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تقرير عن الجهود الوطنية لتعﺰيﺰ الحق في المياه
بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمياه في  22مارس

بمناســبة اليــوم العالمــي للميــاه الــذى يحتفــل بــه المجتمــع الدولــي فــي ٢٢
مــارس مــن كل عــام ،أعــدت األمانــة الفنيــة للجنــة العليــا الدائمــة لحقــوق
اإلنســان هــذا التقريــر عــن الجهــود الوطنيــة لتعزيــز الحــق فــي الحصــول علــى
ميــاه الشــرب المأمونــة وخدمــات الصــرف الصحــي .ويعــد هــذا التقريــر هــو
الثانــي مــن نوعــه الــذى تصــدره األمانــة الفنيــة بهــذه المناســبة.
يعــد الحــق فــي الميــاه ضمــن الضمانــات األساســية للتمتــع بالحــق فــي
ٍ
كاف (المــادة  11مــن العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة
مســتوى معيشــي
واالجتماعيــة والثقافيــة) ،والحــق فــي أعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن
بلوغــه (المــادة  1٢مــن العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافية)،كمــا أنــه مقتــرن بالحــق فــي الحيــاة والكرامــة اإلنســــــــانية .وتنــﺺ الفقــرة  ٢مــن المــادة  14مــن اتفاقيــة
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى أن تكفــل الــدول األطــراف للمــرأة الحــق فــي «التمتــع
بظــروف معيشــية مالئمــة ،وال ســيما فيمــا يتعلــق بــ ] [...اإلمــداد بالمــاء» .وتطالــب الفقــرة  ٢مــن المــادة  ٢4مــن
اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول األطــراف بمكافحــة األمــراض وســوء التغذيــة «عــن طريــق توفيــر األغذيــة المغذيــة
الكافيــة وميــاه الشــرب النقيــة» .كمــا تنــﺺ الفقــرة  ٢مــن المــادة  ٢8مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
علــى «ضمــان مســاواة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــع اآلخريــن فــي فــرص الحصــول علــى الميــاه النقيــة» .وعلــى
الصعيــد اإلقليمــي ،يتضمــن كل مــن الميثــاق اإلفريقــي لحقــوق الطفــل ورفاهيتــه  ،والبروتوكــول الملحــق بالميثــاق
اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان والـــشعوب بـــشأن حقـــوق المـــرأة فــي إفريقيــا ،التزامــات صريحــة لحقــوق اإلنســان
مرتبطــة بســبل الحصــول علــى ميـــاه الـــشرب المأمونــة والصــرف الصحــي .كمــا ينــﺺ الميثــاق العربــي لحقــوق
اإلنســان علــى حــق كل فــرد فــي التمتــع بأعلــى مســتوى صـــحي يمكــن بلوغــه ،األمــر الــذي ينبغــي أن تكفــل الــدول
مــن أجلــه توفيــر الغــذاء األساســي وميــاه الشــرب النقيــة للجميــع ونظــم الصــرف الصحــي الســليمة (المــادة )٣٩ .
أدرك المجتمــع الدولــي بصفــة متزايــدة أنــه مــن أجــل التصــدى ألزمــة الميــاه والصــرف الصحــي المتفاقمــة بفعــل
عوامــل طبيعيــة وبشــرية كتســارع التحضــر وتغيــر المنــاخ والتدهــور البيئــي واســتنفاد المــوارد المائيــة واالرتفــاع
المضطــرد فــي معــدالت النمــو الســكاني والمشــروعات العمالقــة التــي تقــام الســتغالل األنهــار الدوليــة بشــكل غيــر
مــدروس ودون مراعــاة ألهميــة الحفــاظ علــى ســالمة واســتدامة المــوارد المائيــة الدوليــة؛ فإنــه البــد مــن الحصــول
علــى ميــاه الشــرب المأمونــة وخدمــات الصــرف الصحــي ضمــن إطــار يقــوم علــى حقــوق اإلنســان.
هــذاُ ،
وتولــي الدولــة المصريــة مســألة الميــاه أولويــة قصــوى ،فهــي ترتقــي إلــى مرتبــة القضيــة الوجوديــة التــي ترتبــط
بحيــاة هــذا الشــعب وببقائــه .وانعكســت األولويــة التــي ُتوليهــا مصــر لقضايــا الميــاه فــي الرؤيــة الشــاملة «مصــر
 ،»٢٠٣٠التــي تبنتهــا الحكومــة المصريــة ،والتــي تتضمــن برنامجً ــا وطن ًيــا طموحً ــا موجه ـ ًا لكافــة مناحــي التنميــة ،وعلــى
رأســها تحقيــق الهــدف الســادس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ،كمــا وضعــت الدولــة الخطــة اإلســتراتيجية إلدارة
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المــوارد المائيــة حتــى عــام  ٢٠٣٧باســتثمارات تتجــاوز  ٩٠٠مليــار جنيــه
مصــري .ووضعــت الحكومــة نصــب عينيهــا حُ ســن اســتغالل وإدارة
الميــاه وترشــيد اســتخدامها وتعظيــم العائــد منهــا ال ســيما مــع نــدرة
مــوارد الميــاه ،فنصيــب الفــرد مــن الميــاه فــي مصــر ال يتجــاوز  560م3
ســنويًا ،بينمــا عرّفــت األمــم المتحــدة الفقــر المائــي بأنــه  1000م 3للفــرد
ً
جفافــا واألعلــى مــن بيــن دول
ســنويًا .وتعــد مصــر مــن أكثــر الــدول
العالــم اعتمــادً ا علــى مصــدر أوحــد للميــاه يتمثــل فــي نهــر النيــل الــذي
يوفــر  %98مــن احتياجــات مصــر المائيــة.
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انعكســت األولويــة التــي ُتوليهــا مصــر
لقضايــا الميــاه فــي الرؤيــة الشــاملة
«مصــر  ،»٢٠٣٠التــي تبنتهــا الحكومــة
المصريــة ،والتــي تتضمــن برنامجً ــا وطن ًيــا
طموحً ــا موجهــ ًا لكافــة مناحــي التنميــة،
وعلــى رأســها تحقيــق الهــدف الســادس
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ،كمــا
وضعــت الدولــة الخطــة اإلســتراتيجية

و تولــي الحكومــة أولويــة خاصــة لتحسيـــن خدمــات ميــاه الشــــرب
و الصــرف الصـــــحي ومــد الخدمــة والتوســـــــــــع فيهــا بالمناطــق
باســتثمارات تتجــاوز  ٩٠٠مليــار جنيــه
المحرومــة ،وتحســين النظــم التشــغيلية وأداء مقدمــي الخدمــة برفــع
مصــر ي .
كفــاءة شــركات ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي لترشــيد اســتخدام
المــوارد المتاحــة حال ًيــا ،إلــى جانــب تنميــة مــوارد مائيــة جديــدة ،وتعزيــز
اإلطــار المؤسســي مــن خــال ضبــط األطــر المؤسســية والتشــريعية ذات الصلــة.
إلدارة المــوارد المائيــة حتــى عــام ٢٠٣٧

ومنــذ عــام  2014وحتــى شــهر يوليــو  2020تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ  1131مشــروعً ا لميــاه الشــرب والصــرف الصحــي بالمــدن
والمناطــق الريفيــة ،بتكلفــة نحــو  124مليــار جنيــه ،باإلضافــة إلــى تنفيــذ  5792مشــروع إحــال وتجديــد ،بتكلفــة نحــو 9
مليــارات جنيــه ،وتنفيــذ  176424وصلــة منزليــة ،بتكلفــة  600مليــون جنيــه ،و 200مشــروع مــد وتدعيــم بجميــع المحافظــات
علــى مســتوى الجمهوريــة بتكلفــة  455مليــون جنيــه ،بجانــب  40مليــار جنيــه تكلفــة مشــروعات الميــاه والصــرف بالمــدن
الجديــدة ،ليصبــح إجمالــي مــا تــم إنفاقــه بقطــاع الميــاه والصــرف خــال الفتــرة مــن  2014وحتــى  2020نحــو  174مليــار جنيــه.
وفــي ضــوء مــا ســبق يســتعرض هــذا التقريــر الــدور المحــوري لمصــر فــي إطــار األمــم المتحــدة لتنــاول قضايــا الميــاه،
وجهــود الدولــة فــي توفيــر ميــاه الشــرب النقيــة ،وتوفيــر خدمــات الصــرف الصحــي ،ثــم يتنــاول التوســع فــي محطــات
تحليــة ميــاه البحــر لتوفيــر احتياجــات الشــرب ،وأخيــ ًر ا يســتعرض دور جهــاز تنظيــم ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي
وحمايــة المســتهلك ،وأبــرز جهــود الشــركة القابضــة لميــاه الشــرب والصــرف الصحــي.

أولًا :الدور المحوري لمصر في إطار األمم المتحدة لتناول قضايا المياه
yتزام ًنــا مــع انعقــاد اجتمــاع األمــم المتحــدة رفيع المســتوى حــول المياه في  ١٨مارس  ٢٠٢١قادت الدبلوماســية
المصريــة ،بالتعــاون مــع عــدد مــن الــدول الصديقــة ،تحـ ً
ـركا علــى مــدار الفتــرة الماضيــة لتشــكيل مجموعــة
نــواة ضمــت  ١٧دولــة ممثلــة عــن مختلــف األقاليــم الجغرافيــة فــي األمــم المتحــدة لصياغــة بيــان عابــر لألقاليــم
يضــع رؤيــة دوليــة واضحــة إزاء قضايــا الميــاه ،ثــم تــم دعــوة العضويــة العامــة لألمــم المتحــدة لالنضمــام
لــه ،وتقديمــه إلــى ســكرتير عــام األمــم المتحــدة ،حيــث يحــدد البيــان األولويــات والخطــوط الرئيســية لتحــركات
المنظمــة األمميــة فــي مســار متابعــة تنفيــذ الهــدف الســادس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة المعنــي
بالميــاه.
yأســفرت التحــركات الدبلوماســية المصريــة ُ
المكثفــة عــن توقيــع -حتــى تاريخــه 164 -دولــة علــى البيــان فــي
ســابقة ذات دالالت بالغــة ومؤثــرة علــى مســار التعامــل الدولــي مــع قضايــا الميــاه ،ويقــدم البيــان رؤيــة
موحــدة للعمــل الدولــي متعــدد األطــراف فــي مجــال الميــاه بعــد أن عانــى طويـ ًلا مــن تشــتت وتبايــن كبيــر فــي
الــرؤى فــي ظــل الحساســية العاليــة لقضايــا الميــاه علــى المســتويات اإلقليميــة والدوليــة.
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ويركــز علــى أزمــة ُ
ّ
شــح ونــدرة الميــاه وآثارها
yيؤكــد البيــان علــى محــددات الموقــف المصــري مــن قضايــا الميــاه،
العميقــة علــى دول ُ
النــدرة المائيــة والحاجــة التخــاذ تدابيــر عاجلــة لدعــم هــذه الــدول ،ويتطــرق البيــان إلــى
حتميــة التعــاون العابــر للحــدود اتصــا ًلا بالمجــاري المائيــة ،وضــرورة ّ
توفــر اإلرادة السياســية لتحقيــق ذلــك،
ّ
الفعالــة لتالفــي النزاعــات وتحقيــق االســتقرار اإلقليمــي ،كمــا
وإعمــال جهــود الوســاطة ومفاوضــات الميــاه
يتنــاول البيــان أبعــادً ا أخــرى شــملت :تحديــات تغيــر المنــاخ ،والكــوارث المرتبطــة بالميــاه ،واإلدارة المتكاملــة
والحوكمــة الرشــيدة للمــوارد المائيــة.
 yتتواصــل الجهــود المصريــة لدفــع أجنــدة الميــاه فــي األمــم المتحــدة والمحافــل متعــددة األطــراف وتأميــن
حصولهــا علــى االهتمــام الــازم الــذي يتســق مــع قيمــة الميــاه التــي ال ُتقــدر بثمــن ،والتــي ترتبط ببقاء اإلنســان
وحيــاة الشــعوب بأســرها .وتؤكــد مصــر دومً ــا علــى ضــرورة إعــاء مبــادئ التعــاون والتضامــن الدولــي وتجنــب
التـــناحر واالســتقطاب عنــد التعامــل مــع التحديــات الجســيمة فــي ملــف قضايــا الميــاه .كمــا تؤكــد مصــر
علــى ضــرورة االلتــزام بمبــادئ القانــون الدولــي ذات الصلــة ،وفــي مقدمتهــا قاعــدة عــدم إحــداث ضــرر جســيم
باالســتخدامات المائيــة للــدول المشــاطئة لألنهــار الدوليــة ،ومبــدأ اإلخطــار المســبق والتشــاور.
yشــارك الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء فــي اجتمــاع األمــم المتحــدة رفيــع المســتوى حــول الميــاه الــذي عقــد
فــي  18مــارس  ، 2021وهــو مــا يوضــح األولويــة التــي توليهــا الدولــة المصريــة لقضايــا الميــاه ،ومصالحهــا
الحيويــة ذات الصلــة ،علــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة ،وأعــرب الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء عــن قلــق
مصــر حكومــة وشــعبًا مــن التطــورات األخيــرة ذات الصلــة بملــف ســد النهضــة اإلثيوبــي .كما عبر عن األســف
الشــديد لعــدم توصــل المفاوضــات التــي جــرت فــي أطــر مُ تعــددة لســنوات ممتــدة بمشــاركة وســطاء
وشــركاء دولييــن وبرعايــة أشــقاء أفارقــة إلــى االتفــاق المنشــود ،بــل علــى العكــس فــإن الســنوات الماضيــة
شــهدت نهجً ــا إثيوب ًيــا يســعى لفــرض األمــر الواقــع واتخــاذ إجــراءات أحاديــة ،دون مراعــاة لحقــوق ومصالــح
دولتــي المصــب ،وهــو مــا تجســد فــي قيــام إثيوبيــا بالبــدء فــي مــلء ســد النهضــة فــي العــام الماضــي ،وكذلــك
فــي إعالنهــا عــن أنهــا ســوف تســتمر فــي عمليــة المــلء خــال صيــف العــام الجــاري ،حتــى وإن لــم تتوصــل
الــدول الثــاث إلــى اتفــاق ،مشــددً ا علــى أن هــذا اإلجــراء يُخالــف كافــة االلتزامــات والقواعــد الدوليــة ،ويهــدد
بإلحــاق أضــرار جســيمة بمصالــح مصــر والســودان.

ثانيًا :جهود الدولة في توفير مياه الشرب النقية
yوضعــت وزارة اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة خطــة لقطــاع ميــاه الشــرب تعمــل علــى تحقيــق
أربعــة أهــداف رئيســية :تقليــل الفاقــد ،ورفــع ضغــط الميــاه ،وإحــال وتجديــد الشــبكات ،ورفع كفــاءة الخدمة
المقدمــة للمواطنين.
yبلغــت نســبة التغطيــة الحاليــة لميــاه الشــرب علــى مســتوى الجمهوريــة حوالــي  % 100( % 98.7علــى مســتوى
الحضــر –  %97.4علــى مســتوى الريــف).
yتبلــغ كميــة الميــاه ُ
المنتجــة  33.6مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم ،وهــو مــا يعــادل  12.2مليــار متــر مكعــب فــي
الســنة ،وتبلــغ أطــوال الشــبكات  180ألــف كيلــو متــر.
yتــم خــال العاميــن الماضييــن تنفيــذ  75مشــروع ميــاه شــرب بطاقــة  1747ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم بطــول
شــبكات  1200كيلــو متــر .وبلــغ عــدد المســتفيدين بمشــروعات ميــاه الشــرب  10مالييــن مواطــن ،بتكلفــة حوالــى
 10مليــارات جنيــه.
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yتــم خــال األربــع ســنوات الماضيــة تنفيــذ خطــة لترشــيد اســتهالك الميــاه ،وذلــك مــن خــال التوســع فــي
تركيــب العــدادات (مســبوقة الدفــع ،والكوديــة) ،والتوســع فــي إتاحــة واســتخدام القطــع الخاصــة الموفــرة.
yتــم وضــع خطــة للتوعيــة بترشــيد االســتهالك وتوعيــة المواطنيــن
بأهميــة الترشــيد وتقليــل الفاقــد مــن ميــاه الشــرب فــي جميــع
تــم خــال العاميــن الماضييــن
المجــاالت للحفــاظ علــى هــذا المصــدر الحيــوى غيــر المتجــدد،
تنفيــذ  75مشــروع ميــاه شــرب
حيــث أطلقــت الشــركة القابضــة لميــاه الشــرب والصــرف الصحــي
بطاقــة  1747ألــف متــر مكعــب في
حمــات توعيــة جماهيريــة فــي القــرى األشــد فق ـ ًر ا علــى مســتوى
اليــوم بطــول شــبكات  1200كيلــو
الجمهوريــة فــي إطــار االحتفــال باليــوم العالمــي للميــاه ،كمــا تــم
متــر .وبلــغ عــدد المســتفيدين
إطــاق حملــة قوميــة لترشــيد اســتهالك الميــاه بالشــراكة مــع
بمشــروعات ميــاه الشــرب 10
 11وزارة معنيــة وعلــى قنــوات التواصــل االجتماعــي ،هــذا إضافــة
مالييــن مواطــن ،بتكلفــة حوالــى
إلــى أنــه تــم اعتمــاد مــادة علميــة كمنهــج تعليمــي إضافــي لطلبــة
 10مليــارات جنيــه.
المرحلــة االبتدائيــة لغــرس ثقافــة الترشــيد لــدى طلبــة المــدارس
بالتعــاون مــع مركــز تطويــر المناهــج التابــع لــوزارة التربيــة
والتعليــم ،وتــم تطبيــق المــادة التعليميــة فــي عــدد ( )5848مدرســة فــي جميــع المحافظــات ،وبلــغ إجمالــي
عــدد المســتفيدين مــن المــادة العلميــة ( )984000طالــب.

ثالثًا :جهود الدولة في توفير خدمات الصرف الصحي
yيســتهدف برنامــج عمــل الحكومــة الوصــول بنســبة تغطيــة الصــرف الصحــي فــي المــدن بنهايــة  2022إلــى %100
وفــي الريــف إلــى .%60
yبلغــت نســبة التغطيــة الحاليــة لميــاه الصـــرف الصـــحي فــي المــدن  (%96وكانــت  %79.2فــي عــام  ،)2014وفــي
القــرى ( %38وكانــت  %12فــي عــام .)2014
yتبلــغ التكلفــة المتوقعــة للوصــول إلــى نســبة  % 100لخدمــة الصــرف الصحــي بجميــع المناطــق الريفيــة علــى
مســتوي الجمهوريــة  300مليــار جنيــه.
yتبلــغ الطاقــة التصميميــة لمحطــات معالجــة الصــرف الصحــي  16.2مليــون م/3يوميـ ًا والطاقــة الفعليــة 13.4
مليــون م 3يوميـ ًا ،أي مــا يعـــادل  4.9مليــار م /3ســنة ،وأطــوال الشــبكات  55ألــف كــم.
yاستفاد من مشروعات الصرف الصحي  16مليون مواطن ،بإجمالى تكلفة  15مليار جنيه.
yتوســعت الحكومــة فــي إنشــاء محطــات معالجــة الصــرف الصحــي بمحافظــات الصعيــد ،حيــث تــم إنشــاء
 53محطــة للمعالجــة الثنائيــة والثالثيــة المطــورة لميــاه الصــرف الصحــي لمحافظــات (أســيوط ،وأســوان،
والفيــوم ،والمنيــا ،وبنــى ســويف ،وســوهاج ،واألقصــر) بطاقــة إجماليــة قدرهــا  1.2مليــون متــر مكعــب فــي
اليــوم بتكلفــة  9مليــارات جنيــه ،باإلضافــة للعديــد مــن المحطــات التــى تــم تنفيذهــا فــي باقــي المحافظــات
واســتفاد منهــا  8.3مليــون مواطــن.
yتــم تحســين جــودة ميــاه الصــرف الصحــي المعالــج فــي باقــي محافظــات الجمهوريــة بمــا يســمح بالخلــط
وإعــادة االســتخدام فــي الزراعــة ،واالســتفادة مــن معالجــة ميــاه المصــارف الســتخدامها فــي الزراعــة.
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yيتــم حال ًيــا تنفيــذ محطــات الصــرف الصحــي بأعلــى كفــاءة ممكنــة بحيــث ال تشــكل أى مشــكلة علــى البيئــة
المحيطــة.
yيتــم اســتخدام تكنولوجيــات مختلفــة لتوصيــل خدمــات الصــرف الصحــي للمناطــق الريفيــة ،ويتــم حال ًيــا إنشــاء
جميــع المحطــات بالمواصفــات القياســية ،وتوجــد بهــا معامــل مركزيــة ،للتأكــد مــن جــودة الخدمــة المقدمــة.

ً
رابعا :التوسع في محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات الشرب
yيتــم تعظيــم االســتفادة مــن المــوارد المائيــة المتاحــة مــن خــال توفيــر مصــادر بديلــة لميــاه الشــرب وتحليــة
الميــاه بالمحافظــات الســاحلية ،والتــي أصبحــت أحــد توجهــات الدولــة فــي ظــل نــدرة الميــاه ،وكذلــك محطات
الميــاه الجوفيــة.
yوضعــت وزارة اإلســكان إســتراتيجية التوســع فــي محطــات تحليــة ميــاه البحــر لتوفيــر احتياجات مياه الشــرب
« .»2050- 2020وتتضمــن اإلســتراتيجية أربعــة محــاور أولهــا :توفيــر االحتياجــات المائيــة لحــل المشــاكل الحاليــة
ومواجهــة الزيــادة الســكانية المســتقبلية للمجتمعــات الســكانية القائمــة ،وثانيهــا :توفيــر االحتياجــات
المائيــة البديلــة إليقــاف نقــل ميــاه الشــرب إلــى بعــض المحافظــات الســاحلية ،وثالثهــا :توفيــر االحتياجــات
المائيــة البديلــة للميــاه الســطحية عــن طريــق توســعة المحطــات القائمــة ،ورابعهــا :توفيــر االحتياجــات
المائيــة المطلوبــة للتنميــة العمرانيــة ،وتــم تقســيم الخطــة إلــى ســت مراحــل ،كل مرحلــة مدتهــا خمــس
ســنوات.
yتضاعفــت كميــة ميــاه البحــر المحــاة  10مــرات ،حيــث كانــت  80ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم فــي عــام ،2014
وأصبحــت حاليًــا  800ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم.

ً
خامسا :دور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
yتــم إنشــاء جهــاز تنظيــم ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي وحمايــة المســتهلك بالقــرار الجمهــوري رقــم 136
لســنة  2004كجهــة رقابيــة بهــدف تحقيــق التــوازن بيــن مقدمــي ومتلقــي الخدمــة؛ لالرتقــاء بخدمــات ميــاه
الشــرب والصــرف الصحــي مــن خــال تحقيــق التــوازن بيــن مصالــح جميــع األطــراف فــي إطــار مــن المبــادئ
العامــة المتمثلــة فــي الشــفافية والكفــاءة وحمايــة حقــوق المســتهلكين ،حيــث يُنــاط بالجهــاز األدوار اآلتيــة:
1 .1مراقبــة جــودة الميــاه :وذلــك مــن خــال تجميــع عينــات مــن مواقــع إنتــاج الميــاه بالمحافظــات وتحليلهــا
بمعرفــة معامــل الجهــات العلميــة المحايــدة ،وإصــدار التقاريــر عــن موقــف جــودة ميــاه الشــرب وخدمــات
الصــرف الصحــي بالمحافظــات ،والمــرور الميدانــي علــى المعامــل المركزيــة والفرعيــة ومعامــل المحطــات
الموجــودة لــدى مقدمــي الخدمــة ،والمقارنــة بيــن النتائــج مــن خــال التقاريــر التــي يصدرهــا الجهــاز للوقــوف
علــى التحســن فــي جــودة ميــاه الشــرب وكفــاءة معالجــة الصــرف الصحــي.
2 .2اعتمــاد مشــغلي مرافــق ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي :حيــث تــم إعــداد برنامــج لتحديــد وبنــاء وقيــاس
قــدرات مديــري ومشــغلي محطــات ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي ومحللــي معامــل مرافــق ميــاه الشــرب
والصــرف الصحــي ،وكذلــك الشــبكات ،ومنــح شــهادات االعتمــاد لهــم.
 3 .حمايــة المســتهلك :وذلــك مــن خــال متابعــة وحصــر وتصنيــف شــكاوى المســتهلكين عبــر الوســائل
المتنوعــة ،والزيــارات الميدانيــة علــى الطبيعــة لبحــث شــكاوى ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي ،ومراجعــة
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إدارات ومراكــز خدمــة العمــاء للوقــوف علــى مســتوى تقديــم الخدمات والتطــور فــي األداء ،وتعديــل
الســلوكيات الســلبية ودعــم الســلوكيات اإليجابيــة فــي تعامــل المجتمــع مــع قضايــا ميــاه الشــرب والصــرف
الصحــي وزيــادة الوعــي لــدى المســتهلكين ،وقيــاس درجــة الرضــاء عــن خدمــات ميــاه الشــرب والصــرف
الصحــي.

ً
سادسا :أبرز جهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:
تولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اهتمامها بتقديم خدمة متميزة لكل المستهلكين في
محافظات الجمهورية من خالل البرامج والمجاالت اآلتية:
1 .1الالئحــة التجاريــة الموحــدة :وضعــت الشــركة القابضــة الئحــة تجاريــة موحــدة تتعلــق بإجــراءات التعاقــد
لتوصيــل الخدمــات لضمــان تطبيــق مبــادئ النزاهــة أثنــاء إنهــاء جميع اإلجــراءات والتعاقد مع المســتهلكين،
وأتاحــت تقســيط الديــون والمتأخــرات المســتحقة لشــركات الميــاه علــى فواتيــر االســتهالك تســهي ًلا
للمواطنيــن ،عــاوة علــى تبســيط وميكنــة جميــع األعمــال الخاصــة باإلجــراءات داخــل مراكــز خدمــة العمــاء
لضمــان ســرعة إنهــاء اإلجــراءات ،ومــد مواعيــد العمــل لمراكــز خدمــة العمــاء ببعــض المحافظــات ،والعمل
أثنــاء العطــات لتقديــم كافــة الخدمــات للعمــاء فــي ظــل جائحــة كورونــا.
2 .2مجــال االرتقــاء وتحســين خدمــات ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي :تــم توفيــر مراكــز خدمــة عمــاء
متطــورة ،وســيارات ومراكــز خدمــة عمــاء متنقلــة ،وفتــح منافــذ فــي النــوادي الرياضيــة ،واســتحداث قنــوات
ومنصــات تكنولوجيــة لتكثيــف التواصــل وتلقــي الشــكاوى وتقديــم الخدمــات للمواطنيــن منهــا (الخــط
الســاخن – whatsApp – facebook -تطبيــق التليفــون المحمــول  ،)HCWW- 125وتوفيــر خدمــة التوصيــل
للمنــازل ( )Deliveryللمرضــى وكبــار الســن مــن راغبــي عمــل تعاقــدات جديــدة.
 3 .مجــال الشــراكات :تــم تأســيس االتحــاد النوعــي المصــري لميــاه الشــرب والصــرف الصحــي فــي ديســمبر
 2020لتعزيــز دور المجتمــع المدنــي لدعــم مشــروعات ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي ،وليكــون قنــاة للتعــاون
بيــن شــركات الميــاه والجمعيــات األهليــة .كمــا تــم تنفيــذ مشــروع «مدارســنا صحيــة» بالشــراكة مــع كل مــن
اليونيســيف ووزارة التربيــة والتعليــم إلعــادة تأهيــل ورفــع كفــاءة دورات الميــاه بمــدارس التعليــم األساســي
فــي القــرى الريفيــة وذلــك لخفــض نســبة التســرب مــن التعليــم.
 4 .مجــال المســئولية االجتماعيــة تجــاه األســر األشــد فقــ ًر ا :تــم القيــام بمســح مجتمعــي للقــرى
المســتهدفة مــن مشــروعات ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي لتحديــث بيانــات العمــاء وتوقيعهــا
بخرائــط نظــم المعلومــات الجغرافيــة ،يحــدد هــذا المســح -علــى ســبيل المثــال -مســتوى دخــل المواطنيــن،
والمســتوى الثقافــي والتعليمــي ممــا يســاعد فــي الخــروج بنتائــج ومعلومــات شــاملة تســهم فــي وضــع
ً
طبقــا لهــذه المخرجــات .كمــا تــم تخفيــض ثمــن الوصــات
تصــور لمنهجيــات التواصــل وتقديــم الخدمــات
المنزليــة لميــاه الشــرب والصــرف الصحــي ،والتــي قامــت بتنفيذهــا الجمعيــات األهليــة لصالــح األســر األشــد
فقــ ًر ا بالقــرى الريفيــة.
 5 .مجــال الرقابــة والمتابعــة لرفــع كفــاءة وضمــان جــودة الخدمــة :تــم ميكنة جميع أعمــال اإلدارات المعنية
باالتصــال والتواصــل وخدمــة المواطنيــن بهــدف التخطيــط والمتابعــة والتقييــم ورصــد النتائــج مــن خــال
برنامج ،)DROPS – Digital Reporting &Operational Planning System(:إضافة إلى عمل اســتطالعات رأي
شــهرية ودوريــة للوقــوف علــى أولويــات ومقترحــات المواطنيــن أو ًلا بــأول ،والمتابعــة التليفونيــة مــع العمــاء
للتأكــد مــن جــودة الخدمــة المقدمــة عبــر جميــع قنــوات تقديــم الخدمــات والشــكاوى.
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