
 

 

 

 

 

 

 

 

Annex (5)  

Minutes of meetings of the consultations by WSC 



المشروع المتكامل للصرف الصحي

بالقري المحرمة
تمويل البنك اإلفريقي للتنمية  



(اللقاء الشعيب )  بقرية الشغبالوحدة المحلية



(اللقاء الشعيب )  الوحدة المحلية

أمانىالدكتورة رحبت * 

باحلضور من أهاىل أسنا والقادة

الشعبيني و أكدت على أهمية 

ار لإلستمراملشاركة اجملتمعية 

املشروع وأثنت على تعاون 

األهاىل مع التنفيذيني من 

البنك اإلفريقى الشركة و

.لتكملة املشروع 



(اللقاء الشعيب )  الشغببقرية الوحدة المحلية
وضمت جلنة اللقاء الشعبى عدد من مديرى ومسئوىل إدارات التخطيط ومتابعة املشروعات واملكتب الفنى

.واملشاركة اجملتمعية والعالقات العامة والتوعية 

وأوضح املهندس حممد شحاتة مدير عام متابعة مشروعات اهليئة القومية واجلهاز التنفيذى 

قرية على مستوى 600ل رئاسة اجلمهورية ضمن خطة توجيهية من % 50إىل % 17بالقرى  احملرومة من الصرف الصحى اهلدف من املشروع وهو رفع مستوى خدمة 

.حملطة معاجلة واحلاجة إىل حتديد أراضى حمطات الرفع شركة مياه الشرب والصرف الصحى باألقصروأوضح توفري اجلمهورية



(اللقاء الشعيب )  الشغببقرية الوحدة المحلية

صباح خليفة رحبت الدكتورة 

ة استشارى التنمية اجملتمعية اخلاص

بية بالبنك األفريقى بوجود قيادات شع

ن لسبع قرى بأسنا وحثتهم على تكوي

جلنة حملية من القيادات الطبيعية 

إشراف مساعدة على للقرى كلجنة 

لكل تنفيذ املشروع على أن تكون ممثلة

ى الفئات لتوصيل صوت اللجنة لباق

األهاىل توعيةأهاىل مركز أسنا و

للتعاون مع القائمني على  املشروع،



(اللقاء الشعيب )  الشغببقرية الوحدة المحلية

ل وأشارت إىل أن املشروع سيتم تنفيذه على مدى زمنى قصري بتموي

اتفاقية يشمل كافة التكاليف وفقالبنك اإلفريقى للتنمية  قرضى من 

سواء  الرفعويبقى فقط عبء توفري أراضى حملطات احلكومة املصرية مع 

وأكدت على عدم اململوكة للدولة، أو من األراضى تربعات األهاىل من 

، كما  الصرف الصحى وجود أى ضرر أو خماطر صحية  حملطات رفع 

على اللقاء الشعبى واملشاركة  البنك األفريقىأكدت على حرص 

.اجملتمعية ورحبت باستقبال كافة األستفسارات خالل اللقاء 



(اللقاء الشعيب )  الشغببقرية الوحدة المحلية

أشار املهندس عماد الضوى حممد عضو  

جلنة متابعة املشروع إىل أن حمافظة  

–أسيوط )األقصر ضمن مخس حمافظات 
ة احملافظ( األقصر–قنا–سوهاج–املنيا

على متويل البنكالوحيدة التى أصر 

املشروع بها  بالكامل ، وأشار إللى أنه مت

ة قرية ليشملها املشروع مبحافظ13اختيار 

اد وفقا لعدة معايري منها التعدمتت األقصر

ة السكانى وتوفر املياه اجلوفية بالقري

، وحث مياه نهر النيل  وقربها من مصادر 

توعيةاحلضور من قادة الرأى  على ضرورة 

الصرف األهاىل للحفاظ على شبكات 

.الصحى 



(اللقاء الشعيب )  الشغببقرية الوحدة المحلية

عرض املهندس مصطفى فتحى  

بعد التصميم اهلندسى والفنى للمشروع

شركة مياه الشرب والصرفثناءه على 

لكونها سباقة    الصحى باألقصر

بالتفاعل من خالل اللقاء الشعبى 

تسهيال إلجرءات املشروع ، وأوضح أن 

حمطة املعاجلة تقع على بعد 

من املناطق السكنية ( مرت500)حمدد

مبوافقة وزارتى الصحة والبيئة ،كما 

ر  عرض االثار البيئية والسياسات واألط

القانونية واملؤسسية واإلدارية



(اللقاء الشعيب )  الشغببقرية الوحدة المحلية

وجدير بالذكر حضور   

عزيزة حممد األستاذة 

رئيسة الوحدة أمحد ادم

تاذ  احمللية بالشغب واألس

نائب رئيسيوسف جالل 

مركز ومدينة أسنا  

ومشاركتهم فى تنظيم

.اللقاء 



(اللقاء الشعيب )  الشغببقرية الوحدة المحلية

:األهالىالمجال ألسئلة واستفسارات صباحالدكتورة إفتتحت 



(اللقاء الشعيب )  الشغببقرية الوحدة المحلية
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الشغب؟و  المعالو الهنادى لقرى التابعة النجوع ماهوموقف -
 فى السكنية التجمعات هذه وضعت الفنية الجهة:  دشحاتةد محم المهندس إجابة -

 0202 عام حتى المحتملة السكنية التوسعات إلى باإلضافة االعتبار
 ولكن البداية بالقرى الرئيسية كمرحلة أولية ثم النجوع التابعة كمراحل الحقة .

 محطة لكل تقريبا سيارات3 كسح سيارة 02 حوالى وفر اإلفريقى البنك أن إلى باإلضافة
 المشروع اليصللها التى البعيدة المناطق لخدمة

 . قرية 33بال
 
 العديسات بحرى -المواطن مدنى توفيق  5س *
 كاملة غرب والطود وبحرى قبلى لعديساتا قرى مكونات المشروع سيتضمن هل -

 ؟ بتوابعها

كيلو فى  0لمساحة إجابة المهندس محمد شحاتة : تستطيع المحطة تقديم الخدمة -
محيطها فى جميع االتجاهات، وهناك استشارى يقوم بعمل رفع مساحى لكل القرية 

بنجوعها وفى حالة عدم التمكن من الوصول لبعض المناطق فى القرية سيتم المحاولة 
مع األهالى توفير أراضى لمحطات رفع وبعدها وصول الخدمة ، باإلضافة إلى أن 

جمع بيانات التعداد السكانى من األشخاص المعنية / رؤساء  الجهة الفنية حريصة على
 الوحدات المحلية بكل قرية .
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 شغب غرب –المواطن أحمد عبد اللطيف  6* س

 ؟ ونصف ومتر متر بين عرضها التى للشوارع الصحى الصرف سيصل هل -
 

 إجابة المهندس محمد شحاتة : تبنى على بداية الشارع غرفة تجميع لعدد غرف -
 التفتيش الموجودة فى الشوارع الصغيرة .

 
 المعال –العمدة نوبى ابوالوفا  7* س

 هل سيغطى المشروع الجزء الشرقى للقرية ؟ -

إجابة المهندس محمد شحاتة : من المحتمل بناء محطة شرقية ومحطة غربية وخطوط  -
 متصلة وفقا لرؤيه االستشارى لتوفير معلومات دقيقة لعمل رفع كامل .

 

 قريه الشغب عزبه االمير -غاليه محمد بكر  8*س
 ما العمل بالصرف الصحى بالمنطقه حاليا؟-

 اجابه المهندس محمد شحاته: تم توفير حل مؤقت حتى استكمال تنفيذ المشروع .-

 

 غرب الدبابيه –محمد امام  9*س

 هل االراضى التى وفرها االهالى ستكون صالحه لمحطات المشروع ؟
دراسه على االرض و في حاله عدم صالحيتها سنحاول توفير ارض  سيتم اجراء -

 مناسبه .
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(اللقاء الشعيب )  بقرية اصفونالوحدة المحلية



(اللقاء الشعيب )  بقرية اصفونالوحدة المحلية

على حق  صباح خليفة الدكتورة واكدت *

ع  املواطن يف حالة التضرر جراء تنفيذ املشرو

اخن  على اخلط الساملياهبتقديم شكوى بشركة 

ا  وستقوم الشركة برد التضرر ألصله وفق125

حلكومة  البنك املمول واللشروط املتفق عليها بني 

املصرية

بالذكر حضور رئيس الوحدة احمللية  وجدير *

يوسف عبد  و الدكتور مدثربأصفون االستاذ 

مدير معامل إسنا واملشارك يف تنظيمالفتاح

.اللقاء الشعبى 

خمطط عامسيد امحد امحد فهمى واملهندس 



(اللقاء الشعيب )  بقرية اصفونالوحدة المحلية

دنى  حممد املامانى وعربت الدكتورة 

مدير عام العالقات العامة والتوعية 

املشاركة اجملتمعيةو

سعادتها بتواجدها مع اهاىل قرية  عن 

مرة اخرى  بتكرارالزيارة أصفون و وعدت 

حتى يتم االنتهاء من املشروع وذلك بهدف

االهاىل عن كيفية التعامل مع توعية

.عليهاواحلفاظ الصرف الصحى خطوط 

ثم فتحت اجملال ألسئلة واستفسارات 

:االهاىل 





(اللقاء الشعيب )  بقرية اصفونالوحدة المحلية

كال من المهندس  وقام *

الضوي محمد  عماد 

شروع  التصميم الفنى للمبعرض 

فتحى مصطفى والمهندس 

المشروع من الناحية  بعرض 
.البيئية 


