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  النتائج القائم علىبرنامج الوثيقة معلومات 
  التقييممرحلة 

462621رقم التقرير:   

 

 

 

لمناطق المستدامة في االصرف الصحي التمويل اإلضافي للبرنامج القائم على النتائج لخدمات  اسم البرنامج
 الريفية

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا المنطقة
 جمهورية مصر العربية البلد

 والصرف الصحيوالصحة أجهزة الحكم المحلي  القطاع
 النتائجقائم على برنامج  داة اإلقراضأ

 P166597 لبرنامجل الرقم التعريفي
  لبرنامجالرقم التعريفي ل

  الرئيسي
P154112 

 التعاون الدوليو وزارة االستثمار  المقترض
 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المنفذة الجهة

م القائالبرنامج تاريخ إعداد 
  على النتائج

 6141مايو  41
 

 إلتمامالتاريخ التقديري 
 التقييم

 6141مايو  62
 

التاريخ التقديري لموافقة 
 المجلس

 6141يونيو  61
 

 

 العام لمصرسياق ال -أوال
 

من  يادنلشريحة الفي امصر ُتصن ف و لي الستعادة استقرار االقتصاد الكلي. تحو  له أثر  يئامصر برنامج إصالح جر تبنت  .4
إجمالي نصيب الفرد من ويبلغ (، 6142 عام مليون نسمة )تعداد 62 إلى هاسكانعدد  صليو  ة الدخلالمتوسط بلدانال

الديون،  النمو، وارتفاعتراجع معدل أعقاب تراكم اختالالت االقتصاد الكلي التي أدت إلى وفي دوالًرا.  6111الناتج المحلي 
السلطات المصرية إجراءات حاسمة في السياسات منذ إطالق برنامج اإلصالح اتخذت وتزايد العجز في الحساب الجاري، 

النقد قيمة ضاء على المبالغة في تقدير القمما أدى إلى العملة تعويم ، تم 6142 نوفمبرشهر في ف. 6142في عام 
نفيذ ت، بما في ذلك مهمة لضبط أوضاع المالية العامةباتخاذ تدابير قدًما ، وتحركت السلطات فيهاألجنبي والنقص 
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الغة األهمية بتشريعات عدة إصدار ضريبة القيمة المضافة. هذا باإلضافة إلى وتطبيق دعم الطاقة، في إصالحات كبيرة 
، لصناعيةص ايالتراخقانون  إقرارضرورية لتعزيز مناخ األعمال، وجذب االستثمارات، وتعزيز النمو، بما في ذلك كانت 

المصادقة على برنامج اإلصالح الحكومي على نطاق واسع، بما في ذلك من وتمت وقانون جديد لالستثمار واإلعسار. 
وتسهيل الصندوق المدد من  (6141-6142المالية  السنوات)البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية خالل سلسلة برامج 

 مليار دوالر تقريًبا. 46بمبلغ  6142 صندوق النقد الدولي الممتد لثالث سنوات والذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر

 
في العام السابق،  ٪1.6 مقابل، 6142/6142في السنة المالية  ٪1.6نموًا بمعدل الناتج المحلي الحقيقي إجمالي سجل   .6

في  ٪2.6النمو إلى وتيرة  ت. عالوة على ذلك، تسارعالعامة المالية أوضاع الجهود المبذولة لضبطعلى الرغم من وذلك 
آفاق النمو وُتعد من العام السابق. نفسها في الفترة  ٪6.2بنسبة ، مقارنة 6142/6141السنة المالية النصف األول من 

لمعاكسة امخاطر الللنمو. وتشمل المالئمة السياسات واإلصالحات بشرط أن يستمر تنفيذ ، جيدةالمتوسط على المدى 
معدل  انخفضوقد واالستثمار الخاص. العامة تنفيذ اإلصالحات بوتيرة أبطأ، مما يؤدي إلى تقويض استدامة المالية 

. ويعكس ٪66حين بلغ  6142في يوليو له أقصى ارتفاع من  وذلك 6141في فبراير  ٪41.1السنوي إلى الكلي التضخم 
ارتفاع الحاد في قيمة العملة و االنخفاض أثر زوال على مدى األشهر الستة الماضية في معدل التضخم االنخفاض السريع 

 ضريبة القيمة المضافة.األسعار الجبرية وتطبيق 

 
قد وضعت و ل الظروف االجتماعية صعبة. ، تظالتقلصفي  اختالالت االقتصاد الكليوتبدأ وبينما يتعافى االقتصاد   .6

. 6142ام الفقر في ع خطثلث السكان تحت نحو ، الحدود الدنيا للفقر على المستوى الوطنيمعدالت الفقر، على أساس 
 .عن المناطق األخرى مصر في صعيد سمة دائمة، مع تأخر المناطق الريفية حسب المناطق الفوارق في الدخل وُتعد 
في العام السابق، في حين  ٪46.2من مسجاًل انخفاًضا ( 6142/6142)في نهاية السنة المالية  ٪46البطالة معدل وبلغ 
 برامجنطاق الحكومة بتعزيز شبكات األمان االجتماعي من خالل توسيع وتقوم . ٪62.2الشباب البطالة بين معدل بلغ 

الرغم من أن مصر خطت وعلى . المواد الغذائية دعمومخصصات التحويالت النقدية وزيادة المعاشات االجتماعية 
 المدارسب االلتحاق ومعدالت المتوقع، العمرخطوات كبيرة في التنمية البشرية في مجاالت وفيات األطفال، ومتوسط 

ل على الحصو هناك تحديات مستمرة مع وجود تفاوتات كبيرة في ال تزال محو األمية،  ومعدالت والثانوية االبتدائية
 .وجودة تلك الخدماتدمات االجتماعية األساسية الخ

 
مستوى العلى آلمنة امياه الشرب على المباشر الحصول مصر تقدًما كبيًرا في توفير إمكانية  حققتفي العقدين الماضيين،  .1

(. ومع ذلك، ال تزال هناك تفاوتات جغرافية واجتماعية ٪16( وخدمات الصرف الصحي األساسية )٪62) المنزلي
فقط في  ٪41 بلالعامة مقاخدمات الصرف الصحي  ندفي الم لمنازلمن ا ٪61يتوفر لما يقدر بنسبة إذ  –واقتصادية 
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جمعة، المُ الصرف الصحي من مياه  ٪22نحو بما يقدر معالجة في المناطق الريفية  تجري  وفي الوقت الراهن،. الريف
نيل المناطق الريفية في دلتا الوتتأثر معظم محطات المعالجة ال تحقق المعايير المصرية للمخلفات السائلة. غير أن 

لمعالجة في ، وصرف مياه المجاري غير المياه الجوفيةل مستويات الضحلةالبشكل خاص بسبب الكثافة السكانية العالية، و 
 مباشرة. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الوضع بسبب تغير المناخ. الشرب ة مياهشبك

 
ت تقديم الخدمات لتلبية االحتياجات األساسية لتقديم الخدماأنظمة في مهم تغيير مؤسسي جوهري إجراء تسعى الحكومة إلى . 2

مثااًل بالغ  ةیفیرلا تعامجتملا في يصحلا رفصلا تامدخعد تداعيات عدم كفاية وتُ  الفقيرة.المحلية في المجتمعات 
ئة وتوفير بي رمصفي  ضعًفاً  ننیواطملافئات  رثألک ةسیاسألااالحتياجات  ةبیلت في ةیزکرملاالُنهج فشل على الوضوح 

رب لتسيتعرضون ما وغالًبا  ،مليون شخص في الريف على خدمات صحية مناسبة 21.22وال يحصل نحو . لهم ةصحی
ع منسوب ارتفوهو اإلى ذلك التحدي الذي تواجهه مصر وُيضاف التقليدية.  التعفنالصرف الصحي من خزانات مياه 

شكلة مالحكومة الحاجة الملحة لمعالجة  وقد أدركتالصرف الصحي.  بسبب عدم كفاية خدماتالمياه الجوفية الملوثة 
وسوف  نهج مختلف لتقديم الخدمات.اتباع من األهمية، فرصة نفسه على القدر و ، المناطق الريفيةالصرف الصحي في 

مركزي إلى لى نحو عتحول التركيز من االستثمار في البنية التحتية  العملية الرئيسية التيإلى التمويل اإلضافي يستند 
الجهات ة من لئاتحوالت هيكلية في المسويتضمن التمويل اإلضافي عن تقديم الخدمات على المستوى المحلي. ة ائلالمس

حويالت تاستحداث بما في ذلك  - ةها العامياتلاإصالح م، مع المركزية إلى المرافق المحلية للمياه والصرف الصحي
نشاء وربط هذه التحويالت بأداء تقديم الخدمات االنتظامو تتسم بالشفافية من الموازنة  من ة ئلاسلماآليات تضمن ، وا 

النساء  منح)بما في ذلك المواطنين  تسجيل آراءمن خالل بطاقات والعكس األعلى المستويات األدنى إلى المستويات 
صالحات  ،وآليات التظلم ،(فرصة أكبر إلبداء الرأي ه وربط منح األداء بهذ ،والتحقق المستقل ،المراجعةإجراءات وا 

 نتحسیوالطويل  دىملاعلى المعني ع اطلقا بالغة األهمية الستدامة ربیدات على اًً یضأاإلضافي  لیوتملاوسيركز . اآلراء
 لخدمات المياه مستدامعلى نحٍو استعادة التكلفة نه أن يتيح أمن شنموذج مالي  إعدادوسيشمل ذلك دعم  ت.امدخلا

مصر ي الشرب فتنظيم مياه  دور جهازوتعزيز ، قطاعهذا الاستراتيجية وخطط عمل وطنية ل، ووضع والصرف الصحي
 .ف بهكل  ما يُ  لتنفيذ

 
 السياق القطاعي )أو المتعدد القطاعات( والمؤسسي -ثانيا

 

فاع دلتا النيل مقارنة بالمناطق األخرى في مصر بسبب ارتبفي المناطق الريفية  ةكبير  مخاوفالصرف الصحي مصدر . ُيعد 2
زيادة ومع  .في الدلتامياه الغير المعالجة مباشرة في شبكة الصحي مياه الصرف وصرف مستويات المياه الجوفية 

يدية )خنادق صرف البيارات التقلأصبحت ، المياهشبكة ب توصيالت المنزليةلللتوسع في اجة يزل نتاالمنباستخدام المياه 
ة. ونتيجة لذلك، فإن التربوتقل نفاذية منسوب المياه الجوفية يرتفع دلتا حيث الفي  غير مالئمة( تعفنكخزانات  ستخدمتُ 
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يار المنازل. إلى انهيؤدي مما  مبانيأساسات الفي بعض المناطق وتقوض بل  الشوارع، مياه الصرف الصحي تتدفق إلى
يجب على األسر أن تقوم بتنظيف البيارات بشكل متكرر )مرة واحدة في األسبوع(، ودفع ما يصل ولمنع هذا التدفق، 

حلول جل من أي ستدفعها األسر ، وهو ما يتجاوز في كثير من الحاالت التكاليف التكسحهالجنيًها شهرًيا  621إلى 
، فإن البياراتسح كتحملها. وحتى عندما يتم للفقراء في المناطق الريفية يمكن ال وهي تكلفة ، الصرف الصحي التقليدية

م انتظابخاص وغير منظمة وتتخلص من مياه الصرف الصحي يقوم بها القطاع الغير رسمية هذه  الكسحمعظم خدمات 
استخدامها ُيعاد و قنوات الري والمصارف المفتوحة حيث تتدفق المياه عبر المناطق المأهولة بالسكان في مباشرة بإلقائها 

 تزايد تلوثيوتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة،  ،الرتفاع منسوب المياه الجوفيةونتيجة الزراعي. في اإلنتاج 
طفال دون األ بينانتشار اإلسهال وُتعد نسبة للخطر.  صحة الماليينمما يعرض ، رد المياه العذبة النادرة في مصرموا

والحقيقة أن . قًرافاألكثر الفئات على كبير بشكل وتؤثر ، الوجه البحري باألعلى في المناطق الريفية هي سن الخامسة 
التي و  ،الكثير من الري احات والترع الرئيسيةه و يالوضع حرج بشكل خاص في القرى الواقعة على طول نهر النيل وفرع

 .السكانتشكل شريان الحياة للبالد وتوفر المياه لعشرات الماليين من 
الصرف الصحي في المناطق خدمات الذي تقدمه الحكومة والجهات المانحة لتحسين  الضخموعلى الرغم من التمويل . 2

( 4حققت االستثمارات بعض التقدم، فقد عانت بوجه عام من: ) في حينو الريفية، كان التقدم أقل بكثير من التوقعات. 
ية البنية التحتية الرئيسمرافق التنسيق بين  سوء( 6)و ،الجودةضعف و تكاليف البناء م تضخ  ( 6)، والتنفيذالبطء الشديد في 

( استخدام تكنولوجيات 1)و ،الشبكاتب المحليةوصالت الجهات المسؤولة عن تركيب الو  الصرفمحطات معالجة مياه ك
 باحتياجات الخدمة.مقارنة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة 

 

دمات. تقديم الخنموذج القطاع الذي أدى إلى عدم كفاءة هذا التطور المؤسسي في تعثر من المشكالت وينبع العديد من . 1
مشكالت من  العديد صدارةفي  التحتية، وتقديم الخدماتنماذج صنع القرار، واالستثمار في البنية المركزية في وتأتي 

خطة ضع بو قامت الحكومة، بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وشركاء آخرين، و قطاع المياه والصرف الصحي. 
الشرب لمياه الشركة القابضة والصرف الصحي في إطار الشرب خدمات مياه مقدمي معظم جمعت مؤسسية  عمل

مات جميع جوانب خدكل على حدة عن  تخضع للمساءلةمرافق هذه الكيانات إلى  تحويلبهدف وذلك لصحي والصرف ا
خطيط تطوير عن ت اتللمسؤوليالنقل التدريجي في البدء والصرف الصحي. ومع ذلك، توقفت العملية قبل  الشرب مياه

 جري ، يوحالًيا .كل على حدة والصرف الصحي الشرب البناء المركزية إلى شركات مياهجهات من وتنفيذها البنية التحتية 
لموازنة اوتمويلها من مخصصات ميزانية القطاع في الخطط الخمسية القطاع في هذا استثمارات البنية التحتية في إدراج 

الفعلية  تطلباتمع الميتوافق استثمارية محددة وال لمشروعات التقديرية أسلوب التمويل على المتطلبات ويعتمد السنوية. 
ك، ذلة إلى باإلضاف. ةتقديم الخدمل هااستثماراتها الرأسمالية واحتياجاتلشركات مياه الشرب والصرف الصحي من حيث 

شركات مياه الشرب والصرف فإن  ،ونتيجة لذلك منتظم ومخصصا ألغراض مؤقتة.غير عادًة ما يكون فإن التمويل 
الناحية من و وتنفيذها بشكل واقعي.  ةالرأسمالي يةاالستثمار  مشروعاتالفي وضع يسمح لها بتخطيط ليست الصحي 
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يحددها التي  التعريفاتلزيادة من الحكومة المركزية وليس لديها سلطة مستقلة تتلقى هذه الشركات دعًما كبيًرا المالية، 
لت شو جنيه سنوًيا.  مليار 2.4بنحو مجلس الوزراء. وقدرت تكلفة عدم الكفاءة في قطاع مياه الصرف  التحويالت المالية ك 

، الزائدة عن الحد لصرفان التكلفة، والبنية التحتية لمياه عقل تي تال التعريفاتالتشغيل، وأسعار في لتغطية أوجه القصور 
 .6112عام في الناتج المحلي إجمالي من  ٪4.62وتكاليف التمويل 

 
 حيلمياه الشرب والصرف الص القومية الهيئةقيام مع هذا القطاع إلى تفاقم التحدي لأدى النموذج المؤسسي المركزي . 6

. وأدى هذا لصيانةالتشغيل واالمسؤولية عن  والصرف الصحيالشرب شركات مياه تتولي ، في حين البنية التحتيةبتطوير 
يود الفنية بسبب الق ، وذلكاألداءأو منخفضة  يكافاالستغالل الستغلة إلى وجود أصول غير مُ بين الجهتين االنفصال 

ذلك و استرداد التكاليف  معدالتض انخفمن اشركات مياه الشرب والصرف الصحي  تعانيوالمالية. عالوة على ذلك، 
ف االهتمام ضعاالستثمارية مع للمشروعات  ئمالاختيار غير م عن هذا غالبا ما يسفرمرتبط بضعف كفاءة التشغيل. و 

صحي لشرب والصرف المن جانب شركات مياه ا لةائالمسمستوى بالصيانة والجوانب المؤسسية للخدمات وكذلك ضعف 
تلك  إنفالمستوى المؤسسي، وعلى . وكفاءتها هذه االستثمارات لتعزيز جودة خدمات الصرف الصحي غاللمن حيث است

 ليها إدارتها وصيانتها.نها أصواًل يجب ععالتي ورثت  ةالمركزيللجهات مدينة شركات ال
 

ر الذي األم، لهذا القطاعالصرف الصحي إلى اإلضرار باالستدامة المالية خدمات و الشرب مياه  اتتعريف ى انخفاضأد. 41
مليات تمويل عقيام الحكومة بلشركات مياه الشرب والصرف الصحي، و  أصالً تدهور األداء المالي الضعيف نجم عنه 

لوزارة  ازنةو وزارة المالية مخصصات في الموتوفر . الموازنة العامةبالكامل من الشرب والصرف الصحي  مياهواستثمارات 
انخفاض كل من  عوق يو البنية التحتية. لتطوير منح وتقديم التشغيل دعم بغرض اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 

الستدامة المالية اتحقيق يل والصيانة والنفقات الرأسمالية تكاليف التشغخفض الحوافز المالية لوعدم كفاية التعريفات 
بدأت هامشية زيادات  6111منذ عام  بشكل متقطعالتعريفات  ات التي ُطبقت علىزيادالوكانت  .هذا القطاع لخدمات

م تنظي جهازويقدم زيادات تدريجية أعلى. تطبيق بدأت الحكومة حين  6142حتى عام وذلك ، للغايةأساس منخفض من 
طار دوره واستقالله محدودان في ظل اإلغير أن ، بالتعريفاتالمتعلقة األمور الوزراء بشأن المشورة لمجلس الشرب مياه 

 القانوني الحالي.
 

لصرف لالقومي ، وتهدف من خالل برنامجها البالدتدرك الحكومة الحاجة الملحة للتصدي لتحديات الصرف الصحي في . 44
إمكانية ضمان للرئاسة( إلى أساسي تابع وهو برنامج )مليار دوالر  44.6البالغة قيمته الصحي في المناطق الريفية 

لى ع تحسين األداء واالستدامةعلى تشجيع الالريفية و في المناطق خدمات الصرف الصحي على شامل الحصول بشكل 
 مستوى شركات المياه والصرف الصحي.
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 السنوات) القائم مع مصر إلطار الشراكةالمجال األول للتركيز مع التمويل اإلضافي، البرنامج، بما في ذلك ويتوافق . 46
تعزيز الشفافية والكفاءة، ودعم عن طريق وذلك  –تحسين الحوكمة واإلصالح المؤسسي  -( 6146-6142المالية 

بداء رأيهم.المؤسسات الشاملة، وتعزيز إشراك المواطنين  الصحي في  والصرف الشرب تم إبراز مياهباإلضافة إلى ذلك،  وا 
دخال إاالجتماعي(، بما في ذلك  حتواء، االالمجال الثالث للتركيزإلى اهتمام )بحاجة أنهما على  مع مصرإطار الشراكة 

ما ك .البرنامجوكلها مدعومة في إطار  -، وجودة المياه، وخدمات الصرف الصحي الشرب خدمات مياهعلى تحسينات 
 حتواءيتماشى البرنامج مع الدعامة األولى الستراتيجية البنك الدولي اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )"اال

السالم واالستقرار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: استراتيجية جديدة لمجموعة تعزيز االقتصادي واالجتماعي من أجل 
 البنك الدولي"(.

 نطاق البرنامج -اثالث
 من جغرافية الممول من البنك الدولي شريحةالمناطق الريفية في  المستدامةيمول برنامج خدمات الصرف الصحي . 46

للصرف الصحي في المناطق الريفية في ست محافظات )البحيرة، والدقهلية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، القومي برنامج ال
ويركز برنامج  .حيث ترتفع نسبة التلوث الدلتابرشيد وفرع السالم ترعة في الصحي مياه الصرف  تتخلص منوالشرقية( 

بطة وثمانية مؤشرات مرتللنتائج  على ثالثة مجاالت رئيسيةالمناطق الريفية في  المستدامةخدمات الصرف الصحي 
، ائجالمجال األول للنت في إطار الصرف الصحيالحصول على خدمات تحسين ومجاالت النتائج الثالثة هي . بالصرف

قومي في التعزيز إطار القطاع ، و المجال الثاني للنتائجفي إطار تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي و 
رف خدمات الصالحصول على هذا البرنامج، ستتاح للمحافظات الست إمكانية وفي إطار . المجال الثالث للنتائج إطار

ث ترتفع نسبة تلو حيث لها التابعة مليون شخص يعيشون في القرى والمناطق  4.24لنحو الصحي التي سيتم توفيرها 
 رأسمالية على أساس األداء إلى شركات مياهوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منًحا وستقدم  المجاري المائية.

الشبكات  في عتوسفي الذات األولوية في المناطق الريفية ثمارات الصرف الصحي الشرب والصرف الصحي لتنفيذ است
نشاء/إعادة تأهيل منشآت  أداء تعزيز  ، سيتمالبرنامجمن  المجال الثاني للنتائجإطار . وفي معالجة مياه الصرف الصحيوا 

شراك المواط المؤسسيةوالمالية و المجاالت التشغيلية واالقتصادية شركات مياه الشرب والصرف الصحي في  وفيما . نينوا 
ئة المواتية الرئيسية داخل القطاع وتعزيز البيالمؤسسات ستركز األنشطة على بناء قدرات ، بالمجال الثاني للنتائجيتعلق 

نموذج وضع ( دعم 4، مع التركيز على )في المناطق الريفية لتقديم خدمات الصرف الصحي الفعالة التي تخضع للمساءلة
( تعميم 6)ووالصرف الصحي، لقطاع مياه الشرب قومية استراتيجية وضع ( 6)تيح استعادة التكلفة بشكل مستدام، ويمالي 

تنظيم مياه  جهاز( دعم 1، و)اإلجراءات راضي لصالح هذا القطاع وتحديث تلكاأل لنزع ملكيةإجراءات التشغيل الموحدة 
 إلنجاز مهامه. الشرب في مصر
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بنية في التمويل مع البنك اآلسيوي لالستثمار في الللمشاركة الدولي  البنكمن . طلبت الحكومة المصرية تموياًل إضافًيا 41
البرنامج  لذي حققهاللبناء على النجاح المؤسستين بالتساوي بين تكلفته سيتم تقاسم والذي دوالر، مليون  211التحتية بمبلغ 

المجريين  تصرف المياه فيبتوسيع نطاق األنشطة ليشمل ثالث محافظات جديدة الذي أحدثه وذلك القوي واألثر األصلي 
 جهازوصلة إضافية( مع تعزيز أجندة اإلصالح )بناء قدرة ألف  422بإجمالي ) ترتفع نسبة التلوثحيث ا منفسه المائيين

 ستدامة المالية(.القطاع وااللة ائمس لتعزيزفي المقام األول  الشرب في مصرتنظيم مياه 
 

خرى أسيساعد القرض اإلضافي المقترح في تمويل النفقات المرتبطة بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل ثالث محافظات . 42
خدمات الصرف الحصول على تحسين  (4) بهدف في تلك المحافظات، وذلكوشركات مياه الشرب والصرف الصحي 

بتوسيع المشروع ليضم ثالث محافظات إضافية  إضافي منزلألف  422الصحي من خالل توسيع نطاق الوصول إلى 
وممارساتها شركات مياه الشرب والصرف الصحي  ( تحسين أنظمة6)، ووشركات مياه الشرب والصرف الصحي فيها

(، الشرب في مصرتنظيم مياه  السيما جهاز، ومؤسسات القطاع )لقطاعل القوميطار اإل( مواصلة تعزيز 6)، والتشغيلية
طار السياسات و  مسائل اللمساعدة الفنية في وهو ا ي تمويل مشروع استثمار الخاص ب ن مكو  ال( إدخال 1)و ،والتقييموالمتابعة ا 

 .االستراتيجية للقطاع
 

ستواصل الحكومة اتباع نهج مؤسسي يشجع على زيادة استدامة اإلطار المالي، وكذلك اتخاذ تدابير لتعزيز تقديم . 42
شرب والصرف لمياه الأخرى الحكومة نظام التحويالت المالية على ثالث شركات وستطبق . المواتيةالبيئة وتوفير الخدمات 
القطاع بحيث تتوفر الموارد المالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بطريقة باستراتيجية اإلصالح  في إطارالصحي 

مع أيًضا صرية الحكومة الموتعمل في القطاع. لة ائوالمسؤسسي م حوافز لتعزيز األداء الموتقد   ،االنتظامو تتسم بالشفافية 
 شركات مياه الشرب والصرف الصحي. اتلتعزيز قدر  ،الدوليبما في ذلك البنك  ،شركاء التنمية

 

حي في للصرف الصالقومي من استراتيجية الحكومة إلصالح الخدمات وبرنامجها جانًبا أساسًيا لة ائالمستعزيز . ُيعد 42
مصرية تعزيز الخدمات، ستواصل الحكومة الفي تقديم الالمركزية ووفًقا للسياسات التي تتبعها لتطبيق المناطق الريفية. 

تقدم الخدمات مثل شركات مياه الشرب والصرف الصحي والمواطنين الذين يستفيدون الجهات التي العقد االجتماعي بين 
ية إلى تخطيط خدمات البنيبدأ من المستويات األعلى نزواًل للمستويات األدنى من نهج  وباالنتقالمن هذه الخدمات. 

إدخال ريق عن طالرسمية وغير الرسمية لمقدمي الخدمات لة ائالمس، ستقوم الحكومة بتعزيز عالقات وتنفيذها التحتية
ي خالل االستمرار فومن شركات. لك التالتخطيط واإلدارة في من أنظمة ض أنظمة وممارسات لمشاركة المواطنين النشطة

كون قرارات عمالئها، تتوقع الحكومة أن تتجاه شركات تلك الل لة من المستويات األعلى نزواًل للمستويات األدنىائنهج المس
وتعتزم  ،شركات مياه الشرب والصرف الصحي أكثر استجابة لألولويات المحليةالتي تتخذها االستثمار وتقديم الخدمات 

 .آراءهم والمجتمع المدنيالمواطنين إبداء تحسين جودة الخدمات من خالل أيًضا 
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 لبرنامجاإلنمائي لهدف ال -رابعا
افظات في المح الريفيةفي المناطق خدمات الصرف الصحي الحصول على زيادة بغية تعزيز المؤسسات والسياسات . 41

 .وتحسينهاالمختارة في مصر 
 

 واالجتماعية البيئية اآلثار -خامسا
ل46  للبرنامج واالجتماعي البيئي النظام تقييم) األصلي للبرنامج واالجتماعي البيئي النظام لتقييم إعداده تمالذي  الملحق . توص 

 الصحي والصرف الشرب مياه وشركات اإلضافي التمويل يشملها التي الثالث المحافظاتليغطي ( 6142 يوليو – األصلي
 إذ اإلضافي لتمويلل الجديدة الجغرافية التغطية على ينطبقان واستنتاجاته التقييم هذا تحليل أن إلى في تلك المحافظات

 تكون  أن قعالمتو  ومن. األصلي البرنامج يتضمنها التي المحافظات كبير حد إلى يشبه السياق البيئي واالجتماعي إن
 بعض اتخاذ مع الحالي النظام خالل اآلثار/المخاطر من الحد/تقليل ويمكن إيجابية، العامة واالجتماعية البيئية اآلثار

 البيئة على سبوقةم غير أو متنوعة أو حساسة كبيرة سلبيةآثار  اإلضافي التمويل الستثمارات وليس. الثغراتالتدابير لسد 
تدابير الالزمة ال اتخاذأيًضا  وسيتمهذه اآلثار، مثل لها  استثماراتأي  استبعاد وتم كليهما، أو المتضررين األشخاص أو

 البيئية ألنظمةا تعزيز تدابير لزيادةالملحق  وتضمن. البرنامج على كبيرة مخاطر على تنطوي  قد استثمارات أي الستبعاد
 التحقق وكولوبروت ،وبرنامج التخفيف من حدة الفقر القانونية، المواثيق في التدابير هذه دمج سيتم/وتم. واالجتماعية

 .الفنية في البرنامج القائم على النتائج المساعدة ، ومكون بالصرفببعض المؤشرات المرتبطة  الخاص
 

ن سيشمل .  61 جية التعاقد مع استشاريين إلجراء دراسات استراتي ي مشروع االستثمار الالفنية في مجال تمويل المساعدة  مكو 
الوطنية للمياه والصرف الصحي المدرجة في  االستراتيجيةأن تؤدي ويمكن . والصرف الصحيبشأن إمدادات المياه 

في لمتبع االبيئية واالجتماعية المرتبطة بالنهج اآلثار إلى بعض  ي مشروع االستثمار الالمساعدة الفنية في مجال تمويل 
مساعدة الفنية تستلزم الوسف . االستراتيجيةالتي ستدعمها ات يوالتكنولوجوخدمات الصرف الصحي الشرب توفير مياه 

طة بها. األراضي والمسائل المرتب نزع ملكيةأيًضا موضوعات تتعلق بتتضمن إعداد الدراسات والخطط والبرامج التي قد 
 OP 4.01 ملياتعسياسة الالتالية:  الضماناتسياسات تفعيل ، ويتم "ب"فئة ضمن الالمساعدة الفنية لذلك، يتم تصنيف 

بشأن  OP 7.50 العملياتوسياسة ي، قسر إعادة التوطين البشأن  OP 4.12 العملياتوسياسة  التقييم البيئي،بشأن 
 .الدولية المائيةمجاري ال على المقامة عير االمش

 

واألثر االجتماعي. لفقر لبيئي واجتماعي وتحليل استراتيجي  تقييمبمنزلة  اي سيتم إعدادهتال سياسات الوقائيةالأداة كون تس. 64
، OP7.50يات العملوبخصوص سياسة التقييم. إجراء قبل ا ماإلعالن عنهوسيتم األداتين إعداد الشروط المرجعية لكال وتم 

للحصول طط خينتج عنها على الرغم من أن المساعدة الفنية ستشمل استراتيجيات المياه والصرف الصحي التي يمكن أن 
روط الصرف الصحي، فإن المساعدة الفنية تفي بششبكة لجة إلى مياه الصرف المعاوتصريف المياه من نهر النيل على 

أثير دون أي تمصب النهر جزء من بأقصى وهي مرتبطة استراتيجية ألنها تقتصر على دراسات اإلخطار اإلعفاء من 
 شاطئة.تالم البلدانمحتمل على 

 

وقد أعدت الحكومة المصرية . األراضي نزع ملكيةموحدة ل عملياتسيتخذ إطار سياسة إعادة التوطين شكل إجراءات . 66
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ذها اآلن في ويجري تنفيالدولي فريق البنك راجعها ، والتي األصليالبرنامج في إطار  الموحدة عملياتإجراءات البالفعل 
مراجعة م ستت، التمويل اإلضافيإطار وفي . األصليللبرنامج وفقا لمياه الشرب والصرف الصحي  الشركات الثالث

على طبق يُ  التوطينإعادة لسياسة كإطار  وستعمل  OP 4.12العمليات الموحدة لتتوافق مع سياسة  ملياتات العإجراء
 عمیجفي طبق تُ حيث  ،الموحدة واعتمادها عملياتال راءاتجإ ثیدتحبمراجعة  وسيقوم البنك الدوليالبرنامج بأكمله. 

 .جمانربلا في کةرامشلامياه الشرب والصرف الصحي شركات 
 

 التمويل -سادسا
 

 اإلجمالي التمويل اإلضافي األصليالبرنامج  مصدر التمويل

 دوالر مليون  621 دوالر مليون  61 دوالرمليون  421  المقترض/المتلقي

 المؤسسة/والتعمير لإلنشاء الدولي البنك
 الدولية للتنمية

 دوالر مليون  221
 
 

 دوالر مليون  121 دوالر مليون  611
 1جهات أخرى 

 دوالر مليون  611 دوالر مليون  611 دوالر 1  

 اإلجمالي
 دوالر ارملي 4.141 دوالر مليون  261 دوالر مليون  261

 

عزمه  التحتية نيةالب في لالستثمار اآلسيوي  البنكأكد  :التحتية البنية في لالستثمار اآلسيوي  البنك من مشترك تمويل. 66
 المالي الصرفعمليات المرتبطة بمؤشر الفي إطار  المنزلية للوصالتتمويل مشترك في شكل مليون دوالر  611 تعبئة

لموارد الالزمة اويوفر هذا األمر البرنامج. النهج الذي يتبعه ويظهر الثقة في الدولي ، مما يعزز بشكل كبير دعم البنك 4
ومن المتوقع أن تتم  .ضافيالتمويل اإل، والذي سيتم تحقيقه بأكبر قدر من الفعالية من خالل البرنامج وتعميقهلرفع مستوى 

تقديم عن مسؤواًل الدولي . وسيكون البنك 6141في سبتمبر  التحتية البنية في لالستثمار اآلسيوي  البنكإدارة مجلس موافقة 
نجازات تقدم في تنفيذ ما يتحقق من من خالل استعراض الدعم للتنفيذ   الصرفعمليات المرتبط بمؤشر كذلك الو البرنامج وا 

صحة  أييدتعن الدولي مسؤواًل . كما يكون البنك المتابعةأنظمة باإلضافة إلى أداء لمسائل التنفيذ ، وتقديم الدعم المالي
رتبطة بعمليات الم النتائج/المالي الصرفالمرتبط بعمليات لمؤشر بشأن ما تم إنجازه في االنتائج التي تم التحقق منها 

سير بشأن ل منتظم تواصالتحتية والبنك الدولي على  البنية في لالستثمار اآلسيوي  البنكوسيبقى فريقي . الصرف المالي
ل في اتفاقية توضيح ترتيبات دعم تنفيذ البرنامج بالتفصيوسيتم . لدعم التنفيذ بعثات مشتركةرسالن يوقد  ،البرنامج عمل

 .التحتية البنية في لالستثمار الدولي والبنك اآلسيوي بين البنك المشتركين المقرضين 
 

 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية للبرنامج -سابعا
 

 التحتية البنية في لالستثمار اآلسيوي البنكمن مقرر تمويل مشترك  1 
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إضافية ثالث شركات ي األصلالمشروع سيضم حيث نفسها الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ اإلضافي  التمويلرث يس .61
الوزارة  هيوتكون وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كما هو موضح أدناه. لمياه الشرب والصرف الصحي، 

. لبرنامجاستقود تنفيذ البرنامج من خالل وحدة إدارة في المناطق الريفية، ومن ثم المسؤولة عن قطاع الصرف الصحي 
صرف الصحي في المناطق للالقومي برنامج ال( تنسيق تنفيذ 4ما يلي: )البرنامج وتشمل المسؤوليات الرئيسية لوحدة إدارة 

المشروعات ( متابعة تنفيذ 1)و التوريدات،( اإلشراف على أنشطة 6)و( إعداد خطة عمل استراتيجية شاملة. 6)و ،الريفية
لك القرى، بما في ذفي الصرف الصحي بمشروعات ( مراجعة الخطط االستثمارية المتعلقة 2)و المحافظات،على مستوى 

 ،دوريةقييم تتقدم تقارير متابعة وتقارير المنفذة للمشروع المختلفة الهيئات ( التأكد من أن 2)و واعتمادها،، الخطط التنفيذية
( تحديد 6)ون، ولالممو  عليها اتفق لشروط المشروع التي وفًقا وأنشطة تنفيذه ( التأكد من تنفيذ تصميمات المشروع 2)و

( العمل مع المانحين والشركاء 41)و ،واقتراح إجراءات تصحيحيةالخطة، إن وجدت،  حاالت االنحراف عن مسارأسباب 
 للخطة االستراتيجية.وفًقا الذين يمولون المشروعات 

ركة القابضة والشعلى النحو التالي: شركات مياه الشرب والصرف الصحي، عن التنفيذ تم تحديد المسؤولية الرسمية  .62
ة عن ، ستكون جميعها مسؤولالبرنامج، ووحدة إدارة الشرب في مصرتنظيم مياه وجهاز والصرف الصحي، الشرب لمياه 
كات المسؤولية تقع على عاتق شر معظم رغم أن  -الصرف الصحي( الحصول على )تحسين المجال األول للنتائج تنفيذ 

ل إدارة أدائها وتخطيط  شركات تكون لى ذلك، وسوسيتم تحفيزها ع هااستثماراتمياه الشرب والصرف الصحي ألنها ستخوَّ
 ل الثاني للنتائجالمجاعن تنفيذ مسؤولتين  والصرف الصحيالشرب لمياه والشركة القابضة  مياه الشرب والصرف الصحي

لمجتمعات والمرافق واوستكون وزارة اإلسكان (، الصحي والصرف الشرب مياه بشركات التشغيل وممارسات نظم )تحسين
طاع(، للق القومي اإلطار )تعزيزالمجال الثالث للنتائج مسؤولة عن تنفيذ البرنامج، من خالل وحدة إدارة العمرانية، 

 .والتقييموالمتابعة أن األنشطة المتعلقة بالتعريفات بش الشرب في مصرتنظيم مياه  جهازوبالتعاون مع 
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