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 لخصم

واجههههك ال ميههههح مههههن التحههههديات وحقههههذ   جهههها ات  ومههههن بههههين  هههه    إمددددخاو  ادددده  الميدددداح  الصددددر  الصدددد    دددد  مصددددر

% 89بنسهههبة وتهههحواح بهههين  2006 لههه   1990 هههي  يهههادد اسهههتيدام أ ابيهههب ميههها  الهههحة واإلمهههداد فهههي ال تهههحد مههها بهههين اإل جههها ات 

% فهههي المنهههاطذ الحي يهههة  وبهههالحةم مهههن الزيهههادد السههه ا ية السهههحيعة  82%  لههه  39% فهههي المنهههاطذ الحوهههحية  ومههها بهههين 99و

وههم   الههة المنههاطذ المح ههية فههي ا ريههاف  وفههي  ههزل   ههس ال تههحد الزمنيههة  وههم اسههتممار ذو مسههتو  عههال  فههي البنيههة التحتيههة  

ا لمعههدل  مفههحووتحسههن  وعيههة الميهها  ومفههدر ا فههي  ا وعالميهها %  أمهها علهه  الجا ههب المفسسههي  فقههد وههم ففههع 99لتفههع عمليهها

  2004فهههي عهههام  والفهههحف الفهههحيللميا التنظهههيم ووقهههديم اليهههدمات  لههه  حهههد مههها مهههن  هههزل   شهههاء شهههحكة قابوهههة قوميهههة 

 2006ومنظم  قتفادة   ي وكالة ونظيم الميا  المفحية في عام 
[4]

 

يتفهههع فقهههي حهههوالي نلهههث السههه اا بمجهههارة الفهههحف الفهههحي  ويحجهههل ومهههل ذلهههد  العديهههد مهههن التحهههديات   وهههزال قائمهههة  

ا  هههم الفهههحف الفهههحي  وقحيبههها ا لعهههدم ومطيهههة  لظل  اإلسههههالط هههع يمووهههوا سهههنويا بسهههبب  17,000ذلهههد جزئيههها
[2]

كمههها أا ا ي ههها   

اسههتحداد الت ههاليب بسههبب وعحي ههة الميهها  والتههي وعههد مههن بههين أد هه  المعههد ت فههي العههالم ولعههد وحههدة   ههح  و هه ا بههدور  يتطلههب 

دعم الح ههههومي  ربعههههة عشههههح شههههحكة مههههن شههههحكات الميهههها  والفههههحف الفههههحي فههههي الههههبزد عامههههةا و ذلههههد لتمطيههههة و ههههاليب الهههه

التشميع 
[2]

ا  يلش ع فقح عمليات التشميع في محافذ الميا     والفحف الفحي  قوية بار د  ومحطات المعالجةأيوا

  باإل هههافة  لههه  وألما يافح سهههاممهههع  ا وحهههاد ا وروبهههيوعهههدأد أعوهههاء فهههي  الو يهههات المتحهههددجنبيهههة ممهههع وقهههوم الهههدول ا 

مسهههاعدات   وهههزال مهمهههة  سهههواء مهههن حيهههث التمويهههع أو مهههن حيهههث المسهههاعدد والجههههات الما حهههة العحبيهههة بتقهههديم  البنهههد الهههدولي

التقنيههههة  المهههها حوا المحبيههههوا أيوهههها عههههز وا دور ههههم بتقههههديم  تههههزحات للقطهههها  وهههههدف  لهههه  مسههههتويات أعلهههه  مههههن اسههههتحداد 

د الت هههاليب وومطيتهههها و يهههادد ك هههاءد اليهههدمات  شهههارش القطههها  اليههها  فهههي شهههب ات الميههها  والفهههحف الفهههحي بشههه ع محهههدو

 لمحطات المعالجة   ظام البناء والتشميع والتحويعجداا وذلد من  زل 
 

Abstract 

 The supply of water and sewage lines in Egypt faced many challenges and achieved 

achievements. These include the increased use of irrigation and supply water pipes between 1990 

and 2006, ranging from 89% to 99% in urban areas, and from 39% to 82% in rural areas. Despite 

rapid population growth, satisfactory areas in the countryside have been removed. During the same 

period of time, a high level of investment in infrastructure was invested. The quality and source of 

water in Egypt is improving to 99%. On the institutional side, the organization and provision of 

services were partially separated by the creation of a national holding company for water and 

sanitation in 2004 and an economic regulator, the Egyptian Water Regulatory Agency, in 2006. [4] 

However, many challenges remain. Only about one-third of the population is connected to 

sewage drains. This is partly due to the lack of coverage of sewage systems. Approximately 17,000 

children die each year from diarrhea. [2] Lower cost recovery due to water tariffs, among the lowest 

in the world, is another challenge. This in turn requires government support for 14 water and 

sanitation companies in the country in general to cover operating costs. [2] Also, poor operation in 

water facilities, treatment plants and sanitation is a prominent issue  

Foreign countries such as the United States, several EU members such as France and Germany, 

as well as the World Bank and Arab donors, continue to provide assistance, both in terms of 

funding and technical assistance. Western donors have also strengthened their role by providing 
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sector reforms aimed at higher levels of cost recovery and coverage and more efficient services. The 

private sector has participated in water and sanitation networks in a very limited way through the 

construction, operation and conversion system of treatment plants  

 جهوة الخخمات

 تهاصل اإلمخاو

ا    يحفهههلوا علههه  الميههها   كمهههح مهههن نهههزث سهههاعات فهههي  القههها حد% مهههن سههه اا 40  فههه ا للمحكزالقهههومي للبحهههوثوفقههها

  ظههههحت مظهها حات بشهه ا  ههه   2008اليههوم  و نههاش نههزث منهههاطذ كبيههحد   يحفههلوا علههه  ميهها  منقولههة با  ابيهههب  فههي عههام 

 القههها حدشهههيل الطحيهههذ الحئيسهههي المهههفدة  لههه   500  حيهههث قطهههل وأوقهههب السهههويسالقوهههية فهههي 
[7]

ووفقههها لمسهههح أجهههحة قبهههع  

% حهههول ا قطههها  الميههها  المت هههحر 30% مهههن ا سهههح عهههن ا ي ههها   هههمي الميههها   و46  شههه ا محافظهههة ال يهههومفهههي  2006عهههام 

لمشهههاكع  لههه  أا كميهههح مهههن النهههاس ا هههطحوا  سهههتيدام % اشهههت وا مهههن أا الميههها  ليسههها متاحهههة  هههزل النههههار  أدت  ههه   ا22و

 الفهههحةالميههها  مهههن القنهههوات التهههي يم هههن أا و هههوا  طهههحد علههه  
[2][8]

رديئهههة و اتهههة فهههي المنهههاطذ العشهههوائية  جهههودد اليدمهههة 

 % من الس اا المفحيين 20حيث يعيش 
 

 جهوة مياح الشرب

ا مهههن اإلسههههال  17,000وشهههيح التقهههديحات  لههه  أا حهههوالي  ط هههزا يمهههوت سهههنويا
[2]

أحهههد  ههه   ا سهههباو  هههو أا جهههودد ميههها   

الشههحو فههي كميههح مههن ا حيههاا دوا المعههاييح  بعهه  محطههات معالجههة الميهها    يههتم وحكيبههها ووشههميلها بشهه ع تههحيح وبالتههالي 

وةيح هههها مههههن ال ائنههههات الدقيقههههة الط يليههههة  وال يحوسههههاتالط يلياوفهههههي ةيههههح فعالههههة فههههي   الههههة 
[9]

 
[10]

  قامهههها 2009فههههي عههههام  

 ةيهههح تهههالحة أسهههيوطو ارد الفهههحة بدراسهههة وبهههين علههه  أنح ههها أا ميههها  الشهههحو التهههي يشهههحبها  فهههب مليهههوا شهههيل فهههي 

لزسههتهزش البشههحة 
[11]

ا لمعالجههة  هه   المشهه لة   لظههم ال لههورد ل بههار  التههي وهههم 2011واعتبههاراا مههن يو يههو     لههم يههتم فعههع شههيئا

  فشهههلا لعهههدم وجهههود تهههيا ة ووهههم الميههها  الجوفيهههةالموجهههودد فهههي  الب تيحيهههاونفهههيبها منههه  سهههنوات لعهههزل مسهههتويات عاليهههة مهههن 

 يقافها  يتم ووفيح الميا  ةيح المعالجة  ل  الس اا اآلا 
[12]

 

 معالجة مياح الصر 

 2008محطههة فهههي عههام  239 مفهههحبلههع عهههدد محطههات معالجهههة ميهها  الفهههحف الفههحي فهههي 
[13]

وتهههلا قههدرد مفهههح فهههي  

مليهههوا  سهههمة  ا داد الهههحقم  18مليهههوا متهههح م عهههب يوميههها  ويهههدم أكمهههح مهههن  11معالجهههة ميههها  الفهههحف الفهههحي  لههه  أكمهههح مهههن 

 2005و1985مههههحات بههههين عههههامي  10
[2]

  
[14]

مليههههارات متههههح  3.8كميههههة الميهههها  التههههي يههههتم تههههحفها فههههي النيههههع وفههههع  لهههه   

  2004% منها اعتباراا من عام 35م عب في السنة  وم عزل 

  و هههي ويهههدم القههها حد  شهههمال شهههح  الجبهههع ا تههه حل أكبهههح محطهههة لمعالجهههة ميههها  الفهههحف الفهههحي فهههي مفهههح  فهههي وقههه

ومنهههها  لههه   بلبهههيس  وفهههحف فهههي مفهههحف 2009مليهههوا متهههح م عهههب يوميههها منههه  عهههام  2مزيهههين شهههيل ووعهههال   9حهههوالي 

 كم بعيدا عن القا حد  170  بحيحد المنزلة  نم يلفحف  ل  بحح البقحمفحف 

ووسهههميتها لبالبقعهههة السهههوداءل مهههن ق ب هههع  طهههة العمهههع البيئيهههة المفهههحية فهههي عهههام  وبحيهههحد المنزلهههةوقهههد وهههم وحديهههد المفهههحف 

   ا جهههودد الميههها  و وعيتهههها قهههد وحسهههنا بشههه ع كبيهههح بعهههد ا  تههههاء مهههن المححلهههة ا ولههه  لمحطهههة المعالجهههة فهههي عهههام 1992

  ول هههن المفهههحف والبحيهههحد   وهههزال  شهههة بيئيههها  وهههم طهههحح مناقفهههة لمزيهههد مهههن التوسهههل فهههي محطهههة المعالجهههة بتمويهههع 1999

مليههوا متههح م عههب يوميهها  ومههن شهه ا  2.5ههها  لهه    مههن شهه  ها أا وقههوم بزيههادد طاقت2011فههي عههام  بنههد التنميههة ا فحيقههيمههن 

مليههوا شههيل  وجعههع جبههع  12مزيههين متههح م عههب يوميهها  و دمههة  3ميطههي المححلههة المالمههة  أا وحو ههل قههدرد المحطههة  لهه  

ا ت ح واحدد من أكبح محطات معالجة ميا  الفحف الفحي في العالم 
[15]

 
 

 مصاور المياح

مليهههار متهههح م عهههب فهههي السهههنة   1.8ملهههم أو مههها مجموعهههك  18يقهههدر معهههدل  طهههول ا مطهههار الوسهههط  فهههي مفهههح بحهههوالي 

مليههار متههح م عههب مههن الميهها   56.8بحههوالي  مفههح  يمههد النهههح  هههح النيههع ةيههح أا مفههدر مفههح الحئيسههي للميهها  الع بههة يبقهه 

% مهههن جميهههل المهههوارد المائيهههة المتجهههددد فهههي مفهههح  و ظهههحاا   ميأهههة النيهههع كمفهههدر الميههها  97  و هههو مههها يممهههع الع بهههة سهههنويا

الحئيسهههي لمفهههح فقهههد اعتبهههحت الح ومهههات المفهههحية المتعاقبهههة أا أة اعتهههداء علههه  ميههها  النيهههع بمههها يمهههس حفهههة مفهههح يلعتبهههح 

ا علههه  أمنهههها القهههومي  وعهههديا
[16]

الههه ة قهههحرت أنيوبيههها بنههها    ا مهههح  سهههد النهوهههةومهههن أبهههح  القوهههايا التهههي وع هههس ذلهههد قوهههيأة  

ال ة أنار ةوب الشار  المفحة و دد با د   الححو بين الدولتين 
[17]

 

و زاا الحجهههح  هههزاا حهههو  النيلهههعهههزود علههه  ذلهههد  فههه ا مفهههح لهههديها أربعهههة  زا هههات للميههها  الجوفيهههة الميتل هههة و هههي 

  واليزاا الساحليالجوفي  الممحدو زاا  الحملي النوبي

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-IDRC-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-IDRC-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-IDRC-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-11
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-12
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-13
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-IDRC-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-IWRM-14
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-15
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-16
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-.D8.AF.D8.B1.D8.A7.D8.B3.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B1.D8.A8.D9.8A.D8.A9-17
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1


Journal of Environmental Studies and Researches (2017) 
 

 

56 

 

متهههح م عهههب مهههن الميههها   1000  ولفهههنب مفهههح كدولهههة شهههحيحة الميههها   ا مهههوارد الميههها  وهههوفح أقهههع مهههن 2005منههه  عهههام 

مليهههوا  سهههمة   95 لههه   2025الع بهههة سهههنويا لل هههحد الواحهههد  وعهههزود علههه  ذلهههد  مهههن المتوقهههل أا يفهههع عهههدد السههه اا فهههي عهههام 

متهههح م عهههب فهههي السهههنة  600و هههو مههها يعنهههي أا  فهههيب ال هههحد سهههيني    لههه  
[2]

حل بعههه  البهههاحمين  لههه  ةيهههاو الح يهههة ويلشهههي 

سهههتقبليأة  تعاقبهههة  ويهههاذ  جهههحاءات ج ريأهههة لوهههماا  فهههيب الهههبزد مهههن ميههها  النيهههع  ووههه مين الحاجهههة المل الح وميأهههة المفهههحيأة المل

  ةيهههح أا الح ومهههة المفهههحية لهههم 2011للشههعب  فعلههه  الهههحةم مهههن  عهههزا الح ومههة ا نيوبيهههة عهههن بنهههاء سهههد النهوهههة فههي سهههنة 

ا ببهههدء مححلهههة  2013مهههايو  28وهههدرش أبعهههاد  ههه ا اليطهههح    فهههي  عنهههدما قامههها أنيوبيههها بتحويهههع مجهههح  النيهههع ا  ر   يههه ا ا

للتن ي  ال علي 
[17]

 
 

 استخخام المياح  السلهك الص  

مليهههار متهههح م عهههب فهههي السهههنة أو  5.5بحهههوالي  مفهههحالهههوطني  يقهههدر  جمهههالي اسهههتيدام الميههها  المنزليهههة فهههي  علههه  المسهههتو 

/  سهههمة /  لتهههح لل هههحد فهههي اليهههوم الواحهههد  لتهههح 200% مهههن  جمهههالي اسهههتيدامات الميههها    ههه ا يتوافهههذ مهههل مههها معدلهههك حهههوالي 8

  ومهههل ذلهههد  اسهههتيدام الميههها  ليةهههحا  المنزليهههة ال عليهههة أقهههع بسهههبب  سهههائح ألما يهههايهههومأ  أو وقحيبههها مهههحوين بقهههدر مههها فهههي 

بهههين المنهههاطذ الميتل هههة فهههي مفهههح  علههه  سهههبيع الممهههال  القهههدرد علههه   مهههداد  الشهههب ة  وعهههزود علههه  ذلهههد  نهههاش ا هههتزف  كبيهههح

 القههها حدلتهههح /  سهههنة / يهههوم فهههي  330لتهههح /  نسهههمة / يهههوم فهههي تهههعيد مفهههح  لههه   70ميههها  الشهههحو وتهههحاوح بهههين 
[2]

كمههها أا  

ا  ل   اإلس ندريةاستهزش الميا  في  لتح /  سمة / يوم  300يفع وقحيبا
[18]

 

والتهههي أجحيههها فهههي أوا هههح  بهههدلتا النيهههعفهههي قهههحيتين  والفهههحف الفهههحيالميا علههه  المسهههتو  المحلهههي  وبنهههاءا علههه  دراسهههة 

ي المنهههاطذ الحي يهههة فهههي ذلهههد الوقههها  كهههاا المما ينهههات  وهههوفح الدراسهههة بعههه  ا ف هههار عهههن اسهههتيدام الميههها  والسهههلوش الفهههحي فههه

ب م ا يهههة السههه اا الوتهههول  لههه  مفهههادر الميههها  عهههن طحيهههذ نزنهههة وسهههائعا الميههها  المنقولهههة با  ابيهههب مهههن التوتهههيزت المنزليهههة 

أو تهههنبور عمهههومي  اآلبهههار الوهههحلة مهههل موهههية يدويهههة  وميههها  التهههح   واسهههتيدما النسهههاء القنهههوات العديهههدد مهههن الميههها  لمسهههع 

 ا ميههها  القنهههاد  الميههها  الجوفيهههةميههها  القنهههاد عهههن  أدالمهههحوالحبهههوو  ول وهههع  اليوهههحواتس وا وا هههي المنزليهههة  ولتنظيهههب المزبههه

ا  كمههها كا ههها المنهههاطذ المحيطهههة بهههها تهههنابيح ةيهههح  ظي ههه ة والسههه اا لهههم يشهههعحوا بمسهههفلية الح هههاظ عليهههها أ عهههم وأقهههع وسوسههها

عتبهههحين أا  ههه ا مهههن مسهههفولية الح ومهههة  كا ههها اآلبهههار الوهههحلة ملونهههة كما لهههم ي هههن  نهههاش أة  ظهههام للفهههحف  وتهههيا تها  مل

الفهههحي والميههها  الحماديهههة فهههي التفهههحف  واسهههتيدما النسهههاء المهههحاحي  المنزليهههة فهههي المقهههام ا ول  كمههها يسهههتيدم الحجهههال 

ا فههههي الشههههوار  أو الميههههادين  و حيههههع فههههي المسههههاجد  المحافههههذ الفههههحية أو يتبههههح وا فههههي القنههههوات  يتبههههح وا ا ط ههههال علنهههها

المهههحاحي  قامههها بهههك عحبهههات وجح ههها الحميهههح أو الشهههاحنات التهههي و هههحل حمولتهههها فهههي القنهههوات  كمههها ظلههها وفيهههات الح هههل 

ل ا  ابيهههب الحأسهههية محو عهههة  تيجهههة لظهههحوف ممهههع  ههه    علههه  الهههحةم مهههن وقهههديم الح ومهههة للميههها  مهههن  هههز
[19]

أظههههحت بيا هههات  

وحسهههن منههه  ذلهههد الحهههين علههه  المسهههتو  الهههوطنيا معهههدل التمهههوط فهههي العهههحاء فهههي  النظافهههةالمسهههح المزيهههد ا  يهههحد أا سهههلوش 

 2005م % فههي عههها1 لهه  أقهههع مهههن  1990% فههي عهههام 17المنههاطذ الحي يهههة ا ي هه  مهههن 
[20]

فههي حهههين وههوفيح  مهههدادات المهههاء  

 الفهههحف الفهههحي  فقهههي كهههاا لهههها وههه نيح محهههدود علههه  معهههدل وفيهههات ا ط هههال  سههها ما التحسهههينات الزحقهههة فهههي مجهههال وحهههد

فههههي عهههههام  23 لههههه   1990و دد فهههههي عههههام  90/1000 ط هههههال مههههن و ظافههههة السهههههلوش لي هههه  كبيهههههح فههههي معهههههدل وفيههههات ا

2008 
[21][22]
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 خاية اإلصالحاتب

عنهههدما أعهههحو المههها حوا عهههن عهههدم ر ههها م عهههن ا داء الوهههعيب للقطههها   بهههدأت الح ومهههة ب  شهههاء قطههها    هههح ل تهههزح  

مهههحد أ هههح   وههههدف  لههه  وحسهههين جهههودد اليهههدمات  ووحقيهههذ التهههوا ا المهههالي وهههدريجيا ووحسهههين مههههارات المهههوظ ين  قامههها 

بو هههههل دراسهههههة وشييفهههههية وووتهههههيات  و والفهههههحف الفهههههحيالمنظمهههههة الوطنيهههههة لميههههها  الشهههههحو ارد اإلسههههه اا بت ليهههههب 

ل تهههزحات  وكهههاا  ههه ا ينبمهههي القيهههام بهههك وحههها عنهههواا الزمحكزيهههة  مهههن  هههزل   شهههاء شهههحكات ذات التوجهههك التجهههارة علههه  

مسهههتو  المحافظهههات  علههه   ههه ا النحهههو الموتهههي بهههك فقهههي قبهههع عقهههدين مهههن الزمهههاا  ومهههل ذلهههد  وهههم   هههافة عنفهههحين جديهههدين 

 كة القطا  اليا  وونظيم  دارد ذاوية مستقلة ل تزحاتا مشار

  كلهههب مجلهههس الهههو راء و ارد اإلسههه اا بالمهمهههة مهههل و هههل 1998فهههي عهههام  مجلهههس الهههو راءوقهههدما  ههه   الدراسهههة  لههه  

ونيقتهههينا محسهههوم بشههه ا  عهههادد ونظهههيم قطههها  الميههها  والفهههحف الفهههحي  فوهههز عهههن قههها وا بشههه ا ونههها  ت المحافهههذ العامهههة 

  2000فههي البدايههة علهه  حههد سههواء مههن حيههث المبههدأ فههي عههام  مجلههس الههو راء المفههحةللميهها  والفههحف الفههحي  وقههد وافههذ 

لههم يم ههن ومحيههح القهها وا  كمهها عمههم محسههوم إل شههاء  يئههة ونظيميههة  وجههحت عمليههة سههن اإلتههزحات  ههزل سههنوات ومههل ذلههد  

عديههدد أ ههح   و ههزل  هه ا الوقهها وههم وعههديع محسههوم بشهه ا  عههادد ونظههيم القطهها   و لههذ الشههحكة القابوههة التههي مههن شهه  ها أا 

 الفحي وتنافس مل ا مح الواقل المنظمة الوطنية لميا  الشحو والفحف 
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 إنشاء الشركة القابضة

تهههدر المحسهههوم الههه ة أ شههه  الشهههحكة القابوههههة  والتهههي كا ههها لتفهههبح مفسسهههة محكزيهههة للقطههها   وههههم  2004فهههي أبحيهههع 

فههههي  2  والقهههها حدي فهههه 2شههههحكات ميتفههههة بالميهههها  والفههههحف الفههههحي   7وحويههههع جميههههل شههههحكات الميهههها  القائمههههة و ههههم 

أ وكهههه لد السههههبعة سههههلطات العامههههة ا قتفههههادية الموجههههودد فههههي شههههحكات وابعههههة للشههههحكة دلتا النيههههعفيههههفههههي  3  واإلسهههه ندرية

مار  كههههاا مسههههئولة عههههن شههههحاء معههههدات لتحههههديث القابوههههة  فههههي حههههين أا الشههههحكة القابوههههة لههههم وفههههبح مسههههئولة عههههن ا سههههتم

 الشحكات التابعة لها وودريب موظ يها  أيوا  أتبحا  ي المحور الحئيسي الهام للجهات الما حة ا جنبية 
 

 إنشاء هيئة تنظيمية

ل ا اإلتههههزحات فههههي القطهههها   2006فههههي عههههام   كالددددة تنظددددي  الميدددداح مههههن  ههههزل   شههههاء  يئههههة ونظيميههههة  و ههههي اسههههتل م 

  كهههههاا إل شهههههاء وكالهههههة ل دارد مسهههههتقلةل ونظيميهههههة للمحافهههههذ ووحقيهههههذ ووتهههههيات قياسهههههية للتهههههي يلقهههههدمها المههههها حوا المصدددددرية

إلتهههزحات قطههها  البنيهههة التحتيهههة فهههي البلهههداا الناميهههة فهههي ذلهههد الوقههها  مههههام الوكالهههة وشهههمع اسهههتعحا  مقتححهههات إلجهههحاء 

ديزت التعحي هههة الجمحكيهههة  ومحاقبهههة وطبيهههذ المعهههاييح ال نيهههة و عهههادد النظهههح فهههي شههه او  العمهههزء  وكالهههة لهههديها أيوههها و يهههة وعههه

ل ههههع مههههن وعزيههههز وونظههههيم مشههههاركة القطهههها  اليهههها  
[30]

 هههه   المهههههام وتههههدا ع مههههل مهههههام الوكهههها ت ا  ههههح   ممههههع الشههههحكة  

القابوهههة  الههه ة يسهههتعح  أيوههها مقتححهههات لتعهههديزت التعحي هههة الجمحكيهههة   لههه  جا هههب و ارد اإلسههه اا ومجلهههس الهههو راءأ  

 التهههي وعهههز  مشهههاركة القطههها  اليههها   PPPوالوحهههدد المحكزيهههة  والشهههحكات العامهههة  والتهههي لهههها أيوههها اسهههتعحا  الشههه او أ

ا  ذو  دارد مسهههتقلة مشههه وش  ا  امشهههيا ا وكيا ههها أيوهههاأ  بعهههد  مهههس سهههنوات مهههن   شهههائها  اسهههتمحت الوكالهههة التنظيميهههة  هههعي ة  سهههبيا

 فيها 
 

 مشاركة القااع الخاص

أ شههه ت الح ومهههة وحهههدد محكزيهههة دا هههع و ارد الماليهههة لشهههحاكة القطهههاعين العهههام واليههها   وذلهههد لتشهههجيل  2006فهههي عهههام 

ا سهههتممارات فهههي مجههها ت جديهههدد  اتهههة فهههي البنيهههة التحتيهههة وذلهههد فهههي ميتلهههب القطاعهههات  فهههي قطههها  الميههها   روجههها الوحهههدد 

محطهههات جديهههدد لمعالجهههة ميههها  الفهههحف فهههي أ وذلهههد إل شهههاء BOT  البنهههاء والتشهههميع والنقهههعلمشهههاريل كبيهههحد مهههن  هههو  عقهههود 

القا حد واإلس ندرية  ول ن مل ا سب  وحكا وحدد وشميع المحافذ دوا مساس 
[31]

 

 ون ي  اإلتزحات

مهههل مهههحور اإلتههههزحات  و يهههادد الحسههههوم الجمحكيهههة فهههي القهههها حد ال بهههح  مههههن مسهههتو  قاعهههدد مني وههههة للمايهههة لنسههههبة 

%  يهههادد وذلهههد ل شهههارد  لههه  الجههههات الما حهههة بههه ا اإلتهههزحات كا ههها  طيهههحد وجهههادد جهههداا  بهههدأت الشهههحكة القابوهههة 100

أ GIS   ظهههم معلومهههات جمحافيهههة  كمههها وهههم   شهههاء ميتبهههح محكهههزة  وشهههحاء عهههداد للميههها  800,000بعمهههع بح هههام  لتحكيهههب 

 طهههوط سههها نة للعمهههزء للشهههحكات العامهههة وويفهههيل 
[26]

وعهههزود علههه  ذلهههد  أ شههه ت الشهههحكة القابوهههة  ظهههام قيهههاس ا داء  

م افهههات التهههي وهههدفل للشهههحكات التهههي وعمهههع علههه  وحسهههين أدائهههها  و تيجهههة لههه لد مهههن اإلتهههزحات  فههه ا الجههههات بمههها فهههي ذلهههد ال

 في المجال عادت للعمع مل القطا  الما حة العاملة 

 ت خيات غير م لهلة

فهههي حهههين أا اإلتهههزحات وناولههها بعههه  القوهههايا     أا الهههبع  اآل هههح   يهههزال دوا حهههع  علههه  سهههبيع الممهههال  لهههم ي هههن 

جزئههة القطهها  فعليهها قههد ا ي وهها  ولههم ولحههع أة منظمههة  بههع علهه  الع ههس وههم   شههاء عههدد منظمههات جديههدد بههد  مههن ذلههد  كمهها و

ظلههها اسهههتحداد الت هههاليب الياتهههة بالقطههها  مني وهههة جهههدا  علههه  مههها يبهههدو  يهههادد العمالهههة الزائهههدد حتههه  مهههن المهههوظ ين حهههوالي 

 2000مههههن ا وفهههها ت فههههي وقهههها مب ههههح مههههن عههههام  1000ل ههههع  6.5
[32]

 2008مههههوظ ين فههههي عههههام  10 لهههه  حههههوالي  
[23]

 

المنظمههههة الوطنيههههة لميهههها  الشههههحو والفههههحف الياتههههة باإلسههههتممار والتشههههميع فههههي مفههههح  وبقيهههها وال فههههع بههههين المسههههئوليات 
 لها  ي فقي المسئولة عن التشميع  ي المسئولة عن ا ستممار  في حين أا الشحكات التابعة  الفحي

 التغلب على الفصل بين االستثمار  التشغيل

 وروبيههههة فههههي معالجههههة  هههه   المسهههه لة علهههه  مسههههتو  فههههي حالههههة عههههدم وجههههود  تههههزح شههههامع  بههههدأت الجهههههات الما حههههة ا

  بههه ا شهههحكات 2009أ  وقهههد وهههم اإلو ههها  فهههي عهههام IWSPالمشهههحو   فهههي  طهههار بح هههام  الميههها  المحسهههنة والفهههحف الفهههحي  

بالتههههالي بواسههههطة رحيههههع المنظمههههة الوطنيههههة لميهههها  الميهههها  والفههههحف الفههههحي سههههت وا المسههههئولة عههههن ون يهههه  ا سههههتممارات  و

الشههههحو والفههههحف الفههههحي  ويههههتم ومويههههع البح ههههام  مههههن ق ب ههههع أربعههههة شههههحكات أوروبيههههة ممولههههة بالشههههحاكة مههههل الح ومههههة 

مليههوا يههورو فهههي المححلههة ا ولهه  مههن البح هههام   ومههل ذلههد  فههه ا البنههد الههدولي فهههي  295المفههحية واللهه ين سههيقوموا بوههه  

مليهههوا دو ر أمحي هههي  320علههه  وقهههديم  2008الفهههحي المت امهههع للبنيهههة التحتيهههة قهههد وافهههذ فهههي عهههام   طهههار مشهههحو  الفهههحف

 عل  مححلتين وذلد من  زل المنظمة الوطنية لميا  الشحو والفحف الفحي 
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  صاعخا( 2011أثر الربيع العرب  )

ا عهههن  تهههزح القطههها   فهههي حهههين أا الحالهههة الماليهههة للمحافهههذ الميههها   الحبيهههل العحبهههي حهههول ا تمهههام السياسهههات بعيهههداا مفقتههها

المفههحية وهههد ورت بسههبب الزيهههادات فههي ا جهههور التههي لهههم وعهههو  بال امههع مهههن  ههزل  يهههادد الههدعم  وعهههزود علهه  ذلهههد  فههه ا 

و ارد الميههها    محمهههد محسهههي  أ شههه ت الح ومهههة فهههي عههههد 2012وحفهههيع ال هههواويح و يهههد المزيهههد مهههن الهبهههوط  فهههي عهههام   سهههبة

  د اإلس ااو ار  التي كا ا في السابذ جزءا من والفحف الفحي
 

 مسئهلية إمخاو المياح  الصر  الص  
 

 تقخي  الخخمات

 المؤسسات العامة

و ارد الههههحة والفههههحف الفههههحي ولشههههحف علهههه  جميههههل المفسسههههات المسههههئولة عههههن وههههوفيح الميهههها  و ههههدمات الفههههحف 

 ههه ا ال فهههع الفهههحي  وعمومههها   نهههاش  هههوعين مهههن المفسسهههاتا القائمهههة علههه  ا سهههتممار والقائمهههة علههه  التشهههميع  ومهههل ذلهههد  

 ليس دائم الو وح   ا بع  الشحكات المسئولة عن التشميع وقوم أيوا با ستممارات 

  ناش نزث مفسسات  ي المسئولة عن التيطيي واإلشحاف عل  بناء البنية التحتيةا

 ( منظمة المياح الصال ة للشرب القاهرة  اإلسكنخريةCAPWO)  كبح مدينتين في البزد  

 المنظمددددة اله نيددددة (   لميدددداح الشددددرب  الصددددر  الصددددNOPWASD)  و ههههي لبقيههههة المنههههاطذ بههههالبزد باسههههتمناء

 المجتمعات العمحا ية الجديدد 

 و ههههي المسههههئولة عههههن اسههههتممارات  مههههدادات الميهههها  والفههههحف الفههههحي فههههي  هيئددددة المجتمعددددات العمرانيددددة الجخيددددخة

مليهههوا مهههن سههه اا ولهههد  5تهههي ويهههدم محطهههة لميههها  الشهههحو وال 29المجتمعهههات الجديهههدد  والتهههي عهههن طحيقهههها وهههم بنهههاء 

كيلهههومتحا مهههن  طهههوط أ ابيهههب الفهههحف الفهههحي   7,000كهههم مهههن  طهههوط أ ابيهههب الميههها   و 10,000المجتمعهههات  و

محطة معالجة لميا  الفحف الفحي  26و
[4][35]

 

 الشدددركة القابضدددة لميددداح الشدددرب  الصدددر  الصددد(   HCWW)  شهههحكة وابعهههة  هههي المسهههئولة عهههن وشهههميع  26ولهههها

وتهههيا ة الميهههها  والفههههحف الفههههحي  الشههههحكة القابوههههة  ههههي التههههي ومتلههههد البنيههههة التحتيههههة لجميههههل مشههههحوعات الميهههها  

 والفحف الفحي في مفح  والشحكات التابعة لها  ي ما يليا

   المفسسة العامة للتموين الميا  ال بح  القا حدGOGCWSأ 

 العامة للفحف الفحي بالقا حد والفحف   الهيئةCGOSDأ 

 شحكة ميا  اإلس ندرية   AWCOأ 

 كة المجارة والفحف الفحي باإلس ندرية  شحASDCOأ 

 22  شهههحكة وابعهههة  ومطهههي كهههع واحهههدد منهههها محافظهههةأو أكمهههح مهههن محافظهههات مفهههح التسهههل وعشهههحوا  وو هههوا

مسههئولة عههن  مههدادات الميهها  والفههحف الفههحي علهه  حههد سههواء  الشههحكات التههي ومطههي عههدد محافظههات ووههم واحههدد 

سماعيليةأ  وواحدد لسيناء  شمال وجنوو سيناءأ من محافظات القناد  السويس وبورسعيد واإل
[36]

 
 

 ت تابعةالص    خمات متنهعة.  من المتهقع أن تنشئ شركا    بعض الم ا ظات تقخم الشركة القابضة للمياح  الصر 

 .28   جميع الم ا ظات، ليصل إجمال  عخو الشركات التابعة لها إلى 
 

 مشاركة القااع الخاص

 ظههههام البنههههاء وحكههههز الح ومههههة علهههه  دعههههم مشههههاركة القطهههها  اليهههها  فههههي وههههوفيح الميهههها  والفههههحف الفههههحي عههههن طحيههههذ 

حف الفههههحي  والتههههي يههههتم مههههن  زلههههها وعبئههههة التمويههههع اليهههها   أ لمحطههههات معالجههههة ميهههها  الفههههBOT  والتشههههميع والتحويههههع

حيهههث أتهههبحا الجههههات الما حهههة اليارجيهههة أقهههع ححتههها علههه  وقهههديم المسهههاعدد   واإلسههه ندريةالقا حدويقتفهههح  ههه ا الهههنه  فهههي 

 1.2ح قهههادر علههه  ا تهههال ليفهههبح التطهههوي 2010 ا عقهههدين لبنهههاء محطتهههين للمعالجهههة كا ههها فهههي مححلهههة العطهههاءات فهههي مهههايو 

الجديههدد  والقا حدأبههو رواشههمليههوا متههح م عههب/ يههوم بمحطتههي 
[37]

ا فههي بعهه    ا أيوهها ول ههن القطهها  اليهها  قههد أتههبح مشههاركا

د اإل شهههاء وا ستشهههارات  علههه  سهههبيع الممهههال  فهههي القههها حد  لقهههد شهههاركا شهههحكة السهههويس الوظهههائب وا عمهههال التهههي وتجهههاو  حههه

 عدادات الميا واإلسماعيلية الياتة ل حل الميا  وشب ات الفحف الفحي  والحد من التسحو ووحكيب 
[38]
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 الكفاءة االقتصاوية

 2005% فهههي عهههام 34بحهههوالي  مفهههححهههة فهههي قهههدرت حفهههة الميههها  ةيهههح الحاب
[32]

  قهههدرت مفهههادر أ هههح  أا المسهههتو   

% 50و 40يتهههحاوح بهههين 
[25]

حيهههث أا مسهههتو   وهههو سمفشهههح الممارسهههات الجيهههدد فهههي المنطقهههة يفهههع أعلههه  مسهههتو  لهههك فهههي  

% 18ةيح الميا  الحابحة يبلع 
[39]

 

مليههههوا  9.5مقابههههع  2008موظههههب فههههي عههههام  98,000المحافههههذ المفههههحية م تظههههة للمايههههة  فقههههد بلههههع عههههدد المههههوظ ين 

مهههن الوتهههزت  1000مهههوظ ين ل هههع  10مشهههتحش  أة مههها يعهههادل أكمهههح مهههن 
[23]

الممارسهههة الجيهههدد لمحافهههذ الميههها   فهههي حهههين أا 

موظ ين  5والفحف الفحي  ي أا و وا أقع من 
[40]

 
 

 

 المالية الجهانب

مسهههتو  وعحي هههة الميههها  والفهههحف الفهههحي فهههي مفهههح  هههو مهههن بهههين أد ههه  المسهههتويات فهههي العهههالم  علههه  الهههحةم مهههن قهههدروها 

علهه  دفهههل أسهههعار ا  فههه ا الدولهههة   وهههدفل مههها يقهههحو مهههن  فهههب ال هههواويح والسياسهههيين   يحةبهههوا فهههي  يهههادد الحسهههوم  و اتهههة 

ا فههههي اإليههههحادات  وعههههو  نههههورات الحبيههههل العحبههههيمنهههه  ا ههههد      وبالتههههالي يههههتم اسههههتحداد جههههزء مههههن الت ههههاليب والههههنقل جزئيهههها

% مهههن 10مليهههارات دو ر أمحي هههي فهههي العهههام  والتهههي وممهههع  2.5ممار والتشهههميع والتهههي وبلهههع الح ومهههة الهههنقل ب عا هههات اإلسهههت

 ومويع الجهات الما حة اليارجية 
 

 الرسهم  تكاليف أ رى

 ا رسهههوم الميههها  والفهههحف الفهههحي فهههي مفهههح مني وهههة جهههداا مقار هههة بهههدول العهههالم  عهههدادات العمهههزء مسدددتهى الرسدددهم

  وهههزال المالبيهههة العظمههه  مهههن مسهههتهل ي الميههها  فهههي المنهههاطذ  مني وهههة  وحيممههها ووجهههد   وعمهههع  لههه لد

الحوههحية لهههديها سهههعح موحههد الههه ة يلق هههدأر وفقههها لنههو  المبنههه  
[3][41]

 29  وعحي هههة الميههها   هههي القهها حدفهههي  

سههههنتات أمحي يههههة ل ههههع م 5قههههحو  حههههوالي 
3
أ  يتوجههههب دفههههل رسههههم   ههههافي للفههههحف 2008فههههي عههههام  

% مهههن اسهههتهزش الميههها  25الفهههحي يسهههاوة 
[3]

ا لدراسهههة أجحيههها عهههام   ع جهههي  ة مهههن قبههه 2009ووفقههها

يهههورو ل هههع م 0.04أ  فههه ا التعحي هههات ويتلهههب بهههين GIZ ة  
3
يهههورو  0,07فهههي محافظهههة المحبيهههة  لههه   

ل هههههع م
3
 اإلسههههه ندريةفهههههي  

[41]
بنهههههاءا علههههه  التعحي هههههة ا محي يهههههة المسهههههاوية ليمسهههههة سهههههنتات ل هههههع م 

3
 

  فههه ا فهههاوورد الميههها  أوروبههها الوسهههط  لتهههح يوميههها لل هههحد الواحهههد  و هههي  سهههبة أعلههه  مهههن 200واسهههتهزش 

  دو ر أمحي ي 1.50الشهحية  سحد م و ة من  مسة أفحاد وساوة فقي  ل  ما يعادل 

 ا  نههاش عههدد  ههيم مههن وفههني ات العمههزء والتههي ينههت  عنههها ال ميههح مههن الحسههوم المعقههدد والتههي ويتلههب  تيجههة هيكلددة الرسددهم

سههههتيدام المسههههتهلد للميهههها   وأمههههاكن المسههههتهلد البعيههههدد  والمفههههب لنههههو  اليدمههههة للمسههههتهلد  ومواسههههم ا

الههه ة يوجهههد  المسهههتهلد   ا وسهههعيح  هههدمات الفهههحف الفهههحي أو المجهههارة يتيههه  كنسهههبة مهههن وسهههعيحد 

 هههدمات ووتهههيع الميههها   ال ميهههح مهههن رسهههوم الميههها  منتظمهههة وموحهههدد  ممههها يعنهههي أا الحسهههوم الموحهههدد 

اس اسههههتيدام الميهههها  عبههههح العههههدادات فهههه ا بعهههه  الشههههحكات ولطبههههذ لهههه ات وحههههدد اإلسههههتهزش   ذا وههههم قيهههه

التابعهههة وحفهههل الحسهههوم  ممههها يعنهههي أا معهههدل وحهههدد الحسهههوم وهههزداد مهههل اإلسهههتهزش  ول هههن حتههه  فهههي  ههه   

ا مههها و هههوا  نهههاش كتهههع سهههعحية أولههه  كبيهههحد  بحيهههث أ هههك لهههيس  نهههاش حهههافز يههه كح لتهههوفيح  الحالهههة ةالبههها

الميا  
[42]

 

 ا فههي جميههل أ حههاء إعددخاو الرسددهم   فههي منههاطذ محههددد مفههحا يههتم وحديههد و عههداد الحسههوم بشههع محكههزة و ههي موحههدد وقحيبهها

   يههادد الحسههوم يجههب اعتماد هها والموافقههة عليهههها 2005فقههي وحو ههل الحسههوم وذلههد بعههد  تههزحات عههام 

 زارة الميددداح  الصدددر    وERWA -له نيدددة  كالدددة تنظدددي  الميددداح ا  والشدددركة القابضدددة للميددداحمهههن 

   ا الحسهههوم لهههم وحو هههل منههه  عهههام الجمعيدددة اله نيدددة  ورئددديل الجمههريدددة  ورئاسدددة الدددهزراء  والصددد  

1992 
[18]

  أتهههبح رفهههل الحسهههوم أتهههعب  سهههباو سياسهههية علههه  الهههحةم يالحبيهههل العحبهههومنههه  ا طهههز   

 من ا ي ا  مستوا ا 

 ا وفقههها لدراسهههة قامههها بهههها شهههحكة استشهههارية ولسهههم  لكيمهههو  سل ل وحهههاد ا وروبهههي فهههي عهههام القدددخرة علدددى ت مدددل التكددداليف

لتهههح لل هههحد بهههاليوم الواحهههد مهههن المهههاء والفهههحف الفهههحي أة  218لد   فههه ا المنهههزل الواحهههد يسهههته2009

% مهههن ا سهههح  التهههي وشههه ع 11% لمشهههحو  قههها وا اإل  ههها  اإلجمهههالي ليسهههحد  فقهههي 0.81مههها يعهههادل 

% عل  الميا  والفحف الفحي 1% من  جمالي الس ااأ وقوي أكمح من 7.4
[42]

 

 ا رسههوم التوتههيع وشهه ع   قههات كبيههحد بالنسههبة ليسههح  فههي المنههاطذ ال قيههحد  يههتم وي ههي  رسههوم ا وفههال اتصدداا الرسددهم

 ههههزل تهههههندو  دائههههح التههههي و هههههعتك الشههههحكة القابوهههههة  ويم ههههن أا وههههدفل علههههه  شهههه ع أقسههههاط مهههههن

والوكالة ا محي ية للتنمية  واليو يسيب
[43]
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 ا فهههي بعههه  ا حيهههاء ال قيهههحد ةالبيهههة السههه اا   وسهههتطيل الوتهههول  لههه  الميههها  بشههه ع األسدددعار المخ هعدددة لبدددائع  الميددداح

مهههن تههههاري  الميههها  أو أقهههحو  قطهههة ميههها    ا السههه اا  قههها و ي  ومعظهههم النهههاس وحفهههع علههه  الميههها 

ا لشهههب ة  ي تقهههحوا المل يهههة القا و يهههة لهههير  التهههي يشهههملو ها    ههههم ةيهههح قهههادرين علههه  ا وفهههال قا و ههها

جنيهههك مفهههحة ليمسهههة  3و 2الميههها  والفهههحف الفهههحي  الميههها  التهههي ووفح ههها النهههاقزت و لهههب مههها بهههين 

مح من رسوم  مدادات الميا  عبح ا  ابيب محد أك 300وعشحين لتحا  أة ما يقحو من 
[43]

 

   لت ل هههة و حيهههع  زا هههات الفهههحف الفهههحي أا و هههوا كبيهههحد  بعههه  النهههاس  ا يم هههنتكددداليف تفريدددا  ااندددات الصدددر  الصددد

  وسهههتيدم دائمههها  زا هههات الفهههحف الفهههحي التابعهههة لههههم    هههك  ذا فعلهههوا فههه ا اليزا هههات ومتلههه  بسهههحعة 

كبيهههح  وأ هههها يجهههب أا وهههدفل نمهههن للت حيهههع فهههي كميهههح مهههن ا حيهههاا  لههه لد فههههم يسهههتمحوا فهههي ولويهههث البيئهههة 

م من أا لديهم محافذ تحف الفحي قحيبة المحيطة بهم  عل  الحة
[43]

 
 

 استرواو التكاليف  اإلعانات

حية وههههدعم بشههههدد  هههه ا القطهههها    ا وقههههديح درجههههة اسههههتعادد الت ههههاليب يعتمههههد بشهههه ع أساسههههي علهههه  مفههههدر الح ومههههة المفهههه

ف هههها الت ههههاليب  طبقههههاا  حههههد التقههههديحات قبههههع عههههام    فهههه ا معههههدل اسههههتحجا  2007المعلومههههات  حيههههث حللهههها السههههنوات وعحأ

/ مجنيههههك مفههههحة 0.23% فقههههي  بحسههههوم مسههههاوية 20الت ههههاليب يممههههع 
3
جنيههههك مفههههحة/ م 1.1وبت ل ههههة  

3
 
[2]

ا لتقههههديح   وطبقهههها

ا  65ية أ  قههههها   فههههه ا الح ومهههههة المفهههههح2004و1982  هههههح  بهههههين عهههههامي  دو ر مليهههههار  10.73مليهههههار جنيهههههك  أة وقحيبههههها

ا لسهههعح الفهههحف لعهههام  أمحي هههي 2004طبقههها
[44]

% مهههن  هههزل 40أ فهههي  مهههداد الميههها  والفهههحف الفهههحي  والتهههي وهههم اسهههتحداد 

مههههن قبههههع الوكالههههة ا محي يههههة للتنميههههة  فهههه ا اسههههتعادد و ههههاليب التشههههميع  2012فقهههها لدراسههههة مههههن عههههام عائههههدات الحسههههوم  وو

ا متوسههههي  ا بههههين 95والفههههيا ة  ب سههههتمناء اإل ههههزش  فهههههو مسههههاويا % فههههي 31% إلمههههداد الميهههها  والفههههحف الفههههحي  متحاوحهههها

ا بهههين 57% فهههي البحيهههحد  معهههدل وجميهههل ال هههواويح كهههاا فقهههي 134و سهههيناء بنهههي % فهههي 85و القههها حد% فهههي 48%  متحاوحههها

 سويب
[45]

 

 

 االستثمار  التمهيل

 مليهههار دو ر أمحي هههي علههه   9,15ا وجهههاو ت ا سهههتممارات فهههي  مهههدادات الميههها  والفهههحف الفهههحي لمفهههح اإلسدددتثمارات

 2007مهههههد  السهههههنوات العشهههههحوا قبهههههع عهههههام 
[3]

مليهههههار دو ر فهههههي عهههههامي  2.2ووق ههههها علههههه  حهههههاجز  

2009/2010 
[46]

دد كبيهههههحد فهههههي اإلسهههههتممار  هههههزل السهههههنوات السهههههابقة   ا  طهههههة ممههههها يشهههههيح  لههههه   يههههها 

ا القادمهههة وبعهههد عهههام   2007اإلسهههتممارات الحئيسهههية إلمهههداد الميههها  والفهههحف الفهههحي فهههي  هههزل المزنهههين عامههها

ا  نلميها  20وحتال  ا و وا مساوية  ست وا للفحف الفحي مليار دو ر وقحيبا
[47]

 

 اليههها  يسههها م بشههه ع ا وهههتم معظهههم التمهههويزت مهههن قبهههع الح ومهههة وبهههدعم مهههن جههههات ما حهههة  ارجيهههة  القطههها  التمهيدددل

 ظههام البنههاء والتشههميع محههدود والتمويههع يههتم مههن  ههزل عقههود لمحطههات معالجههة الفههحف الفههحي ومههن  ههو  

أكمهههههح مهههههن مليهههههار يهههههورو مهههههن المسهههههاعدات  مفهههههحولقههههها  2010و2005أ  بهههههين عهههههامي BOT  والتحويهههههع

اليارجيهههة إلمهههدادات الميههها  والفهههحف الفهههحي 
[48]

% مهههنح والبهههاقي فهههي شههه ع 30كهههاا مهههن بهههين  ههه ا الهههدعم  

% فقههي مههن دعههم 10مليههوا يههورو فههي العههام  ويقابههع  200%   هه ا يسههاوة 1قههحو  بسههيطة بمتوسههي فائههدد 

ا لهههو ارد اإلسههه اا  فههه ا دعهههم الح ومهههة ليهههدمات  مهههداد الميههها  والفهههحف الفهههحي  الح ومهههة للقطههها   ووفقههها

مليههههههار دو ر أمحي ههههههيأ فههههههي عههههههام  2.5يتعههههههد  حههههههاجز اليمسههههههة عشههههههح مليههههههار جنيههههههك مفههههههحة  أة 

 1مليههههههار    0.66ت  ومليههههههار دو رأ مههههههن ا سههههههتممارا 2.2مليههههههار جنيههههههك   13.4  شههههههامزا 2009/2010

مليهههههههار دو ر أمحي هههههههيأ للفهههههههيا ة و عهههههههادد  0.2مليهههههههار دو ر أمحي هههههههيأ للتشهههههههميع  ومليهههههههار واحهههههههد  

الت  يع 
[46][49]

 
 

 التعا ن الخارج 

 هههي مهههن أكبهههح شهههحكاء  والبند الهههدوليالو يهههات المتحهههدد  باإل هههافة  لههه  وألما يافح سهههابمههها فيهههها  ا وحهههاد ا وروبهههيدول 

 حهههة الما ويهههة ا  هههح   فوهههز عهههن التعهههاوا اليهههارجي للقطههها  وا كمهههح أ ميهههة مهههن حيهههث التمويهههع  العديهههد مهههن الجههههات الما

   ونشي في   ا القطا  واليو يسيباإل مائي   ا مم المتحددبح ام  

وبجههههوار محفههههذ  ا وحههههاد ا وروبههههيالجهههههات الما حههههة ا وروبيههههة وقههههوم بتمويههههع متزايههههد لمشههههاريل شههههحاكة فههههي  طههههار 

أ فههههي أربههههل IWSPأ  والهههه ة يههههدعم بح ههههام  الميهههها  المحسههههنة و ههههدمات الفههههحف الفههههحي  NIFا سهههتممار التههههابل ل وحههههاد  

أ  وأربعههههة محافظههههات فههههي تههههعيد مفههههح والبحيههههحد  ودمياطوالشههههحقيةالمحبيةمحافظههههات فههههي الههههدلتا  ههههزل المححلههههة ا ولهههه   
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مهههن  هههزل المححلهههة الما يهههة  حمامهههات القهههحو  وههه وي مهههن ألما يههها وفح سههها والبنهههد ا وروبهههي لزسهههتممار  فوهههز عهههن منحهههة 

 الم و ية ا وروبية  وال ة يستيدم كحافز لميح ا من الجهات الما حة لتجميل قحو  وبالتالي لتنسيذ  جحاءاوها 

  2012  اعتبهههارا مهههن عهههام و ولنهههدا نهههاش مجموعهههة المههها حين لمشهههاريل الميههها  يشهههتحش فهههي رئاسهههتك ا وحهههاد ا وروبهههي 

 كا ا  ولندا وجحة عملية التيلل التدريجي من المساعدد التي وقدمها لقطا  الميا  والفحف الفحي 
 

 مراجع

 منتهههد  -الما هههي والحا هههح والمسهههتقبع-مفهههح  الميههها  وا را هههي الزراعيهههة فهههي  2001 محمهههد  فهههح الهههدين عهههزم

  القا حد  2020مفح -العالم المالث

 ل  مههههفومح ا مههههن المههههائي مفههههحفههههي  ووشهههه    لالميهههها  العحبيههههة وأ ميههههة وجحبهههة م 2000فبحايههههح   يههههد محمهههود أبههههو

 العحبي  محكز الدراسات العحبي ا وروبي  القا حد  

 الممل ههههة العحبيههههة مههههوال    ل  لتسههههعيح الميهههها   و عم لليفيفههههةل  مجلههههة ا م  1999 كتوبحمحمههههد  فههههح عزمهههه

    وأالسعودية

 ل دارد المههههوارد المائيههههة فههههي مفههههح بههههين الما ههههي والحا حوالمسههههتقبعل اإلدارد م 1998مههههارس  حسههههين علههههواا  

   و ارد ا شمال العامة والموارد المائية-المحكزية لتو يل الميا 

 لة الميههها  فهههي مفهههح ووسهههائع ونميتهههها ووطهههويح  داروههههال  المهههفومح السهههنوة المالهههث   ل مشهههم 1998علهههي النهههويجي 

محكههههز دراسههههات المسههههتقبع  جمهوريههههة    جامعههههة أسههههيوطللميهههها  العحبيههههة ووحههههديات القههههحا الحههههادة والعشههههحينل  

 مفح العحبية  

 ومههههني    بحيههههحد  اتههههح  لالمههههفنحات البيئيههههة لسههههد أسههههواا العههههالي علهههه  منطقههههة  1998أحمههههد حسههههين د ههههب

 -ووشههه  ل  محكهههز دراسهههات المسهههتقبع/ ا بعهههاد البئيهههة لقوهههايا الميههها   حمايهههة البيئهههة الطبيعيهههة  حهههوا  ا  ههههارأ 

 جامعة أسيوط  

   م 1998مارس  29  جحيدد ا  حاممحمد  فح عزم  في مواجهة ظا حد البلطجة المائيةل 

 يههههة  حفههههائيات اإل تههههال السههههم ي فههههي جمهوريههههة مفههههح العحب -م 1998 الجههههها  المحكههههزة للتعبئههههة واإلحفههههاء

 مأ    القا حد 1975-1997 

 لمسهههههودد  سهههههتحاويجية المهههههوارد المائيهههههة لمفهههههح حتههههه  عهههههام 1997أكتهههههوبح  و ارد المهههههوارد المائيهههههة والهههههحة  

 مل  القا حد  2017

 حل  القا حد اإلم ا ات والمحاذي -  لالميا  الجوفية بوادة النيع والدلتام 1997معهد بحوث الميا  الجوفية 

 جنهههوو ل  بحهههث مقهههدم فهههي  هههدود مشهههحو  وحعهههة بالفهههححاء المحبيهههةالميههها  الجوفية  لمعوقهههات م 1997تهههالح  هههور

   القا حد  بجمعية المهندسين المفحيةل  جمعية التيطيي الوادة الجديد

  لالهههتح م فهههي التلهههوث والح هههاظ علههه   وعيهههة الميههها  علههه  طهههول م 1996أةسهههطس  المحكهههز القهههومي لبحهههوث الميههها  

 أ  11ورقة رقم   -تحاويجية للموارد المائيةفح  رشيدل  وحدد البحوث اإلس

 لاليطة القومية لتوفيح ميا  الشحول  القا حد  م 1996الهيئة القومية لميا  الشحو   
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