التي يمكن أن تتسرس إلدي شدبكة 

 مياه الصرف الصحي العامة .

حي المنزلية والنفايات األخرى التي تمر عبر شبكة الصدرف الصدحي و ال تعتبر مياه الصرف الص

 إلى مرفق المعالجة من النفايات .
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فالنفايات هي مادة ملقاة أو مهـملة غير مستثناة ، يتعين الدتخلص منهدا لعددد مدن األسدباس ، و يمكدن 

دويرها إذا جمعدل التخلص منها بممارسة عمليات معينة ، و تشمل المواد الملقداة أو المدراد إعدادة تد

و تراكمدل قبددل أن يددتم إعددادة تدددويرها أو حرقهددا السددتخال  الطاقددة منهددا أو اسددتخدامها كوقددود أو 

 إلنتاج الوقود .

فالنفايددات ال يمكددن االسددتفادة منهددا بصددورة مباشددرة ، والنفايددات الخطددرة نددو  مددن النفايددات لهددا 

ي منهدا السدامة ، شدديدة التفاعدل ، خصائص تجعلها تشدكل خطدراً يهددد صدحة اإلنسدان والبيلدة والتد

 القابلية االشتعال أو االنفجار ، قابلة للتآكل ، العدوى واإلشعا  .

 الحمأة :

يقصدد بهدا أي نفايددات صدلبة أو شددبه صدلبة أو سددائلة مثدل تلددك التدي تنددتج مدن عمليددات معالجدة ميدداه 

مدن عمليدات معالجدة ميداه الصرف المنزليدة أو التجاريدة أو الصدناعية أو أيدة ميداه ملوردة أخدرى أو 

الشرس أو من أجهزة التحكم في تلوث الهواء وال تشدمل الميداه المعالجدة مدن محطدات المعالجدة .إذا 

 الحمأة يمكن تعريفها بأنه هى تلك المواد المترسبة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي .

 مياه المجاري المعالجة:

لمياه المستعملة : هي الميداه التدي تجمدع وتنقدى وتعدالج أو معالجة مياه الصرف الصحي أو معالجة ا

بواسطة محطات تنقية خاصة ... طبقا للمعايير القياسية المعتمدة ) لدى كل دولة ( وحسدب الردرض 

ميداه الصدرف الصدحي الملوردة غيدر  -من االستعمال.. ويكون مصدرها األساسي ) قبل المعالجدة ( 

ت والنفايدددات .. و التدددي تخدددرج مدددن المندددازل والمبددداني الصدددالحة لالسدددتخدام و المحملدددة بالفلدددال

 .والمؤسسات والمصانع و ما قد يتسرس إلى شبكات تجميعها من المياه الجوفية والسطحيـة

و مياه الصرف الصحي المعالجة : هي الميداه الخارجدة مدن محطدة معالجدة ميداه الصدرف الصدحي 

ة لنوعيدة ميداه الصدرف الصدحي المعالجدة حسدب بعد معالجتها بطريقة سليمة طبقاً للمعدايير القياسدي

 الررض من استخدامها.

معالجددة ميدداه الصددرف معالجددة جيدددة وفعالددة هددي مددن أهددـم وسددائل وطددر  حمايددة البيلددة المائيددة 

واألرضدية مددن التلددوث إذ تدوفر المعالجددة العلميددة الصدحيحة الددتخلص األمددن والصدحيح لهدد ه الميدداه 

 مة البيلية وتحقق سالمة اإلنسان والحفاظ علي بيلته وصحته.وإعادة تدويرها بأمان داخل المنظو
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وينظر إلى مياه الصرف الصحي المعالجة في الوقل الراهن كمصددر يعدول عليده لسدد الدنقص فدي 

المددوارد المائيددة ، كمددا تعددد ميدداه الصددرف الصددحي بعددد معالجتهددا مصدددراً إضددافياً للميدداه فددي بعدد  

ضدافة إلدى أن معالجدة هد ه الميداه يسداعد فدي الحمايدة مدن الدول مثدل مصدر و لدو بددرجات دنيدا باإل

 التلوث البيلي. 

وقد تم التركيدز فدي السدنوات األخيدرة علدى ضدرورة إعدادة اسدتخدام بعد  ميداه الصدرف الصدحي 

المعالجددة لألغددراض الزراعيددة وخصوًصددا فددي ري المسددطحات الخلددراء والحدددائق فددي المدددن و 

 الرابات .

ه الصرف الصدحي المعالجدة هدي أحدد المصدادر غيدر التقليديدة للميداه لكدن كما يجب الت كير بأن ميا

مازالل ه ه النوعية أو المصدر ال يعلب دوراً محورياً في سد االحتياجات المائية للشعوس في الددو 

 النامية كأن يستخدم في أغراض الصناعة مثالً أو غيرها من األمور الحياتية .

 فق العامة أهـمية  الصرف الصحي كأحد المرا

إن الحصول على مرافق الصرف الصحي األساسية هدو فدي حدد ذاتده أحدد األهدداف بالردة األهدـمية 

للتنمية البشرية، كما يعد الصرف الصحي أيًلا إحدى وسائل تحقيق غايات التنمية البشدرية األكثدر 

 رحابة.

لحريدات األساسدية و بمقدور التحسينات في الصرف الصحي أن توسع نطدا  الخيدارات الحقيقيدة وا

التي يتمتع بها البشر، بما أنها تمثل حدافًزا لنطدا  عدري  مدن مكاسدب التنميدة البشدرية. ويمكدن أن 

مدن اعدتالل الصدحة. كمدا يمكنهدا  —السديما األطفدال  —تعمل ه ه التحسينات على حماية األفدراد 

رض لللرر التي تدؤدي أيًلا أن تنتشل األفراد من برارن الفقر، مما يحد من المخاطر وفر  التع

إلى استمرار حلقات الحرمان. وعالوة على ذلدك ، فننهدا تعمدل علدى زيدادة اإلنتاجيدة وتعزيدز النمدو 

االقتصددادي وتددوفير فدددر  العمالددة ، إلددى جاندددب إضددفاء الشددعور بدددالفخر لألفددراد فددي منازلهدددـم 

 ومجتمعاتهـم.

 عقدد طدالبوا فدي قدد عظمدىال بريطانيدا فدي االجتمداعيين أن المصدلحين إلدى اإلشدارة وتجددر

 النظيفة المياه على المنازل جميع حصول العام للمان بالعمل عشر الثامن القرن من األربعينيات
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عام الحقة ، أصبح ه ا الهدف بعيدًا عدن متنداول  150وبعد ملي أكثر من  .بها وتوفر المراحي 

 أعداد هائلة من األفراد في البلدان النامية.

صددادرة عددن برندامج الميدداه والصددرف الصدحي للبنددك الدددولي جداءت بعنددوان ـ  وفقداً لدراسددة جديددة

اآلرار االقتصادية للصرف الصحي في جنوس شر  آسديا ، فدنن قيمدة الخسدائر االقتصدادية الناجمدة 

باليدين  9عن سوء مرافق الصرف الصحي في كولومبيا وإندونيسيا والفلبين وفيتنام معاً تصدل إلدى 

 على أقل تقدير.دوالر أمريكي سنوياً 

وخدمات الصرف الصحي هي الجانب المهـمل من التنمية في البلدان التدي ال تتدوافر لدديها المدوارد 

المالية الكافية. وتطدر  هد ه الدراسدة، مدن خدالل فحدص اآلردار االقتصدادية لسدوء مرافدق الصدرف 

تددعم ضدرورة  الصحي، والمكاسب المحتمل تحقيقهدا نتيجدة لتحسدين تلدك المرافدق، شدواهد وقدرائن

 زيادة االستثمارات في ه ا المجال.

ووفقاً له ه الدراسة ، فنن األرر األكثر تدميراً نتيجة لسوء مرافق الصرف الصحي يتمثدل فدي زيدادة 

بكدر، أضد  إلدى ذلدك أن الخسدائر الماديدة تزيدد  مخاطر تفشي األمراض وحاالت الموت فدي سدن مك

 أمريكياً بنسبة الفرد سنوياً . دوالراً  12بليون دوالر أمريكي أو  4.8على 

ويسهـم سوء مرافدق الصدرف الصدحي بشدكل كبيدر فدي كد لك تلدوث الميداه ـ ممدا يدؤدي إلدى زيدادة 

تكالي  إمدادات المياه الع بة المأمونة لالستخدامات المنزلية، باإلضافة إلدى تقلديص إنتداج األسدماك 

 في األنهار والبحيرات.

 ظور التنمية  توفير خدمات الصرف الصحي من من

ليكون عام الصرف الصحي، وهناك سبب وجيه لهذا، حيث  2008خصصت األمم المتحدة عام 

مليار نسمة أي  2.6يُقدر عدد األشخاص الذين يعيشون بدون نظام صرف صحي وحمامات بـ

من سكان العالم بل وفي الكثير من الحاالت يكون الحمام المتاح هو نفسه مصدر  %40حوالي 

أالف شخص يوميا، أغلبهـم من األطفال دون الخامسة،  5حيث يموت  على الصحة، الخطورة

  .نتيجة لإلسهال واألمراض التنفسية، والتي تشكل أكبر مسبب لوفاة األطفال في الدول الفقيرة
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كما أنه من بين أهداف األمم المتحدة التنموية تقليل عدد األشخاص الذين يعيشون بدون نظام 

. ويبدو هذا الهدف صعب التحقيق لكن 2015بمقدار النصف بحلول عام  صرف صحي معقول

  .هناك العديد من المؤسسات حول العالم التي تحاول تحسين الوضع

جاء تحل عنوان: "أبعد من الندرة: القوة و الفقر و  2006وقد جاء تقرير التنمية البشرية لعام 

 األزمة العالمية" :

لدان النامية على إعداد خطط وطنية لزيادة سرعة التقدم في توفير وقد حث ه ا التقرير جميع الب

المياه و خدمات الصرف الصحي ، وأن تحدد ه ه الخطط أهدافا طموحة تستند إلى مخصصات 

من الناتج المحلي اإلجمالي، واستراتيجيات واضحة للترلب على الالمساواة.  % 1مالية ال تقل عن 

العام على الموارد العامة للمياه أقل من نص  بالمائة من الناتج  وحاليا، عادة ما يكون اإلنفا 

 المحلي اإلجمالي.

(، تهدف إلى وضع G8وطالب  التقرير أيلا بنعداد خطة عمل عالمية بقيادة مجموعة الثمانية )

مشاكل المياه والصرف الصحي في مركز أجندة التنمية العالمية. ويقدم مؤلفو التقرير حجة مقنعة 

 3,4ة المساعدات الدولية السنوية المخصصة للمياه والصرف الصحي بمقدار يتراو  ما بين لزياد

وهي مساعدة يجب أن تعتبر استثمارا تأخر حدوره، وله عوائد كبيرة على —مليار دوالر 4إلى 

 المدى البعيد على الصحة واإلنتاجية ونوعية الحياة .

المكونات األساسية لخدمات الصرف الصحي  وهي    2005وقد أورد تقرير التنمية البشرية لعام 

 كفالة الخصوصية و الكرامة و النظافة و البيلة الصحية .

  -وتتمثل  المؤشرات األساسية  لمرافق  الصرف الصحي  الجيدة من المنظور التنموي فيما يلي :

 متصل بشبكة المجاري العامة. -1

 متصل بخزان " تجميعي ". -2

 مرحاض بسيفون . -3

 رة بسيطة مزودة بوسيلة تهوية .مرحاض حف -4

 مرحاض متصل بوسيلة لعمل الكومبسل . -5
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رسم بياني يوضح مقياس الصرف الصحي من منظور التكلفة الالزمة لتحقيق األهداف اإلنمائية 

 لأللفية

 

ويلفددل مقيدداص الصددرف الصددحي االنتبدداه إلددى إحدددى قلددايا السياسددة العامددة المهددـمة وإن كددان يددتم 

كلفة للهدف اإلنمائي لأللفيدة  عدن طريدق إغفالها على نطا   واسع. ويتم تحديد معظم الممارسات المك

تحديد متطلبدات التمويدل الالزمدة للوصدول إلدى المقيداص فدي أدندى درجدة مالئمدة. وتعتمدد التكدالي  

باليدددين دوالر لبلدددوف الهددددف اإلنمدددائي لأللفيدددة المتعلدددق بالصدددرف الصدددحي علدددى  10المقددددرة س 

 مراحي  الحفر البسيطة.  —درجة في مقياص الصرف الصحي الوصول إلى أول 

وعلددى الجانددب المقابددل، تددؤدي ممارسددة أخددرى مشددابهة للوصددول إلددى الدددرجات العليددا فددي مقيدداص 

الصرف الصحي، بمدا فدي ذلدك توصديل األسدر بمرافدق شدبكات المجداري وتدوفير المعالجدة البلديدة 

وفدي مقابدل هد ه االختالفدات فدي التكلفدة،  3ون دوالر. بلي 34للمياه المستعملة، إلى رفع التكلفة إلى 

 فنن صعود سلم الصرف الصحي تتبعه مزايا صحية كبيرة.

وبينمددا تنطددوي مرافددق الصددرف الصددحي األساسددية المحسددنة علددى فوائددد ، تددزداد عائدددات التنميددة 

رة البشددرية بشددكل تدددريجي فددي كافددة المسددتويات. فعلددى سددبيل المثددال، يددؤدي تددوفر مرحدداض الحفدد
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،   50بالمنزل في المناطق الحلرية بدولة ،% بيرو إلدى خفد  معددل اإلصدابة باإلسدهال بمقددار 

 . %70بينما يعمل توفر المرحاض الدافق على الحد من مخاطر اإلصابة بمقدار 

قد تمثل المرافق العامدة أو تدوفر خدمدة الصدرف الصدحي بالمندازل أكثدر الخيدارات ممكندة التحقيدق 

 ير أو المتوسط.على المدى القص

هناك تنو  بالغ في أنماط توفير مرافق الصرف الصحي يكطلق تح يًرا ضد مواصفات السياسة 

العامة العامة التبعة في ه ا الشأن على المستوى الدولي  إذ يتمتع الجزء األكبر من أفريقيا جنوس 

المتصلين الصحراء بمعدل ترطية منخف  من شبكات المجاري، حيث تصل نسبة سكان الحلر 

. وينطبق نفس الحال على البلدان ذات معدالت الدخل األعلى  10بشبكات المجاري إلى أقل من %

 % % 8ومانيال بمعدالت ترطية شبكة المجاري أقل ) -من المتوسط ؛ إذ تتسم مدن مثل جاكرتا 

دالت الترطية ( مقارنةً بالمدن الواقعة في غرس أفريقيا مثل داكار وأبيدجان. وبينما تنخف  مع 10

في المدن التي تتمتع بشبكات واسعة للمجاري ومتعددة القنوات، فنن تكالي  توصيل األسر عبر 

شبكات المجاري الفرعية قد ال يكون ممنوًعا. ومع ذلك، فنن التكالي  تتزايد بسرعة في المناطق 

متعددة  التي تتطلب فيها توصيالت األسر ضخ استثمارات ضخمة في توفير شبكات المجاري

 القنوات .

 التشريعات والهياكل اإلدارية لخدمات الصرف الصحي في مصر 

ال يوجد قانون خا  بالصرف الصحي في مصر ،  وهو ما يمثل مشكلة أساسية من المشكالت 

التي تعيق العمل في ه ا القطا  الحيوي ، ولكن هناك بع  النصو  المتناررة هنا وهناك في 

تخص خدمات الصرف الصحي  ربما يكون أهـمها ما  نص عليه قانون عدد من القوانين والتي 

بالفر  الثالث حول التلوث بمخلفات الصرف الصحي و القمامة : بأنه  66 مادته رقمالبيلة في 

يحظر علي السفن و المنصات البحرية تصري  مياه الصرف الصحي الملورة داخل البحر 

لجمهورية مصر العربية و يجب التخلص منها طبقا اإلقليمي و المنطقة االقتصادية الخالصة 

 للمعايير واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفي ية له ا القانون .
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وخدددمات الصددرف الصددحي فددي مصددر تقددع فددي نطددا  اختصددا  الشددركة القابلددة لميدداه الشددرس 

ولهددا  2004لسددنة  135والصددرف الصددحي التددي نشددأت بموجددب قددرار رئدديس الجمهوريددة رقددم 

 والئحته التنفي ية.  1991لسنة  203خصية االعتبارية طبقا ألحكام القانون رقم الش

وبمقتلى الفقرة الثالثة مدن القدرار الجمهدوري المشدار إليده تدم تحويدل الهيلدات العامدة االقتصدادية  

اإلسدكندرية  –وشركات القطا  العام لمياه الشرس والصرف الصدحي بالمحافظدات اآلتيدة: القداهرة 

 –المنيدا  –بنى سوي   –الفيوم  –الدقهلية  –كفر الشيخ  –الرربية  –الشرقية  –دمياط  –رة البحي –

أسددوان إلددى شددركات تابعددة للشددركة القابلددة خاضددعة ألحكددام قددانون شددركات قطددا  األعمددال العددام 

، رم تم انلمام عدد من شركات المياه بعدة محافظات إلدى   1991لسنة  203الصادر بالقانون رقم 

 ركة القابلة.الش

وتنص المادة األولى من القرار على انه " تؤسس شركة قابلة تسمى "الشركة القابلة لمياه 

الشرس والصرف الصحي" تكون لها الشخصية االعتبارية ومركزها الرئيسي محافظة القاهرة ، 

ي ية ، وتكون مدتها تخلع ألحكام قانون شركات قطا  األعمال العام المشار إليه والئحته التنف

من القرار   ، بينما المادة الثانية  تتبعها الشركات المنصو  عليها في المادة الثالثة من ه ا القرار

، حيث نصل على أن " يكون غرض الشركة القابلة تنص على اختصاصات ه ا الكيان الوليد 

ومعالجة لمياه الشرس والصرف الصحي تنقية وتحليه ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرس ، وتجميع 

 والتخلص اآلمن من مياه الصرف الصحي . 

وبموجب ه ا القرار تم تحويل جميع الهيلات العامة القائمة على نشاط تنقية و توريد مياه الشدرس و 

تم تحويلها إلى شركات تابعة مدن شدركات قطدا  األعمدال العدام ، و هد ه  –نشاط الصرف الصحي 

و يجب عليها أن تددبر مواردهدا الماليدة بعيدداً عدن أيدة األخيرة تعتبر من أشخا  القانون الخا ، 

 مخصصات من الموازنة العامة للدولة.

بننشداء "   2004لسدنة  136قرارا ً جمهوريا ً آخدر أعطدي لده الدرقم  إصدارو قد رافق ذلك القرار 

جهدداز قطددا  ميدداه الشددرس و الصددرف الصددحي و حمايددة المسددتهلك" . و هددو جهدداز لدده الشخصددية 

ة ، و يتبددع وزيددر اإلسددكان و المرافددق و المجتمعددات العمرانيددة ،  و ال شددك أن فددي هدد ه االعتباريدد
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التبعية تمس باستقاللية ه ا الجهاز ، حيدث أن وزيدر اإلسدكان هدو فدي الوقدل نفسده رئديس الجمعيدة 

 العمومية للشركة القابلة لمياه الشرس و الصرف الصحي.

الم كور من أهدداف تنظديم و متابعدة و مراقبدة كدل و يدخل في نطا  ما يجب أن يرمي إليه الجهاز 

ما يتعلق بأنشطة مياه الشدرس و الصدرف الصدحي علدى مسدتوى الجمهوريدة، سدواء التدي تباشدرها 

مشروعات حكومية أو المشروعات التي تمنحها الدولة امتياز العمل في هد ا المجدال طبقدا ً للقدانون 

شلها المشروعات الخاصة ، على نحو يمكن و ، أو وحدات مياه الشرس و الصرف الصحي التي تن

يشجع ه ه المشروعات من تحقيق أعلى مستوى من األداء بمدا يلدمن اسدتمرارية الخدمدة بدالجودة 

 و الكفاءة المطلوبة ، و يقدم الخدمة للمستهلك بصورة مرضية و بأنسب األسعار .

ه ه االختصاصات في مجال وقرار  إنشاء الجهاز حدد له العديد من االختصاصات ، و من أهـم 

حماية حقو  المستهلك ، اختصا  الجهاز بالمتابعة الدورية و التحقق من أن تكلفة تنقية و تحلية 

و نقل و توزيع و بيع مياه الشرس تلمن مصالح كل من المشروعات القائمة على ه ه العمليات و 

عة تكلفة تجميع و معالجة و ك لك مصالح المستهلكين ، و ه ا االختصا  يمتد ك لك ليشمل متاب

التخلص اآلمن من مياه الصرف الصحي و الصناعي على حد سواء. كما يختص الجهاز بنشر 

المعلومات و التقارير و التوصيات التي تساعد المشروعات المشار إليها و المستهلكين على معرفة 

ذلك في إطار من الشفافية  حقوقهـم و التزاماتهـم و تعريفهـم طبيعة الدور ال ي يؤديه الجهاز و

الكاملة. كما يختص الجهاز ببحث شكاوى المشتركين )أي المستهلكين ( بما يكفل التوازن في 

 حماية مصالح المشروعات المشار إليها و المستهلكين.

  -ويوضح الجدول التالي الجهات المسئولة عن خدمات الصرف الصحي في مصر :

 ة بهاالمهـمة المنوط الجهة المسئولة م

1 
وزارة اإلسكان و المرافق 

 و التنمية العمرانية
 تعتبر الجهة الرئيسية المسئولة عن قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي 

2 

الجهاز المصري لتنظيم 

قطاع مياه الشرب و 

 الصرف الصحي

 ترصد االمتثال للمرفق و نوعية الخدمة و تحدد معايير التكاليف االقتصادية للخدمة
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3 
ة القابضة لمياه الشرك

 الشرب والصرف الصحي

تقع تحت الوالية القضائية لوزارة اإلسكان و المرافق و التنمية العمرانية ، 

وتختص بالتخطيطي و التنسيق قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي في المستوي 

الوطني ، كما تحدد و تعد و تقيم و تصمم و تنفذ االستثمارات نيابة عن أو باسم 

لمحافظة ، و مسئولة عن توفي التوجيه الفني و االستشارات و التدريب و وكاالت ا

 تقديم الدعم للمحافظات

 وزارة التخطيط 4

المسئولة عن التخطيط و الموافقة على تخصيص استثمارات القطاع العام في 

غضون الخمس سنوات لعملية التخطيط ، والتنسيق بشأن التمويل من المصادر و 

 ة  المانحة.الوكاالت الدولي

 وزارة المالية 5
إعداد الموازنات الحكومية و البيانات المالية و مسئولة عن التوزيع النهائي 

 للتمويالت 

 وزارة الصحة و السكان 6

تعني بتحديد معايير الجودة لمياه الشرب ، و مسئولة عن مراقبة نوعية مياه 

إغالق المنشآت في القطاع  الشرب و أخذ العينات و اختبارها ، و لديها السلطة في

 العام و الخاص أو اإلنتاج بها إذا ثبت انتهاكها لتلك المعايير

7 
وزارة الموارد المائية و 

 الري

تحدد معايير مياه الصرف إلي المصارف الزراعية و مسئولة عن إصدار تراخيص 

تصريف المياه الصالحة للشرب و المياه المخصصة لألراضي الصناعية و أغراض 

 لري ا

 وزارة الدولة لشئون البيئة 8
مسئولة عن التخطيط البيئي و وضع السياسات و التشريعات و مسئولة عن الرصد 

 البيئي و اإلشراف علي تنفيذ التشريعات البيئية

 وزارة التنمية المحلية 9
مسئولة عن ضمان توفير الخدمات األساسية بما في ذلك إمدادات المياه و الصرف 

 سيق و تخطيط و تنفيذ المشاريع في المناطق الريفية الصحي و تن

 وزارة التعاون الدولي 10
تشارك في جهود التنمية في الدولة من خالل جذب االستثمارات األجنبية و 

 المساعدات و تسهيل نقل التكنولوجيا

 بنك االستثمار الوطني 11
في الخطة  يدير و يسدد التمويالت المحلية من اجل االستثمارات المخصصة

 الخمسية

 الصرف الصحي في مصر حقائق وأرقام  



 

 12 

تتلمن أهـم مشاكل الصرف  الصحي في مصر حرمان مناطق عديدة من الصرف الصحي، وما 

كبيرة، أهـمها اضطرار قاطني المناطق غير  ينتج عنه من مشاكل بيلية وصحية ومجتمعية

قبال مياه الصرف الصحي الخا  األرض، الست الحلارية إلي إنشاء )الترنشات( أسفل سطح

وما ينتج عنه من تلوث يحتاج إلي عشرات السنين  بهـم، وبالتالي تسربها إلي الخزان الجوفي،

استخدام ه ا الخزان كمصدر للشرس في بع  األماكن، مما يؤدي  واألخطر من ذلك هو لتنظيفه،

 ة بالمناطق الحلارية.وانتشار األمراض الفتاكة بينهـم مقارن إلي تدني المستوي الصحي،

مليون مواطن يشربون  38 وقد أشار التقرير األخير  للمجلس القومي لحقو  اإلنسان أن في مصر

قرية مصرية ال تزال تعتمد علي  آالف 7قرية من بين  4500من مياه الصرف الصحي وأن 

  .مرحاض الحفرة لعدم وجود شبكات للصرف الصحي

تصب  في المجاري المائية، سواء كانل   ه شبكات الصرفمن ميا % 90والمشكلة األخرى أن 

عمليات الري ولألس  أحيانا في الشرس، فلال عن أن  ترعاً أو مصارف، ويعاد استخدامها في

وأقطارها ضعيفة، والبع  منها انتهي العمر االفتراضي  معظم شبكات الصرف الصحي متهالكة

في أغلب األحيان في األماكن المرتفعة، مما  معالجة الصرف الصحي له من  سنوات عديدة، وتتم

 إلي باطن األرض، ومنها إلي نهر النيل والتر . ينتج عنه تسرس المياه

 

 جدول يوضح األرقام التقريبية  المتعلقة بتوفر خدمات الصرف الصحي  في مصر 

 

 العدد الخدمة

 كم29.000 أطوال شبكات تجميع الصرف الصحي 

 مليون  83مليون مشترك من إجمالي  4 ة الصرف الصحي عدد االشتراكات في خدم

 المناطق الريفية المرطاة بخدمة الصرف الصحي 
من إجمالي المناطق المرطاة بالصرف  9%

 الصحي علي مستوي الجمهورية 

 مليون مكعب/ يوم8.123 الصرف الصحي المعالج
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 محطة معالجة 239 عدد محطات معالجة الصرف الصحي 

 

نسبة السكان واألسر والمباني المتصلة وغير المتصلة بشبكة عامة للصرف  جدول يوضح

 الصحي 

 البيان
 غير متصل بشبكة عامة متصل بشبكة عامة

 نسبة عدد نسبة عدد

 56.4 408023040 43.6 31546779 السكان

 53.4 9232531 46.6 8056768 األسر

 71.3 7838227 28.7 315033 المباني

 

 ة والتعاون الدولي في مجال تحسين خدمات الصرف الصحي الجهود الوطني

بدأت الحكومة في السنوات األخيرة إبالء بع  االهتمام لتوفير خدمات الصرف الصحي  التي 

تتميز بارتفا  تكلفتها حيث تعتبر الخدمة األعلى تكلفة من بين كل خدمات البنية األساسية األخرى 

بلوف الهدف العاشر من األهداف اإلنمائية لأللفية وهو لى أن ، حي تشير منظمة الصحة العالمية إ

خف   نسبة السكان ال ين ال يستطيعون الحصول، بشكل مستدام، على المياه الصالحة للشرس وال 

، يتطلب نفقات 2015تتوافر لهـم مرافق الصرف الصحي األساسية إلى النص  بحلول عام 

بليوناً للصرف الصحي،  142دوالر أمريكي للمياه، و بليون 42بـ  مخصصة للدول النامية تقدر 

ك لالرنين معاً. ويبلغ إجمالي تكلفة صيانة الخدمات القائمة  18بما يوازي  ً سنويا بليوناً  322بليونا

ً للصرف الصحي، بما يوازي  216أخرى بالنسبة للمياه، و ً لالرنين معاً.  54بليونا ً سنويا بليونا

(، في حين يتجه %64نفا  لعمل ترطية جديدة، إلى المناطق الريفية )ويتجه الجزء األكبر من اإل

(. وهناك تكالي  %73الجزء األكبر من إنفا  صيانة المرافق القائمة إلى المناطق الحلرية )

، وذلك للمان %30و %10إدارية إضافية تقع خارج نطا  إجراء التدخالت، تـتـراو  بين 

 .التنفي  الفعَّال للبرنامج
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ر بنا أن ن كر هنا بع  االيجابيات التي شهدها قطا  الصرف الصحي في السنوات األخيرة ويجد

ارتفع متوسط نصيب الفرد من خدمات الصرف الصحي الى  2005/2006حيث أنه  خالل عام 

/يوم ، 3مليون م 14.21لتر/ يوم ، وزادت جملة طاقات التصرفات المتاحة إلى نحو  170نحو 

/يوم ، ك لك زادت جملة  3مليون م 11.9ت التنقية المتاحة لتصل إلى نحو كما زادت جملة طاقا

 أل  كم خالل العام نفسه . 22.98أطوال الشبكات الرئيسية للصرف الصحي إلى نحو 

مليار جنيه علي مشروعات مياه الشرس  11.2وتشير اإلحصاءات الحكومية إلى أنه تم إنفا  

بنسبة  2003/2004مليار جنيه عام  2.9حوالي مقابل   2007/2008والصرف الصحي عام 

 . %286.2ارتفا  بلرل حوالي 

ويبلغ إجمالي المكون األوروبي  لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرس والصرف الصحي 

مليون جنية مصري ( ، ويشترك في تمويله  1569.15مليون يورو ) بما يعادل نحو  212.916

ية األوروبية وبنك االستثمار األوروبي ووكالة التنمية كل من بنك التعمير األلماني والمفوض

مليون يورو تمويل استثماري ) بما يعادل مليار وأربعمائة  190.07الفرنسية ، وذلك بقيمة 

مليون يورو منح  22.3وأربعين مليون ورمانمائة أل  جنية مصري ( باإلضافة إلى مبلغ 

جنية مصري ( . ويهدف ه ا البرنامج إلى إنشاء  مليون 164.53مساعدات فنية ) بما يعادل 

وإحالل وتجديد محطات تنقية مياه شرس وشبكات مياه شرس ومحطات صرف صحي قائمة 

وشبكات توزيع صرف صحي في محافظات الشرقية والرربية والبحيرة ودمياط ، وبالتالي تحسين 

 لبرنامج .الحالة الصحية والبيلية للمستفيدين في المناطق التي يخدمها ا

كما أن هناك بع  المساعدات األجنبية األخرى في ه ا المجال من بينها مساعدات أمريكية 

ومساعدات يابانية ومساعدات كورية  في ه ا المجال ولكنها ليسل بحجم المساعدات األوروبية ، 

 ويعتبر البنك الدولي الجهة الداعمة الرئيسية لجهود تحسين خدمات الصرف الصحي في مصر

كان اتفاقية قرض بقيمة  طوال السنوات الماضية  ، وآخر مساهـمات البنك الدولي في ه ا اإلطار 

مليون دوالر أمريكي لتمويل مشرو  البنية األساسية المتكاملة للصرف الصحي في مصر ،  120

 . 2008حيث تم توقيع االتفاقية في شهر مايو 
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( الصرف 1متواصل في المجاالت التالية: ) ويهدف المشرو  إلى المساهـمة في تحقيق تحسين

( نوعية المياه في بع  أحواض الصرف 2الصحي واألوضا  البيلية للمجتمعات السكانية و )

 .ذات األولوية في محافظات البحيرة والرربية وكفر الشيخ في منطقة الدلتا

صدناديق لمسداعدة  كما قامل الحكومة المصدرية بالتعداون مدع  منظمدة اليونيسدي  و آخدرين بننشداء

الفقراء على الحصول على مياه شرس آمنة وصدرف صدحي، عدن طريدق إقدراض األمدوال لتحقيدق 

 الصدد على مستوى األسرة، والسما  للمستفيد تسديد المبالغ على أقساط.

تددم توقيددع ومددن االيجابيددات األخددرى التددي طددرأت علددى قطددا  الصددرف الصددحي فددي مصددر أندده  

القابلدة لميداه الشدرس والصدرف الصحــدـي ووزارة التربيدة والتعلديم  برتوكول تعاون بين الشدركة

بهدددف إنشدداء مدرسددة رانويددة فنيددة صددناعية تحددل مسددمي المدرسددة الفنيددة لميدداه الشددرس والصددرف 

 الصحي بنظام الثالث سنوات وتقسم المدرسـة إلى رــــالث تخصصات هي كاآلتي :

 حي.معالجة وضبط جودة محطات مياه الشرس والصرف الص -1

 تشريل وصيانة الشبكات.  -2

 تشريل وصيانة محطات مياه الشرس والصرف الصحي. -3

وقد تم اختيار مقر المدرسدة بمحطدة ميداه الشدرس بمسدتطرد علدى أن تقدوم الشدركة القابلدة بتدوفير 

وسائل التعليم الحديثة التي تلمن اكتساس الطلبة الخبرة العملية المناسبة لطبيعة عملهدـم المسدتقبلي 

ن مددن خددالل هدد ه المدرسددة سددد العجددز فددي الكددوادر الفنيددة المتخصصددة والعمالددة المدداهرة ، ويمكدد

 المطلوبة له ا القطا  الحيوي .

مكتب  23مع  2007وقد تعاقدت الشركة القابلة لمياه الشرس والصرف الصحي في أكتوبر 

مصري إلعداد المخططات العامة لكل محافظة و مكتب استشاري عالمي إلعداد المخطط 

االستراتيجي القومي لمياه الشرس و الصرف الصحي في مصر لوضع األسلوس األمثل لتشريل 

وصيانة المشروعات لتقديم أفلل خدمة للمواطنين باإلضافة إلي وضع خطة للمشاريع المستقبلية 

، و يتم تمويل ذلك  2037لمياه الشرس والصرف الصحي على مستوى كل محافظة حتي سنة 

مليون جنيه لتحديث قطا   640نحة مقدمة من االتحاد األوربي بلرل قيمتها المخطط القومي بم
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مياه الشرس و الصرف الصحي التي تتكامل مع برامج الشركة القابلة و شركاتها التابعة و 

 مشروعات الهيلات المانحة االخري.

 

 الفجوة بين الريف والحضر في أوضاع الصرف الصحي 

لحلر في مدى توفر خدمات الصرف الصحي بشكل عام وشدبكات هناك فجوة كبيرة بين الري  وا

الصرف الصحي بشكل خا  ،حيث  تعتبر قلية الصرف الصدحي للمنداطق الريفيدة مدن القلدايا 

الرئيسية في مصر و التي تحتاج لمزيد من االهتمام فقد أوضحل دراسة سابقة أنه وفقاً لبيانات عام 

ي المناطق الريفية لديهـم نو  من الصرف الصدحي ، من السكان ال ين يعيشون ف %58فأن  2008

 aلكنه صرف بدائي و ال تنطوي عليه مواصفات نظام الصرف الصحي السليم أو المالئم          )

proper sewage system فقدط مدن السدكان الدريفيين متصدلين بشدبكة  %8( ، بينمدا حدوالي

 عامة للصرف الصحي .

 

 تنفيذ المشروعات خدمات الصرف الصحي والتأخر في 

ربما تكون المشكلة الرئيسية التي تواجه توفير خدمات الصرف الصحي المأمونة في مصر هي 

البطء في تنفي  المشروعات وامتداد فترات تنفي ها لمدد زمنية طويلة ، ويرجع ذلك لعدة أسباس 

ط من جهة رانية أهـمها   االرتفا   الكبير في تكلفة أداء ه ه الخدمات  من جهة وسوء التخطي

 وانتشار الفساد وغياس الرقابة الفعالة من جهة رالثة 

كش  أحد تقدارير الجهداز المركدزي للمحاسدبات عدن كثيدر مدن أوجده القصدور فدي مشدروعات وقد 

مشدروعاً  ١٦٢تدوفير خددمات الصدرف الصدحي ، حيدث كشد  علدى سدبيل المثدال  عدن عددم تنفيد  

مدن إجمدالي  %4أي لدم ينفد  سدوي ٢٠٠٧ـ  ٢٠٠٦لعام استثمارياً لمياه الشرس والصرف الصحي 

 مشرو   . 169المشروعات المدرجة في الخطة  و البالغ عددها 

وكشددد  التقريدددر عدددن أن عددددد مشدددروعات ميددداه الشدددرس ، المدرجدددة بخطدددة الهيلدددة للعدددام المدددالي 

 ٥٨مشروعاً وبلغ إجمالي عدد مشروعات االستكمال المقدرر العمدل بهدا  ١١٤، بلغ ٢٠٠٦/٢٠٠٧
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اسددتهدف إنهااهددا طبقدداً للتعاقددد، إال أندده لددم يددتم إنهدداء  ٢٧، منهددا ٢٠٠٦/٢٠٠٧مشددروعاً فددي خطددة 

مشدروعات إنهداء جزئدي بنسدبة  ٤مدن المسدتهدف إنهدااه و ٪١١.١منها إنهاء كامالً بنسدبة  ٣سوى 

مددددن المسددددتهدف، فيمددددا بلددددغ عدددددد مشددددروعات التوسددددع والتجديددددد، المقددددررة فددددي خطددددة  ٪١٤.٨

مشددروعاً، اسددتهدف االنتهدداء منهددا طبقدداً للتعاقددد، ولددم يددتم إنهدداء أي منهددا إنهدداًء  ٥٤، ٢٠٠٦/٢٠٠٧

 وتم إنهاء مشرو  واحد فقط إنهاًء جزئياً. ٢٠٠٦/٢٠٠٧كامالً خالل العام المالي 

وبلددغ إجمددالي عدددد مشددروعات الصددرف الصددحي المدرجددة بخطددة الهيلددة المقددرر العمددل بهددا فددي 

مشددروعاً مددا بددين إحددالل وتجديددد لمحطددات الصددرف  ٢٢٢، ٢٠٠٦/٢٠٠٧المحافظددات خددالل عددام 

 ١٠٦، ٢٠٠٦/٢٠٠٧الصحي بمختل  المحافظدات لمشدروعات اسدتكمال، المسدتهدف منهدا بخطدة 

مدن المسدتهدف  ٪٣.٨مشدروعات فقدط إنهداًء كدامالً، بنسدبة  ٤مشروعات لم يتم االنتهاء سدوى مدن 

ير فدي تنفيد  العديدد مدن المشدروعات مشروعاً تم االنتهداء منهدا جزئيداً، حيدث تبدين وجدود تدأخ ٢٥و

أو الجداري  ٢٠٠٦/٢٠٠٧وعمليات مياه الصرف الصحي، سواء التى تم االنتهاء منهدا خدالل عدام 

 .٢٠٠٧يونيو  ٣٠العمل بها حتى 

وبشكل عام فقد تعرضل الكثير من مشروعات الصرف الصحي مهـما كانل درجة تعقدها و دقتهدا 

عربية خدالل السدنوات الماضدية إلدى التدأخير وتعطدل العمدل في مناطق كثيرة من جمهورية مصر ال

 فيها  بسبب أو أخر من األسباس التالية:

 عدم  إكمال الوصالت المنزلية . -1

إسناد تنفي  بع  المشروعات اإلسدتراتيجية و الحيويدة فدي بعد  المحافظدات الكبدري مثدل  -2

ر االنتهداء منهدا لعددم الجيزة و السادص من أكتوبر و حلوان لشركات صريرة مما أدي لتدأخي

 قدرة تلك الشركات علي توفير اإلمكانيات الالزمة لتفي  المشاريع .

مليددار جنيدده مصددري  17غيدداس التمويددل الكددافي ، ألن وزارة اإلسددكان طالبددل بتددوفير مبلددغ  -3

و  106مليارات فقط و ل لك لدم تنتهدي مدن  4إال أنها لم تحصل إال علي  2009ميزانية لعام 

 .iمشروعات من الصرف الصحي فقط  4من لم تنتهي سوي 

عدم التنسيق بدين الجهدات المختصدة و المسدلولة عدن تنفيد  المشدروعات كدالمرافق المختلفدة  -4

 رغم إنشاء الهيلة القومية لمياه الشرس  و الصرف الصحي .
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و قد ذكر نائب رئيس الشركة القابلة لمياه الشرس و الصرف الصحي أن مصر في حاجة إلي 

مليار جنيه مصري للوفاء احتياجات المواطنين ، وه ا المبلغ 80ريع ال تقل تكلفتها عن إنشاء مشا

 عام لالنتهاء منها 15يتطلب توفيره فترة ال تقل عن 

 

  -في مجال الوصول لخدمات الصرف الصحي  ما يلي : أهـم التحديات  

اً وراء تعتددرف الحكومددة أن الوصددول لخدددمات الصددرف الصددحي المحسددنة ال يددزال متددأخر -1

مجددال ميدداه الشددرس وان "ألدولددة بحاجددة إلددي المزيددد مددن البددرامج المكثفددة والسياسددات" فددي 

المناطق الريفية وتقددر األمدم المتحددة ان الوصدول إلدي خددمات الصدرف الصدحي المحسدنة 

 في المناطق الريفية  %52في المناطق الحلرية و  %85وبمعدل  %66يصل فقط إلي 

الترانشات التي تدؤدي إلدي  /ار الناتجة عن استخدام خزانات التحلل أشارت المقررة إلى اآلر -2

تلوث المياه الجوفيدة مسدببة بد لك مشداكل صدحية للسدكان المحيطدين بهد ه األمداكن، كمدا انده 

عندددما يددتم تفريددغ هدد ه الخزانددات وإغددرا  محتوياتهددا فددي القنددوات والتددر  واألنهددار، تددزداد 

ه والصدحة العامدة وأشدجع الحكومدة علدي االسدتمرار المخاطر والتهديدات علدي نوعيدة الميدا

فددي ايددالء االهتمددام علددي سددبيل األولويددة للصددرف الصددحي فددي كافددة األمدداكن التددي لددم يددتم 

ترطيتهددا أو ذات الترطيددة غيددر الكافيددة بمددا فددي ذلددك المندداطق الريفيددة والمسددتوطنات غيددر 

 الرسمية )العشوائيات(

  -صرف الصحي ما يلي :أهـم هذه التوصيات المرتبطة بخدمات ال 

ص صراحةً في تشريعاتها، بما في ذلك في مشرو  قانون المياه  -1 ينبري للحكومة أن تكر ِّ

ال ي يجري النظر فيه حالياً، مسألة الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي 

باعتبارها من حقو  اإلنسان. وعالوة على ذلك، ينبري للحكومة أن تستخدم اإلطار الدولي 

اإلنسان كدليل يكسترَشد به في تحديد محتوى التشريعات والسياسات ذات الصلة  لحقو 

 بالمياه وخدمات الصرف الصحي.
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ً مسألة الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي  -2 ينبري للحكومة أن تعالج دائما

معالجة متكاملة. وبصفة خاصة، ينبري للحكومة أن تولي األولوية لتوسيع نطا  الوصول 

 لمياه وخدمات الصرف الصحي بحيث يشمل جميع األكسر.إلى ا

ً وأن تعطي أولوية لمسألة حصول أوللك ال ين  -3 ً خاصا ينبري للحكومة أن تولي اهتماما

يعيشون في المناطق الريفية وفي العشوائيات، وك لك الفقراء، على مياه الشرس المأمونة 

ل حقو  اإلنسان وخدمات الصرف الصحي. ويجب على الحكومة أن تحترم وتحم ي وتكعمِّ

لهؤالء الناص فيما يتعلق بالحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي. كما تحث 

الخبيرة المستقلة وكاالت األمم المتحدة على االضطال  بدور نشط فيما يتعلق به ه 

المسائل، وتوصي بصفة خاصة منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسي ( بالقيام، 

الحكومة، بتوسيع نطا  أنشطتها لتشمل العشوائيات. وفلالً عن ذلك، ينبري بالتعاون مع 

وضع برامج وسياسات هادفة للمان تمكين الفقراء من التمتع بالقدرة على الحصول على 

ل كلفتها.   مياه الشرس وخدمات الصرف الصحي التي يمكن تحمُّ

ً وجود آليات مستقلة للنظر  -4 في الشكاوى تكون متاحة يجب على السلطات أن تكَفل أيلا

 لجميع األشخا  ويسهل وصولهـم إليها . 

ر الوصول إليها فيما يتعلق بقطاعي  -5 ينبري للسلطات أن توفر المعلومات للجمهور وتيس ِّ

المياه وخدمات الصرف الصحي. وبصفة خاصة، ينبري أن تتا  للجمهور جميع نتائج 

 .التحليالت التي تكجرى فيما يتعلق بنوعية المياه 

ينبري للسلطات أيلاً أن تكَفل أن تكون المجتمعات المحلية المتأررة قادرة على المشاركة  -6

في تصميم وتنفي  ورصد برامج توفير المياه وخدمات الصرف الصحي، بطريقة معقولة 

 وفعالة.

ولدى تصميم سياسات جديدة فيما يتعلق باألسعار، أو لدى النظر في منح امتيازات  -7

ر الخبيرة المستقلة الحكومة بأنها ملزمة بوضع لوائح تنظيمية للمان لشركات خاصة، ت  ك ِّ

د  عدم تعد ي الكيانات الخاصة أو شبه الخاصة على حقو  اإلنسان. وفي ه ا الصدد، تشد ِّ
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الخبيرة المستقلة على أهـمية وجود هيلة تنظيمية مستقلة تكشرف على أعمال  جميع الجهات 

لة في قطاعي المياه وخ  دمات الصرف الصحي.الفاعِّ

 

  بالصرف الصحي أهـم المشكالت المرتبطة

 

  التأخر في تنفيذ المشروعات القائمة -1

  ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي -2

  تحمل المواطنين لتكلفة إنشاء الشبكات -3

  عدم توفر عربات الكسح -4

 .ارتفاع قيمة الوصالت المنزلية -5

 عدم مالئمة الشوارع إلدخال خدمات الصرف الصحي  -6

 رؤية لتطوير خدمات الصرف الصحي في مصر 

تطوير خدمات الصرف الصحي في مصر ترتكز على رالرة أبعاد رئيسية  يمكننا أن نعرضها  

  -فيما يلي :

 أوال : توفير النفقات 

من المعروف أن تكلفة توفير خدمات الصرف الصحي تعتبر األعلى من بين كل خدمات البنية 

بلرل االستثمارات الحكومية فلن يمكنها الوفاء به ه الخدمة بالشكل الكامل  األساسية ل ا فننه مهـما

  -ونقتر  هنا ما يلي :

تخصيص حصة رابتة من الموازنة الحكومية لمد شبكات  الصرف الصحي بحيث تزداد  -1

 ه ه الحصة سنويا بنسبة زيادة تكلفة أداء الخدمة .

ير خدمات الصرف الصحي تخصيص نسبة رابتة من عائدات الخصخصة لصالح توف -2

 بالمناطق المحرومة على غرار ما حدث في قطا  السكة الحديد  .



 

 21 

إشراك القطا  الخا  في تحمل تكلفة الشبكات في مقابل استفادتهـم من مياه الصرف  -3

المعالجة في ري بع  الزراعات المخصصة إلنتاج األخشاس ونباتات الزينة ،  ويمكن أن 

إلقامة ه ه الزراعات أو بمنحهـم تسهيالت استثمارية معينة ، تمنح لهـم األراضي مجانا 

كما يمكن إشراك القطا  الخا  عن طريق منح إعفاءات ضريبية للشركات التي تقوم 

 بتوفير خدمات الصرف الصحي في المناطق التي تعمل فيها .

ة التطوعية حشد المشاركة الشعبية للمساهـمة في تكلفة توفير ه ه الخدمة واستنفار المشارك -4

بالمال والجهد والتبرعات العينية لدى المواطنين ، وذلك على غرار ما كان يحدث في 

برنامج شرو  للتنمية الريفية المتكاملة ال ي كان يقوم أساسا على مشاركة الناص في تحمل 

 تكلفة مشروعات تنمية القرى .

المساعدات لصالح الدخول في مفاوضات مع الجهات المانحة لتخصيص نسبة معينة من  -5

 توفير خدمات الصرف الصحي .

 ثانيا : توفير قواعد البيانات 

هناك مشكلة حقيقية في البيانات والمعلومات المتعلقة بخدمات الصرف الصحي وبتكلفتها وكيفية 

تدبير ه ه التكلفة ، وك لك البيانات المتعلقة بدراسة الجدوى االقتصادية واالجتماعية له ه 

  -ل وبعد تنفي ها ، وفي ه ا اإلطار نقتر  ما يلي :المشروعات قب

تكلي  مراكز األبحاث ذات الخبرة بنجراء دراسات جدوى اجتماعية واقتصادية قبل البدء  -1

 في تنفي  المشروعات 

 توفير قاعدة بيانات يتم تحديثها سنويا عن مدى توفر خدمات الصرف الصحي . -2

د المواطنين في المناطق المختلفة للمساهـمة إجراء دراسة ميدانية موسعة عن مدى استعدا -3

 في تكلفة  توفير خدمات الصرف الصحي .

 

 ثالثا : إصالح الخدمات  القائمة 
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في المناطق التي ال تتوفر فيها شبكة عامة للصرف الصحي يعتمد المواطنين على استخدام 

فر أي وسيلة الترنشات أو توصيل شبكة أهلية للصرف الصحي ، وفي بع  الحاالت ال تتو

للصرف الصحي ، ومن رم فال يمكن االنتظار حتى اكتمال الشبكات العامة ولكن ال بد من االرتفا  

بجودة ه ه الخدمات ألقصى حد ممكن ، ويمكن الوصول إلى ذلك عن طريق إتبا  التوصيات 

  -التالية :

لى أن يكون توفير وسيلة للصرف الصحي لكل المساكن التي ال يتوفر بها أي وسيلة ، ع -1

 ذلك في خالل مدة أقصاها سنة واحدة .

تشديد العقوبات على المخالفين الشتراطات المباني وتناسبها مع اتسا  الشوار  وك لك  -2

 على المسلولين التنفي يين ال ين يعطونهـم تصاريح البناء .

 توفير عربات الكسح وآالت شفط الترنشات في كل الوحدات المحلية القروية واألحياء -3

 والمدن التي ال يتوفر بها شبكة صرف صحي .

تحويل كل الشبكات األهلية إلى شبكات عامة ، علما بأن ه ا األمر ستكون تكلفته أقل بكثير  -4

 من إنشاء شبكة جديدة من األل  إلى الياء .
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 مشروع معالجة الحماة

 

 خفض التكلفة الكلية للحمئة:

مان تكااليف  %60-40معالجة ميااه الصارف الصاحى ماا باين تمثل تكلفة نقل الحمئة فى محطات 

التشغيل الكلية. لذلك التخلص من الحمئة بطرق بيولوجية بسايطة تقلال مان التكلفاة وتحااف  علاى 

 البيئة امرا هاما يجب مراعاته فى حل المشاكل الحالية الناتجة من مياه الصرف الصحى.

 رفع الكفاءة التسميدية للحمئة:

ن الحمئاااة وتحويلهاااا لساااماد عضاااوى مساااتفيدا مااان اعاااادة اساااتخدام عنصااار ايضاااا الاااتخلص مااا

الفوسوفور كمخصب وسماد زراعى له مردود اجتمااعى واقتصاادى علاى المازارعين فاى منطقاة 

الوادى الجديد نتيجة ارتفاع تكلفة االسمدة الزراعية، كما ان عنصر الفوسفور مورد غيار متجادد 

 على الموارد البيئية من النفاذ. وان اعادة استخدامه مرة اخرى يحاف 

التالى يوضح الطرق التقليدياة لمعالجاة ميااه الصارف الصاحى والتاى فاى النهاياة ياتم فيهاا  لالشك

 حرق الحمئة كوسيلة وحيدة للتخلص من الحمئة.
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 -يوجد هدفين من التعامل مع الحماة:

الحمااة فاى انتااج الطاقاة )  استخالص بعض المواد مصل الفوسفور من الحماة او استخدام إعادة

 .البيوجاز( اذا اعتبرنا الحماة مورد يراد االستفادة منه

خفض كمية الحماة الناتجاة مان معالجاة ميااه الصارف الصاحى اذا اعتبارت الحمااة مان المخلفاات 

وبالنسبة للعديد من محطاات التنقياة ال تارى فاى اساتخدام الحمااة اى ميازة وتعمال جاهادة  البيئية.

 لص منها سواء عن طريق خفض حجم الحماة الرطب، او خفض كتلة الحماة.على التخ
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 ميكانيكية طرق خفض الحماة

 

  cell Lysis-:الخلويالتحلل 

 (حللة ) مركبات كربونبة والفسوفورتشمل على اعادة استخدام المواد الناتجة من الخاليا المت 

 

 

 الطريقة األولى لخفض حجم الحماة:

 

 Microbial predationاالفتراس الميكروبي 
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ة مما يفقد معه عندما يتغذى كائن حى على االخر ننتقل لمستويات االعلى فى السلسلة الغذائي

 .ية مما يخفض حجم الحماةجزأ من الطاقة والكتلة الحيوية فى صورة حرارة ومواد اخراجي

 

 

 

 

توجد  والتيمن الديدان  أنواعهذا المشروع تعتمد على استخدام  فيلتقنية الحديثة المتبعة ا

عائلة  إلى تنتميعلى هضم وتحلل الحمئة هذه الديدان  الصحيمياه الصرف  فيطبيعيا 

Aeolosomatidae  وعائلةTubificidae 

هذه الديدان الظروف الحمئة موفرا ل أحواضيتم ذلك عن طريق تكوين مفاعالت طبيعية داخل 

 نفسها ودون زيادة في التكلفة األحواضفي نطاق  البيئية المناسبة للنمو واستهالك الحمئة.

 والتي Lumbriculus variegates هيهذه التقنية  فيسوف تستخدم  التيالديدان 

ا ميزة فان هذه الديدان له األخرىالديدان  بأنواع. مقارنة الصحيمياه الصرف  فيالتوجد طبيعيا 

تنمو عن طريق االنفصال وبذلك التحتاج لمرحلة تربية منفصلة، سهلة الفصل من الحمئة  أنها

من النيتروجين  العاليمحتواها  أنبسبب حجمها وقدرتها على هضم الحمئة وتقليل حجمها، كما 

بعد بروتين يجعلها تستخلص عنصر النتروجين من الحمئة واالستفادة منها  %60من  أكثر

  الزراعية للمحاصيلفى التسميد الحمئة وتحويله لمنتج تسميد امن ضم ه
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حيث على اليمين الديدان تنمو  Lumbriculus variegatesيوضح ديدان  التالي لالشك

 بتريعلى الحمئة وتستهلكها وعلى اليسار الديدان داخل طبق 

 

 Lumbriculus variegatesلديدان  أوضحصورة 

 

 كفاءتهاسوف يتم اختبار  من الديدان أخرى أنواع

Oligochaeta and Aphanoneura 

Aeolosoma sp. and Nais sp 



 

 28 

 

 الهدف من هذا المشروع:

لتقليل الحمئة الناتجة  Lumbriculus variegatesباستخدام ديدان  طبيعيتطوير مفاعل 

 .الصحيمحطات الصرف  في الصحيمن معالجة مياه الصرف 

 تكلفة.  وبأقل التخلص من الحمئة بطرق طبيعية

االستفادة من الكتلة الحيوية للديدان كسماد ومخصب للمحاصيل الزراعية الرتفاع محتواها من 

 الفوسفور والنيتروجين. عنصري

 

من حجرة للحمئة تحتوى على كال من الحمئة والديدان.  المفاعل الحيوى كما الشكل التالى يتكون

التى تستخدمها فى التهوية. تتم التهوية الجيدة  ويخرج من هذه الحجرة نهايات الذيل للديدان

 لتساعد على قدرة الديدان على هضم المادة العضوية.
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 يوضح نظام التخلص من الحمئة على نطاق اكبر التاليالشكل 

 

 استخدامات الديدان الناتجة من هضم وتحلل الحمئة:

لكة ادميا مثل اسماك الزينة او الكتلة الحية يمكن ان تستخدم لتغذية الحيوانات الغير مسته

 رياضة الصيد.

الكتلة الميتة من الديدان تستخدم فى التسميد الزراعى فى حالة نموها على حمئة ناتجة من مياه 

 صرف صحى منزلى وليس صناعى العتبارات التلوث بالمعادن الثقيلة.

ك الحمئة فى انتاج الطاقة اثبتت الدراسات الحديثة ان كفاءة استخدام الديدان الناتجة من استهال

 ) البيوجاز( اكبر ثالثة مرات من الناتجة من استخدام الحمئة نفسها.

 

 المفاعل المكون من الديدان  فى محطة معالجة صرف صحى صغيرة الحجم
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وبالتالى يقلل من الحجم المطلوب  %25مفاعل الديدان فى هذه المحطة يقلل من الحمئة بنسبة 

كجم/ يوم مادة جافة من الديدان  80. باالضافة الى %62للتخلص منه بنسبة نقله الى مكان اخر 

.يمكن اضافة %17والفوسفور بنسبة  %5يتم انتاجها. ايضا استعادة النيتروجين  بنسبة 

 كلوريد الحديد لزيادة قدرة استعادة الفوسفور. 
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 للتخلص من الحمئة باستخدام الديدان تجريبيتصميم نظام 

 

 

 ت االقتصادية:االعتبارا

 محسوبة فى بعض الدراسات التى تمت فى هولندا

الجدول التالى يوضح التكاليف والتوفير الذى يتم باستخدام الديدان لمعالجة الحمئة فى محطة 

 شخص 35000صرف صحى سعة استيعاب مياه صالف من 



 

 32 

 

 

 

ثاات الفائئدة االقتصادية من انتاج الديادان علاى حمئاة نظيفاة خالياة مان الملو 

 :الصناعية

نظرا الرتفاع محتوى الديدان من البروتين واالحماض االمينية فانها يمكن استخدامه كعلف 

لالسماك وتوفير سعر العلف وخفض تكلفته وتشجيع المزارعين على االستزراع السمكى نظرا 

ل جنيه للطن. مثا 15000الرتفاع اسعار مسحوق السمك المكون الرئيسى العالف االسماك الى 

 .االغذيةلذلك الحمئة الناتجة من محطات معالجة مصانع 

 

 الطريقة الثانية لخفض حجم الحماة:

 

  Biodegradabilityالقابلية للتحلل الحيوي 
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تعتبر عامل مؤكسد قوى يزيد من القدرة على التحلل وسيولة الحماة وتحلل  باألوزونالمعاملة 

 الخاليا وخفض حجم الحماة.

طريقة مع االفتراس والهضم تساعد على رفع كفاءة عمليات خفض الحماة. عند اشتراك هذه ال

 بيرو كسيدوتوليفة من مواد مؤكسدة مثل  األوزونبواسطة  األكسدةحيث تتم عميلة 

 الكلور. أوالهيدروجين 

مباشرة على الحماة  أو return sludgeلجزا من الحماة الراجعة  باألوزونتتم المعاملة 

ثم يتم عمل دوران  activated sludge   tanks ات الحماة النشطة  من تانك المأخوذة

مراحل الحماة النشطة حتى يحدث تحلل للخاليا وخفض حجم  في باألوزونللحماة المعاملة 

 الحماة.

( حيث تعمل range 0.03-0.05 gO3/gTSS produced مدى)  في األوزونجرعة 

كلفة وهى طريقة مستدامة يعتمد عليها حاليا في ن بين كفاءة خفض الحماة والتبذلك على التواز

محطات معالجة مياه الصرف الصحي في كثير من دول العالم، خصوصا المناطق التي يرتفع فيها 

 تكلفة التخلص من الحماة.
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The diagram of activated sludge process 

 

  

 حماة:الطريقة الثالثة لخفض حجم ال

 

 الطريقة الثانية للتخلص من الحمئة:

 الصحيمحطات الصرف  فيمعالجة الحمئة  فياستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية 

 40-20تتكون المعاملة بالموجات فوق الصوتية من مولد للموجات فوق الصاوتية يعمال بتاردد 

kHz  في جهاز يسامىsonotrode  والتاي تعمال علاى لنقال النبضاات الميكانيكياة إلاى الحمااة

 انطالق طاقة كبيرة ) حرارة وضغط( والتي تسبب تكسير للحماة وتكسير للخاليا الميكروبية.

Ultrasound systems 
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عن طريق تطبيق موجات فوق صوتية عالية على الحمئة  مما يسبب تفكك لجزئات الحمئة 

وتحلل للجدر الخلوية للكائنات الحية الدقيقة التى تعيش فى الحمئة مما يحرر االنزيمات الداخلية 

 تحللها.والتى تحلل الحمئة مما يزيد من البيوجاز الناتج ويقلل من الحمئة عن طريق 
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تركيب جهاز الموجات فوق الصوتية في محطات الصرف 

 الصحي:

يمكن تكامل جهاز الموجاات فاوق الصاوتية ماع محطاات  معالجاة ميااه الصارف الصاحي. الوحادة 

متار  0.25متار    1.45كيلوا وات وتشغل حيز  5القياسية مدمجة ال تأخذ حيز كبير وتدار بقدرة 

هي تحتاج فقط لتوصيل الكهرباء ومادخل للميااه مان خاللهاا أو يمار فهي التحتاج لمساحة كبيرة.ف

  ساعة. 24من خاللها وهى تعمل على مدار 
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 المشروع
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كفاءة المشروع الحالى فى معالجة 

مياه الصرف الصحى والتخلص من 

             



 

 

 الحمئة

اختبار النظام وتقدير نسبة التخلص 

 من الحمئة بالطرق البيولوجية

             

زمة للديدان المنتجة التحليلالت الال

من استهالك الحمئة وتحديد مدى 

 االستفادة منها

             

تقييم التجربة واتخاذ القرار نحو 

 االستمرا او التعديل او غير ذلك

             

 

                                                           

 

 


