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  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

  ١إستراتيجية اإلعالم والتوعية  

  
  والخطة التنفيذية والتوعية اإلعالمإلستراتيجية  السمات األساسية

  
  

  :امـالع قاـالسي
  

  والتوعيـة  اإلعـالم في مجال تسترشد جهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 
ستة كل ا هيثحديتم تو، ٢٠٠٦ عامول مرة في ألالتي تم إعدادها  اإلعالمبإستراتيجيتها الخاصة ب

قابضـة  فريق مشترك من الشركة الالذي قام بإعداده  ويمثل هذا التقرير. التاريخمنذ ذلك  شهور
 ومشروع دعم مياه الشرب والصرف الصحي الممول من الوكالة األمريكيـة للتنميـة الدوليـة   

 . لهذه اإلستراتيجية اًتحديث
 
  أما العالقات . المواطنين وتثقيفهم توعيةتقوم إدارة التوعية العامة بالشركة القابضة بتنفيذ أنشطة

 .بعة لمكتب رئيس مجلس اإلدارةبها وحدة العالقات العامة التا فتضطلعمع الصحافة، 
 
  لشـركة القابضـة   امهام وواجبات ب رفع مستوى الوعي العامتتمثل أهداف هذه اإلستراتيجية في

الترشيد، وزيادة  بموضوعاتالوعي  ونشر، بصفة عامة قطاع مياه الشرب والصرف الصحيبو
ة فـي عمليـة التنقيـة،    معالجة مياه الشرب وسلسلة اإلجراءات المتبع بتكلفة المواطنين  معرفة
ضمان توافر المهارات األساسـية  ، باإلضافة إلى يقوم على المشاركةعمل وتعزيز منهج  وخلق

 .الالزمة للعاملين بالقطاع
 
  بحيث يتولى من يشغل هـذه الوظيفـة   " متحدث رسمي"وظيفة  بخلقتوصي هذه اإلستراتيجية

 .تنسيق العالقات مع الصحافةمسئولية 
 
 مسـئوليات  المهـام و الللسنة األولـى تتضـمن   راتيجية المقترحة خطة تنفيذية تشمل هذه اإلست

 .المقرر تنفيذها في السنة القادمة والتوعية اإلعالموالجدول الزمني ألنشطة والموارد 
  
  

  :اتــالمكون
  
 والتوعيـة  اإلعـالم هذه اإلستراتيجية بعرض عام للعوامل الرئيسية التي تؤثر على بيئـة   تبدأ 

قطاع ميـاه الشـرب   رف الصحي، وتشمل أهمية وحساسية لصقابضة لمياه الشرب واللشركة ال
، وأهميـة المشـاركة الشـعبية    األطراف المعنيةأدوار ومسئوليات تداخل ووالصرف الصحي، 

، مع وسائل اإلعـالم والتعامـل معهـا    ، والتحدي الكامن في التفاعلالمواطنينتوقعات  وتلبية
، فضـال  والتوعية اإلعالمفي مجال  تحدياتالكة القابضة لمواجهة لشرلدى اواالستعداد الداخلي 

 .والتوعية  اإلعالمالمستمر ألنشطة  نقيحالتعن المراجعة و
  
  
 



  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

  ٢إستراتيجية اإلعالم والتوعية  

  واألطراف المعنية  الجمهور المستهدف لتعطي نظرة عامة على وتستمر اإلستراتيجية بعد ذلك
سيين والعـاملين بالشـركة القابضـة    بما في ذلك وسائل اإلعالم والعمالء والقادة السيا الرئيسية

 . والشركات التابعة لها، والمجتمع المدني، والشباب، والجهات المانحة
 
   ثم يتبع ذلك مراجعة للرسائل األساسية التي ستستخدمها الشركة القابضة في أنشطتها الخاصـة

ومنهـا  قة بالمياه لقضايا المتعلا المعلومات العامة األساسية حول، بما في ذلك والتوعية اإلعالمب
ألولوية التي يحظـى  الذي تلعبه في الصحة العامة، وأهمية ترشيد االستهالك، وا الحيويالدور 

، فـي حينهـا   القطاع، ودور العميل في سداد فاتورة اسـتهالك الميـاه   بها العميل في عمليات
أعمـال  كلفـة  ارتفاع توالتحديات القادمة بما في ذلك  ،وإنجازات الشركة القابضة حتى تاريخه

 .بقطاع مياه الشربالتشغيل بالقطاع، وأهمية العاملين 
 
   ـ لتوصـيل   ةتتضمن اإلستراتيجية ملخصا للقنوات الرئيسية التي ستستخدمها الشـركة القابض

اإلخبارية  والرسائلاإلعالمية المختلفة  األنشطة ،الحصرعلى سبيل المثال ال  وتتضمن ،رسائلها
الجدول الزمني والموارد المطلوبة والمسـئوليات  كما تتضمن   .عيةوالقنوات اإلعالمية االجتما
 .طبقاً للخطة التنفيذية للسنة األولىالمحددة لكل جهة، وذلك 

 
  مخاطبة كـل مجموعـة مـن    التي ستُستخدم في تم تحديد الرسائل الرئيسية والقنوات الخاصة

والتوعيـة وتصـوراً    عالماإللتالي ملخصا إلستراتيجية ويتضمن الجزء ا. الجمهور المستهدف
  . عاماً للرسائل الرئيسية وقنوات توصيلها وقطاعات الجمهور المستهدف
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  ٣إستراتيجية اإلعالم والتوعية  

  والتوعية اإلعالمإستراتيجية ملخص 
  
  

  :ويشمل ذلك مايلى ،والتوعية للشركة القابضة اإلعالمملخص إستراتيجية  يلينعرض فيما 
 والتوعية اإلعالمبيئة / سياق 
 دافــاأله 
 تهدفةالجهات المس 
 لــالرسائ 
 واتــالقن. 
  

رض الجـدول  ـملخص اإلستراتيجية من حيث السياق واألهداف، بينما يع) ١(ويعرض الجدول رقم 
  .ملخص اإلستراتيجية من حيث الجهات المستهدفة، والرسائل، والقنوات) ٢(رقم 

  
  

  )١(جدول رقم 
  والتوعية للشركة القابضة اإلعالمملخص إستراتيجية 

  ق واألهدافمن حيث السيا
  

  والتوعية اإلعالمبيئة  /سياق  دافــاأله
  لشركة والقطاعالمواطنين ل تفهمتعزيز 
  مستهلكي المياه لدىغرس الوعي بالترشيد 
  لتكـاليف وخطـوات    المـواطنين زيادة تفهم

 معالجة المياه
   مبني على المشاركةخلق وتعزيز منهج 
  توعية التطوير المهني واستمرار االستثمار في

املين بالشـركة القابضـة لميـاه الشـرب     الع
  والصرف الصحي والشركات التابعة لها

  خدمات مياه الشرب التركيز واالهتمام بزيادة
 والصرف الصحي 

 تداخل األدوار والمسئوليات في القطاع 
  مشاركة المواطنينأهمية 
  توقعات المواطنينالحاجة إلى تلبية 
 العالقـة مـع وسـائل    الكامنة في تحديات ال

 عالماإل
     التنظيم الداخلي وضـرورة وجـود وظيفـة

 "متحدث رسمي"
 اإلعـالم مستمر ألنشطة التقييم المراجعة وال 

  والتوعية
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  )٢(جدول رقم 
  والتوعية للشركة القابضة اإلعالمملخص إستراتيجية 

 من حيث الجهات المستهدفة، والرسائل، والقنوات
 

  ةالمستهدف الجهات  لــالرسائ  واتــالقن

 لصحافةنادي ا 
 صحفيةالمؤتمرات ال 
 للصحافةعالمية اإلمواد ال 
 موجهةلاعالمية اإلتغطية ال 
    الرد السريع على القضايا المثـارة فـي

 الصحافة
 اإلخبارية  الرسائل 
  اإلعالميةالحمالت  

 قطاع المياه معلومات أساسية حول 
 المياه والصحة العامة 
 ترشيد استخدام المياه 
 بخدمة العمالء التعريف 
 النجاحـات المحققـة والرؤيـة     إبراز

 المستقبلية
 القيود والتحديات التي تواجه القطاع  

  وسائل اإلعالم

 موجهةالعالمية اإلتغطية ال 
 حمالت إعالمية 
 الهامة في القطاع المناسبات 
 مدنيةاللجان ال 
 اإلنترنت والقنوات اإلعالمية االجتماعية 
 الكتيبات والمنشورات 
 استطالعات رأى العمالء 
 والمدارس الشباب  

 قطاع المياه معلومات أساسية حول 
 المياه والصحة العامة 
 ترشيد استخدام المياه 
 بخدمة العمالء التعريف 
  في دفع الفواتير المواطنينواجب 
     إبراز النجاحـات المحققـة والرؤيـة

 المستقبلية
 القيود والتحديات التي تواجه القطاع 

  

  العمالء

 الرسائل اإلخبارية 
 اللجان المدنية 
  التنســيق مــع الــوزارات والزيــارات

 الميدانية
 التوعية الموسمية  

 قطاع المياه معلومات أساسية حول 
     إبراز النجاحـات المحققـة والرؤيـة

 المستقبلية
 القيود والتحديات التي تواجه القطاع  

  المشرعون وصانعو القرار

 الرسائل اإلخبارية 
 اللجان المدنية 
 التوعية الموسمية 
 للشـركات  ت العامـة  العالقا أنشطة دعم

  التابعة

 قطاع المياه معلومات أساسية حول 
 بخدمة العمالء التعريف 
 أهمية العاملين بالقطاع  

العاملون بالشركة القابضة 
لمياه الشرب والصرف 
  الصحي والشركات التابعة

 عالميةاإلحمالت ال 
 اإلنترنت والقنوات اإلعالمية االجتماعية 
 الموسمية التوعية 
 مات غير الحكوميةمنتديات المنظ  

 قطاع المياه معلومات أساسية حول 
 المياه والصحة العامة 
 ترشيد استخدام المياه 
 بخدمة العمالء التعريف 
     إبراز النجاحـات المحققـة والرؤيـة

 المستقبلية
 القيود والتحديات التي تواجه القطاع 

 
  

  المجتمع المدني
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 عالميةاإلحمالت ال 
 جتماعيةاإلنترنت والقنوات اإلعالمية اال 
 الشباب والمدارس 
 الموسمية التوعية  

  قطاع المياهمعلومات أساسية حول 
 المياه والصحة العامة 
 ترشيد استخدام المياه  

  الشباب

 الرسائل اإلخبارية 
  التنســيق مــع الــوزارات والزيــارات

 الميدانية
 الهامة في القطاع المناسبات 
 اإلنترنت والقنوات اإلعالمية االجتماعية 
 المنشوراتالكتيبات و 
 التوعية الموسمية 
 التواصل مع الجهات المانحة  

 قطاع المياه معلومات أساسية حول 
     إبراز النجاحـات المحققـة والرؤيـة

 المستقبلية
 القيود والتحديات التي تواجه القطاع  

  الجهات المانحة الدولية
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  :ةومعلومات عام ةمقدمـــ  . ١
  

ومسـئولية   ملكيـة ، ٢٠٠٤منذ إنشائها في سنة صحي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف ال تولت
 هذا الـدور  يتضمنو. محافظاتالالموجودة في  مياه الشرب والصرف الصحي مرافقاإلشراف على 

األطـراف  ، وبناء العالقات مـع  المواطنين وتوعية اإلعالمالمتعلقة بيات مجموعة متنوعة من المسئول
قدرة الشركة القابضة وشـركاتها التابعـة علـى    أهمية  ايدوتتز. ومن ضمنهم العمالء المعنية الرئيسية

لمحافظة بهدف ا والتحسينات المحققة حتى اآلن وتوضيح اإلنجازاتتطوير القطاع التعريف بضرورة  
  . التطور في القطاع والبناء على ما تحقق فيه حركة على 

  
 عـام  التي تم إعـدادها فـي   الماإلعالقابضة بإستراتيجية  بالشركة والتوعية اإلعالموتسترشد أنشطة 

ظروف بيئـة التشـغيل   ب دوام ارتباطها ضمانول. ٢٠٠٨ عامبصورة جزئية في  تم تحديثهاو ٢٠٠٦
مشـروع   مقدمة منالمساعدة الإلى  استناداً تحديث هذه اإلستراتيجية واألوضاع السائدة، قررت الشركة

هـذا  ويـوفر  . ريكية للتنمية الدوليةدعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الممول من الوكالة األم
الشركة والتوعية في  اإلعالمفي الصفحات التالية التوجيه واإلرشاد ألنشطة  سنستعرضهالتحديث الذي 

القسم العاشر في  والمذكورة تنفيذية للسنة األولىالخطة الوتشمل هذه اإلستراتيجية . في السنوات القادمة
 األنشطة المباشرةلتوجيه  لتنفيذية، التي سيتم تحديثها سنوياً، كدليلوتعمل هذه الخطة ا، من هذا التقرير

   .والتوعية اإلعالمللشركة في مجال 
  
  
  :المطلوبة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والموارد والتوعية اإلعالمفريق   .٢
  

دارة العامة للتوعية وخدمـة  من خالل اإل بصفة أساسية للشركة القابضة  والتوعية اإلعالمنشطة تُنفذ أ
تنـدرج  و. العمالء، مع دعم من وحدات تنظيمية أخرى مختارة، ومنها اإلدارة العامة للعالقات العامـة 

اإلدارة العامة للتوعية من الناحية التنظيمية تحت قطاع تطوير األداء، وتتبع نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ها اسـتعداد تُولي الشركة اهتماماً كبيراً لمـدى  و. ٢٠٠٦أنشأت في سنة قد للشئون المالية واإلدارية، و
واستكماال إلنشاء إدارة العالقـات  . والتوعية اإلعالمجاح في مجال تحقيق النعلى المستوى التنظيمي ل

للتعامل مع  "متحدث رسمي"، يوصى اآلن بأن تقوم الشركة القابضة بخلق وظيفة ٢٠٠٦العامة في سنة 
من األنشطة المذكورة في هـذه   اًالمتعلقة بأنشطة التواصل، علما بأن كثيراألخرى  الجهودالصحافة و

  . اإلستراتيجية سوف تؤول في النهاية إلى هذه الوظيفة
  

إسـناد  فـي  على الشركة القابضة أثناء تنفيذها لألنشطة المحددة في الصفحات التالية أن تستمر  ىينبغ
للسـنة  ل، تتضمن الخطة التنفيذيـة  الى سبيل المثع .جهات خارجية حسبما يقتضي األمر األعمال إلى

أن تقوم الشركة القابضة باالستعانة بشركة إعالمية  التقرير اوالمذكورة في القسم العاشر من هذ األولى
كة أن تستفيد مـن االستشـاريين   باإلضافة إلى ذلك، يمكن للشر. في تطوير حملتها اإلعالمية السنوية

مثل الرد على القضايا الفنية التي تثار فـي وسـائل    بأنشطة معينةتعلق المتخصصين في القطاع فيما ي
وبالمثـل يمكـن   . اإلعالم، وتطوير المواد التدريبية وتنفيذ التدريب، وغيرها من المجاالت األخـرى 

للشركة أن تستمر في االستعانة بدعم وموارد الجهات المانحة مثل اليونيسيف أو الوكالـة األمريكيـة   
  المحددة إن اإلستراتيجية . إلى األمام والتوعية اإلعالمولية، وذلك في دفع جهودها الخاصة بللتنمية الد
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والموارد الكثيرة التي تتطلبهـا لنجـاح   الصفحات التالية هي خطة طموحة وعريضة في نطاقها، في  
  . الشركة القابضة يمكن أن نجدها خارج نطاق  تنفيذها 

  
  
  :عملية تحديث اإلستراتيجية  .٣
  
الشركة القابضـة لميـاه الشـرب     عمل من قيبمشاركة من فر ورشة عملعقد  ٢٠١٠في مارس  تم

ن باإلضافة إلى خبراء آخـري والصرف الصحي ومشروع دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، 
وقد تضـمنت  . الشركة القابضةب والتوعية الخاصة اإلعالم تحديث إستراتيجيةمن القطاع، وذلك بهدف 

. مشروع  بغرض طرح األفكار ومناقشتهاالسلسلة من اللقاءات قام بترتيبها وتنسيقها العاملون بالورشة 
لتحليل نقـاط القـوة والضـعف     عرضالتشغيل بالشركة القابضة، مع  بيئةفي البداية تم استعراض و

وتطبيق ذلك على ما طرأ من تغيير منـذ إعـداد    )SWOT analysis(والفرص المتاحة والتهديدات 
ح المختلفـة مـن الجمهـور    وبعد ذلك انعقدت جلسات ركزت على الشـرائ . إلستراتيجية في بدايتهاا

باإلضافة إلى . المستخدمة في ذلك والرسائل المراد توصيلها لهم والقنوات األطراف المعنية/المستهدف
سـتعانة  الاليونيسيف فيما يتعلـق با  مشروع عن كثب معفريق الذلك، تعاون فريق الشركة القابضة و

عـن  " المياه واإلصحاح والنظافة الشخصية عنتقرير أبحاث السوق "بالتقرير المنشور حديثا والمعنون 
الشركة  تجريهالبيانات الناتجة من المسوحات الشهرية عن التوعية العامة والتي بالنسبة لمصر، وأيضا 

 وقد تم االنتهـاء مـن  . لتنفيذيةإعداد اإلستراتيجية والخطة ا بهدف القابضة وبعض من شركاتها التابعة
الحقا، وذلك من خالل اجتماعات أسـبوعية   للسنة األولىهذه اإلستراتيجية وخطتها التنفيذية  صياغة 

  .مشروع والعاملين بالعالقات العامة بشركة مياه القاهرةالكانت تُعقد بين الشركة القابضة و
  
الصحي الممول من الوكالـة األمريكيـة   جدير بالذكر أن مشروع دعم قطاع مياه الشرب والصرف و

للتنمية الدولية يقدم الخدمات الفنية والموارد ذات الصلة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصـرف  
  :الصحي وبعض من شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لها، وذلك بغرض

  المالي والتجاري لها وزيادة النم  .١
  المشروعات/ ات الرأسمالية وإدارة البرامجتحسين التخطيط لالستثمار  .٢
  . ارة وفاعلية التشغيلبناء قدرات العاملين من أجل رفع مستوى اإلد  .٣
  

الشركة القابضة، سيقوم فريق مشروع دعم قطـاع  بالخاصة والتوعية  اإلعالمتحديث إستراتيجية وبعد 
الخطة التنفيذية بما في ذلـك   مياه الشرب والصرف الصحي بدعم الشركة في تنفيذ أنشطة مختارة في

  . بالنسبة للشركات التابعة التصال والتوعيةإعداد الخطوط اإلرشادية العامة ل
  
  
  :والتوعية اإلعالمبيئة .  ٤
  

مـا  التغيـر، م تتسم بسرعة تعمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في ظل بيئة تشغيل 
. فـي مواكبـة هـذا التغييـر    تكمن اجه تحديات مستمرة تووالتوعية  اإلعالميجعل أنشطتها الخاصة ب

  .في المدى القريب اإلعالمشطة تفاصيل عوامل التشغيل الرئيسية التي تؤثر على أنونعرض فيما يلى 
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األطراف المعنية الرئيسية التي تتعاون  -١شكل رقم 
  في  إدارة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر

  :الــوزارات 
 وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية 
 ة الموارد المائية والريوزار 
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي 
 وزارة البيئة 
 وزارة الصحة والسكان 
 وزارة المالية 
 وزارة التخطيط 
  
  :األجهزة الحكومية األخرى 
 الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى 
 الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي 
 شرب والصرف الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه ال

 الصحي بالقاهرة الكبرى واإلسكندرية

  
  :ىمياه الشرب والصرف الصحبقطاع  التركيز واالهتمامزيادة   ١-٤

لذا تحظى الجهـات  . لهامة في مصرإدارة قطاع المياه والصرف الصحي من األولويات القومية اتُعد 
 لعاملة في القطاع، بما في ذلك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشـركاتها التابعـة،  ا

قدر كبير من االهتمام من الجمهـور  ب اـمن الوزارات وغيره ةالمعني األطراف األخرىباإلضافة إلى 
مع باألطراف المعنية التي تعمل قائمة  )١( مويعرض الشكل رق. ومن أعلى مستويات القيادة السياسية

قضـية ذات   هـذا القطـاع  يمثل إصالح كما . هذا القطاعالشركة القابضة وشركاتها التابعة في إدارة 
 حاليا العديد من الجهات المانحة تقومفي قطاع التعاون الدولي، ومن ثم لدى شريحة كبيرة  هامةأولوية 
ات في القطاع إلى االستثمارزيادة زيادة االهتمام السياسي و ؤديتوس. الدعم لهذا القطاع الحيويبتوفير 

ويحتـاج  . التوقعات واالحتياجـات تحقيق آثار إيجابية في األداء ولكنها سوف تؤدي بدورها إلى زيادة 
لفرص وااللتزامات المترتبة على هـذا  للتعامل مع ااالستعداد إلى ة القابضة ـقيادة الشركالقطاع تحت 

  . م المتزايداالهتما
  
ـ و اتركيـز ستشهد السنوات القادمة و  ااهتمام

لشـامل  قضية اإلصحاح والتقـديم ا ب ينكبير
، حيـث تعكـس   لخدمات الصرف الصـحي 

فـي   للصرف الصـحي اإلستراتيجية القومية 
القرى مدى األولوية القومية المعطـاة لهـذه   

يـادة  ز تمليهمن اإللحاح  نوعوهناك . المهمة
صـل إلـيهم خـدمات    نسبة السكان الذين ت

وستحتاج الشركة القابضة . ىالصرف الصح
إلى معالجة هـذه القضـية بحساسـية فـي     

علـى  تسليط الضـوء  السنوات القادمة، مع 
، وفـي نفـس الوقـت إدارة    الذي تـم التقدم 

بنتـائج   الجهات التي تطالـب لدى  التوقعات
على وجه الخصوص، ينبغـي أن  و. مباشرة

ية مسـتخدمي  ما يتعلق بتوعفي(تأخذ جهودها 
الصـحية  علـى الممارسـات    المياه والتأكيد

ال يزالـوا   همفي الحسبان أن الكثير من )لديهم
 مرافـق الصـرف الصـحي     إلـى  يفتقرون
  . المالئمة

  
  :تداخل األدوار والمسئوليات في القطاع  ٢-٤

حيث . التداخلو التعقدتمثل في تحديات تمثلما هو الحال في بلدان كثيرة،  ،إدارة المياه في مصر تواجه
في إدارة موارد المياه، ومعالجتها، وتزويد   أو غير مباشرة الجهات بصورة مباشرة تشترك الكثير من
االختصاصـات التنظيميـة   أخرى من  مجموعةبها، إضافة إلى التجارية والصناعية المنازل واألعمال 

لمياه الشرب والصرف الصحي على الشركة القابضة منظومة اإلدارة وتشتمل . واإلشرافية ذات الصلة
، )١(رقـم   الشـكل وشركاتها التابعة في األقاليم، واألجهزة الوزارية وغير الوزاريـة الـواردة فـي    

  . ومجموعة من الهيئات الحكومية وغير الحكومية األخرى بما في ذلك الجمعيات والمجالس المحلية
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مدى و العملالجهات المشتركة في هذا  وغالبا ما يكون هناك سوء فهم ألدوار ومسئوليات كل جهة من

  . عن المكونات المختلفة للنظام منهاة كل مسئولي
  

مياه الشرب والصـرف  بتوفير خدمات الشركة القابضة في مقدمة الصفوف عندما يتعلق األمر  ىوتأت
حـدود  ، مما يجعلها تواجه مخاطر تتمثل في أنها ستُسأل عن قضايا قد تكون خـارج  الصحي للعمالء

فـي   التي استحدثتها الشركةالتطورات وقد ساهم في نشأة هذا الوضع . طتها المباشرة في اإلشرافسل
الطريقة التي تشرك فيها الجمهور في أعمال التشغيل، وذلك من خالل مراكز خدمة العمالء أو الخـط  

ألجهـزة  وقد يأتي النقد أيضـا مـن ا  . ، أو المسوح المنتظمة التي تجرى على العمالء)١٢٥(الساخن 
، وقبل إنشاء الشركة قريبالحكومية في األقاليم بما في ذلك المحافظين الذين كانوا مسئولين حتى وقت 

  . المناطق التابعة لهمم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القابضة، عن تقدي
  
الصـحي  ، تحتاج الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والتداخل هذا الخلط التعامل معيمكن  ىولك

لذا ينبغي أن تستمر فـي شـغل موقعهـا    . إلى المساعدة في توضيح األدوار والمسئوليات في القطاع
وفي . هذا الدورنطاق وضيح مجاالت المسئولية التي تقع داخل وخارج مع ت، "تشغيل وصيانة"كشركة 

التعـاون   تحقيق الشركة دور القيادة فيوعلى تولي نفس الوقت ينبغي التأكيد على وحدة القطاع ككل، 
وأخيرا، ينبغي أن يكون توجه كافة الجهات المعنيـة فـي   . في القطاع األطراف المعنيةوالتنسيق بين 

تكـون فـي   و  تقديم خدمات مياه شرب وصرف صحي للجميـع  ، أال وهو القطاع نحو هدف مشترك
لى الشركة القابضة فـي  لذا ينبغي ع. حدود القدرات المالية للعمالء ويمكن االعتماد عليها دون انقطاع

أو  تأخيراً شهدتحدود هذا اإلطار العام أن تتعامل بطريقة واضحة وشفافة فيما يتعلق بالمجاالت التي 
  . عمليات التطوير والتقدم ىف صعوبات

  
  :نمشاركة المواطني  ٣-٤

ة في قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعمل استثمارات كبيرة في السنوات األخير
المبادرات الرئيسية المتخذة في هذا المجال تطـوير مراكـز    ومن بين. مجال زيادة مشاركتها لعمالئها

المسـوح المنتظمـة   عمل ، و)١٢٥(الخط الساخن استحداث خدمة العمالء في كافة الشركات التابعة، و
من جانـب   المبالغ فيها التوقعات وجود غير أنه مع زيادة المشاركة العامة، نشأ احتمال. آلراء العمالء

لـذا  . لم يكن لها وسيلة تُبث من خاللها حتى ذلك الوقت ىالشكاوى التوانتشرت االنتقادات والجمهور، 
  . مشاركة المواطنينتطوير إجراءات ومنافذ فعالة يتم من خاللها توجيه  ىنجد أنه من الضرور

  
فـي هـذا    اشركة القابضة االستفادة منهيمكن لل ىوالتبير من أفضل الممارسات العالمية ك وهناك قدر

على سبيل المثال، يمكن اعتبار مثال المجالس البلدية المحلية في الواليات المتحدة األمريكيـة  . المجال
دراسة حالة مفيدة، حيث يقوم المرفق المحلي بتشكيل مجلس للمشاركة العامة يجتمـع بصـورة   بمثابة 

، حيث تنعقـد جلسـات االسـتماع    العملية ىفاطنين المشاركة يتيح للمو وإطاراً منتظمة ويشكل منفذاً
وُيسـمح   .وُيستدعى الخبراء لتقديم شهادتهم فـي تلـك المواضـيع    ،طرح القضايا للمناقشةتُو ،بانتظام

كما يتم االحتفاظ بمحاضـر اجتماعـات المجلـس     ،بالمناقشات المفتوحة لمدة معينة من أجل التشاور
ال وغيره من األمثلة المشابهة يمكن أن يزود الشـركة القابضـة لميـاه    ومن ثم فإن هذا المث. ونشرها

  . لالستعانة بها في توجيه المشاركة الشعبية بفاعلية وكفاءةالشرب والصرف الصحي بخارطة طريق 
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فباإلضافة إلى القنـوات الموجـودة،   . االستفادة من األدوات الجديدة في التفاعل مع العمالء يجبكذلك 
توصيل رسائلها للجمهور المستهدف، بمـا فـي   لالبحث عن سبل  ىتمر الشركة القابضة فينبغي أن تس

، فضال عن المنشورات المستمرة اإلعداد لها حالياً ىيجر ىوالت الموسميةذلك نشر الرسائل اإلخبارية 
ة وتحتاج الشركة أيضـا إلـى مضـاعف   ". الفيسبوك"مثل  حديثا والقنوات اإلعالمية االجتماعية الناشئة

على المستوى المحلي مع المجموعات السياسية المؤثرة بما في ذلك بناء العالقات  مجال التزاماتها في
  . المحافظين والمجالس المحلية

  
تعريفة  قضية مشاركة المواطنين القضايا الحرجة المرتبطة بجهود الشركة القابضة في مجال وتتضمن 

  . بزمن كبير تسبق تأسيس الشركة القضيةمتعلقة بهذه حساسية القضايا الالرغم من أن على المياه، 
  

عمليات التشغيل في قطاع مياه ل بتقديم دعم كبير منذ فترة طويلةالحكومة  التزمت"
ولما كان المواطنون يدفعون تعريفة منخفضـة جـدا   . الشرب والصرف الصحي

باإلضافة . امقارنة بتكلفة الخدمة، كان اإلحساس العام بقيمة تلك الخدمة متدنيا جد
، "مجانـا "في توفير الخدمات األساسية  يتوقع الناس أن تستمر الحكومةإلى ذلك، 

وهناك البعض الذين يعتقدون أن المياه هي هبة من اهللا، ولذا ينبغـي أن تكـون   
  .)٢٠٠٦ عام إستراتيجية." (مجانا"

  
ى المسـتويات اإلقليميـة   زالت منخفضة مقارنة باألسعار علم من أن تعريفة المياه في مصر الوبالرغ

لذا ينبغي أن يكون . أي تعديالت فيها يمكن أن تكون ضخمةتجاه والدولية، إال أن الحساسيات المحتملة 
وخدمات الميـاه  ) كمورد(بين التكاليف المرتبطة بالمياه المواطنون  ُيفرقعلى أن  اًمستمر اًهناك تأكيد

لتكـاليف المرتبطـة بإنتـاج الميـاه وتوزيعهـا      فهم باتعري، مع )بالنسبة لتكاليف المعالجة والتوصيل(
  . ومعالجتها

  
   :المواطنينالحاجة إلى تلبية توقعات   ٤-٤

ف الصحي للعمالء زيادة فـي توقعـاتهم   زيادة إشراك الشركة القابضة لمياه الشرب والصر ينتج عن
باإلضافة إلى المعاملة  ؛تهالكبالنسبة لخدمة المياه وتحسين الجودة والمحاسبة العادلة والدقيقة على االس

فاإلصالحات الرئيسية في القطاع قـد زادت مـن   . ، والشفافية، والصراحة، واالهتمام بالترشيدالحسنة
. ت الشركة خطوات واسعة في مجال تقـديم الخدمـة  خط كماين بالنسبة ألداء القطاع، طناتوقعات المو

الشركة أن تعترف صراحة بحقيقة أنـه الزال  لذا، فمن أجل المحافظة على ثقة المواطنين، يجب على 
قنـوات  بذل كل جهد للحفـاظ علـى   وينبغي عليها . الذي يتعين تنفيذه في مجاالت كثيرة هناك الكثير
الفشل، والتواصل بنجاحاتها، واالعتراف صراحة  وتسليط الضوء علىالمفتوحة مع عمالئها،  االتصال

ة في مجال التواصل مأخذ الجد، ور ما تقوم به الشركلكي يأخذ الجمهو. بصراحة ووضوح مع العمالء
 . بد أن يصحب ذلك تحسينات ملحوظة في الخدمةال
  

تعترف فيه الشركة القابضة بالتحديات الموجودة في القطاع صـراحة، ينبغـي    الذي الوقت وفي نفس
ن تجاهل ما يوجهه فبدال م. إنجازات القطاع في تحديد إطار الحوار بشأن تباقياًأيضا أن تلعب دورا اس

م ولكـي يـت  . يهموجهة نظرها إلتوصيل ، ينبغي أن تكون الشركة سباقة إلى سهام النقد المواطنون من
فـي   البـارزة  عن النجاحاتموجزة وبسيطة عرض دراسات حاالت بد لها من االستثمار في ذلك، ال
ج الشركة إلى إعداد رد متسق تحتافأما بالنسبة للقصص السلبية التي تأخذ طريقها إلى النشر، . القطاع
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  . االهتمام المالئم ها تلقىوجهات نظر الشركة وآرائ أنباإلضافة إلى خطة لضمان  ومنطقي
  
هذه القضية بالغة الحساسية، و. ع المواطنين، تبرز أهمية موضوع فاتورة المياهفي سياق بناء الثقة مو

المنزلية إلى مقاومة شرسة وهجوم عنيـف  في بعض األحيان الزيادات السريعة في الفواتير حيث أدت 
لذا تحتاج الشركة القابضة إلى بناء الثقة مع المواطنين . الغة الحساسيةاإلعالم لهذه القضية بفي وسائل 

يجب التأكيـد  و. والمصداقية والشفافيةوالمحافظة على تلك الثقة من خالل عملية محاسبة تتسم بالعدالة 
يم الخدمة كطريقة من طرق بناء الثقة مع المواطنين، وهـو أمـر ال   في هذه المرحلة على تحسين تقد

مزيد من اإلصالحات ، ألنه سيمهد الطريق أمام عن التأكيد عليه في هذه اإلستراتيجية كلها الكفينبغي 
اسـتطاعت   فإذا. لمرفق المياه المواطنينلة كذلك سيخلق بيئة تزيد فيها مساء. في القطاع في المستقبل

أن ، يمكنها أيضا قنوات اتصال مفتوحة وواضحةتقديم الخدمة، وضمنت وجود  تحسين قابضةالشركة ال
بسداد الفـواتير دون  أكبر في أداء القطاع، بما في ذلك االلتزام  اًدور مأن يكون له المواطنينتتوقع من 

  . تأخير
  
  :التحديات الكامنة في العالقة مع اإلعالم  ٥-٤

لشرب والصرف الصحي خطوات كبيرة في السـنوات األخيـرة علـى    خطت الشركة القابضة لمياه ا
. النسبة لعالقتها مع اإلعالميزال هناك الكثير ليتم عمله بأنه البيد . طريق تحسين عالقاتها مع عمالئها

كثير من كما يوجد وسائل اإلعالم، التي يتلقاها القطاع في يزال هناك قدر كبير من التغطية السلبية فال
، ويكررون ما يسمعونه من مصـادر أخـرى،   عن قطاع المياه ضئيلةلديهم معلومات الذين الصحفيين 
لذا ثمة حاجة ملحة لتحسـين  . غياب أصوات أخرى من الساحة بسببوذلك  ؛ةسلبيمعلومات  ومعظمها

بما يمكنهم جهود التواصل مع اإلعالم، بما في ذلك تثقيف الصحفيين بالمعلومات الرئيسية عن القطاع 
وتحتاج الشركة القابضة إلى التأكد من وصول وجهات نظرهـا  . الكتابة عنه بدرجة أكبر من الدقةمن 

والتـي تقـدم    يج للكتابة األكثـر توازنـا  إلى ممثلي اإلعالم، مع الترو المحرزة والنجاحات ومقاالتها
 . المعلومات عن القضايا المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي في الصحافة

 
  
  :ىيم الداخلالتنظ  ٦-٤

على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، تأتي  المسلطمع زيادة الضوء 
العملية اإلسـتراتيجية الخاصـة   للشركة بما يسمح بإدارة الداخلي  النظر في التنظيم الحاجة إلى إعادة

باقتدار مع أنشطة تواصل الشـركة   ٢٠٠٦ي سنة وتتعامل إدارة التوعية المنشأة ف. والتوعية اإلعالمب
 ىف أشرناوكما . بالشركات التابعة والتوعية اإلعالمدعم جهود تنفس الوقت  ىوف ،القابضة مع الجمهور

الشركة القابضة وشركاتها التابعـة  االهتمام بفي ظل زيادة  - ، فإنه ينصحا التقريرمن هذ ىالقسم الثان
يفة لمتحدث رسمي يقود وينسق األنشطة التي تستهدف وسائل اإلعـالم  بإنشاء وظ -في وسائل اإلعالم

  . ويمثل الشركة القابضة في المحافل العامة
  
  :والتوعية اإلعالمالمراجعة والتقييم المستمر ألنشطة   ٧-٤

وتحليـل فاعليـة رسـائل     صقل والتوعية اإلعالمالشركة القابضة في مجال  جهود يجب أن تتضمن
 يتناول القسم التاسـع مـن هـذا التقريـر    في هذا السياق، و. بصفة مستمرة قابضةوأنشطة الشركة ال

التي توجهها الشركة وردود األفعـال الخاصـة    الخطوات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بتقييم الرسائل
 الشركة التي تتعامل من خاللهاالرسائل والقنوات المختارة  يجب االستمرار في تعديل وتغييركما . بها
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 الناشـئة  بما يعكس البيئـة  ،قائمة الحالية أو المتوقعة من األطراف المعنيةالمع بها  وتتواصلالقابضة 
أن  ، يمكـن راء العمالءآشكاوى وتركيز الشركة القابضة على ل ونظراً. في الشركة والتوعية لالتصال

قيمة يمكـن   مدخالتالشركة  خدماتبشأن رسائل ويتم الحصول عليها  ىالتالمقترحات واآلراء  تمثل
  . هذه الرسائل واألنشطة في تطوير وتحسيناستخدامها 

  
  
  :دافــاأله.   ٥
  

 اإلعـالم القضايا والتحديات التي سبق وصفها أعاله، تشـمل أهـداف أنشـطة     مع األخذ في االعتبار
  .ىالشركة القابضة ما يلب والتوعية الخاصة

  
  : والقطاع لشركة القابضةادور تفهم المواطنين لتعزيز   ١-٥

ـ  منظمة فعالة وكالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رسم صورة   ىجهة لتقديم الخدمـة ف
 ىالتأكيد على الدور الهـام الـذ  . بما في ذلك العمالء ووسائل اإلعالم ؛ذهن األطراف المعنية الرئيسية

مجموعات  تحسين معرفة ،يئةالبوتلعبه الشركة القابضة في تقديم خدمة العمالء وحماية الصحة العامة 
للقطاع، بما في ذلك األدوار والمسـئوليات الخاصـة    ةالمؤسسي اتلترتيباباألطراف المعنية الرئيسية 

   . بالشركة القابضة
  
  : بين مستخدمي المياه االستهالك ترشيدبقضايا  ىالوع غرس  ٢-٥

زيـادة اإلدراك  و ،سـتخدام الميـاه  نشر الوعي بترشيد المياه وتغيير التوجهات والسلوكيات المتعلقة با
تثقيـف  و، لدى العمالء بخصوص تقنيات ترشيد المياه ىورفع الوع ى،الصرف الصحأهمية خدمات ب

  . العمالء بشأن العالقة بين استخدام المياه والتكاليف المالية والبيئية
  
  : تكاليف وعملية معالجة المياهلالجمهور  إدراكزيادة   ٣-٥

راء الجمهور بشأن خـدمات  آعن طريق تغيير  ، وذلكفواتيرهم دون تأخير سدادتشجيع العمالء على 
، مـع تسـليط   وتعقـدها  عمليات معالجة المياهل مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين فهم الجمهور

الضوء على حجم الجهود والتكلفة التي يتم استثمارها حاليا في تنقية المياه ومعالجة الصرف الصـحي،  
  . ل مع العمالءوتحسين التواص

  
  : مبني على المشاركةخلق وتعزيز منهج   ٤-٥

  ؛والعمـالء   ووسائل اإلعالم  بما في ذلك القادة السياسييناألطراف المعنية بناء شراكة فعالة مع كافة 
االعتراف بالدور الهام لكل مجموعة و .رتكز عليها في تطوير القطاعُيوذلك بهدف إيجاد قاعدة موحدة 

 اإلفصـاح عـن   .الحكومية األخرىاألطراف المعنية التأكيد على التنسيق بين و المعنية،األطراف من 
مـع    مـع العمـالء   وتبـادل اآلراء مشاركة لالترويج ل. أنشطة الشركة القابضة وعمليات التشغيل بها

 لمشاركة العمالء، بما في ذلك الخـط السـاخن   اآلليات الجديدةدعم . التركيز على الشفافية والصراحة
تعزيز اإلشراك والمشاركة في كافة مجاالت التشغيل بمـا فـي ذلـك بنـاء     . ومراكز خدمة العمالء

، باإلضـافة  على المستوى المحلي، وتحسين االتصال مع القادة المحليين المؤيدة والمدعمةالمجموعات 
  . االستمرار في خلق منهج يركز على العميل في كافة مجاالت التشغيلإلى 
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الوعي لدى العـاملين فـي الشـركة القابضـة     رفع االستثمار في الكفاءة المهنية و استمرار  ٥-٥

  : والشركات التابعة
عـن طريـق    ؛االستثمار في العاملين بالقطاع لتحسين الوعي وبناء القدرات وتغيير الثقافة واالتجاهات

المنتج والخدمة اق اتس تحسينو ،لقطاعل "سفراء"بصفتهم  صالحيات لى كافة المستوياتالعاملين ع منح
بناء قدرات العاملين لضـمان اتسـاق المنتجـات والرسـائل     و ،اإلقليمية والقطاعيةالوحدات  فى كل

  . والخدمات
  
  
  :واألطراف المعنية ةالمستهدف الجهات  .٦
  

ومن . األطراف المعنيةتتفاعل الشركة القابضة وشركاتها التابعة بصورة يومية مع شريحة واسعة من 
، واسـع بتطوير القطاع، ولضمان نشر رسائلها علـى نطـاق    االلتزامة بطريقة فعالة على أجل البرهن

عنـد  و .سـتوجه إليهـا رسـائلها    ىالت المجموعات المذكورة أدناه  الشركة أولويات تحدد  أنينبغي 
لمتطلبات االتصـال مـع    يجب أن تكون الشركة القابضة متفهمة ،تلك المجموعات إحدىالتواصل مع 

وقد عرضنا فـي  . على هذا األساس الموجهة لكل منهاالمختلفة بها، ومن ثم تصميم الرسائل  الشرائح
للرسـائل   مـوجزاً  تضـمن  ذي يال" والتوعية اإلعالمملخص إستراتيجية "جزء سابق من هذا التقرير 

  . الرئيسية وأولوياتها بالنسبة لكل مجموعة من المجموعات المستهدفة
  
  :وسائل اإلعالم  ١-٦

فـي مناقشـة    نشطاً دوراً ،بما في ذلك اإلذاعة والصحافة والتليفزيون ،وسائل اإلعالم المصرية تلعب
، وتتناول في كثير من األحيان القضـايا المتعلقـة بميـاه    وضع اإلطار الخاص بهاالقضايا الوطنية و

ـ لم تكن الشركة القابضة  ،إعداد هذا التقريرتاريخ وحتى . الشرب والصرف الصحي ا يكفـي  فعالة بم
فهنـاك  . ىعن قطاع مياه الشرب والصرف الصح لقيادة الحركة التى يتم من خاللها اإلخبار واإلعالن

 أن، كما وصحافة األقاليم، التي تظهر في الصحافة القومية العدائيةالسلبية، وأحيانا  المقاالتالكثير من 
الشـرب  ميـاه  الخاصة بلقضايا من المعلومات عن ا تبين مستوى ضحالًالشخصيات اإلعالمية القومية 

 هذا القطـاع  عن قضايا  ونلذا تحتاج الشركة القابضة إلى بناء عالقات مع من يكتب. ىوالصرف الصح
ولكـي  . إلـيهم  قضاياها ووجهات نظرهـا  توصيلفي مصر، وفهم مواقعهم واهتماماتهم، والتأكد من 

متحدث "وظيفة  إنشاءشركة القابضة في مع وسائل اإلعالم، ينبغي أن تنظر الها بناء تواصل فعال يمكن
معتمدين  خبراءخبراء في القضايا الفنية الرئيسية يمكنهم أن يكونوا بمثابة تضم ، وإعداد قائمة "رسمي

الشركة القابضـة   أي أن. أمام وسائل اإلعالم عند طرح موضوع معينويمثلونها لدى الشركة القابضة 
 . النسبة لوسائل اإلعالم، وال يكون تعاملها من منطلق رد الفعلب استباقياً إلى أن تتبنى منهجاًتحتاج 

  
  :الءــالعم  ٢-٦

عمالء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعـة مجموعـات   تتضمن قائمة 
باإلضـافة إلـى    المستهلكين فهناك مجموعات االستهالك السكنى، والتجارى، والحكومى، مختلفة من

. وتمثل خدمة هذه المجموعات الغرض األساسي لعمليات التشغيل بالشركة القابضة. ىمجموعات أخر
من أجل إشراك العمالء بدرجة أكبر في تلـك العمليـات   تسليط الضوء على الجهود التي تبذل وينبغي 

 ١٢٥مثل مراكز خدمة العمالء والخط السـاخن   ؛رراء وشكاوى الجمهوآالتعرف على  ومنها قنوات 
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والشفافية بين الشـركة القابضـة والمجموعـات     الثقةمن  كما ينبغي بناء روح. زيادتها لىع والعمل
فمثال ينبغي االعتراف صراحة بمواطن القصور في األداء، واإلعالن عن رؤية . المتنوعة من العمالء

البحث وفي هذا السياق ال بد من . ذلك وتسليط الضوء علىالشركة لمعالجة هذه المجاالت في المستقبل 
  . طرق مبتكرة للتواصل مع المجموعات المتنوعة من العمالء عن
  
  :المشرعون وصانعو القرار  ٣-٦

تحتفظ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعالقات هامة مع السياسيين وصانعي القرارات 
 حكوميـة على المستوى المحلي والمركزي، بما في ذلك مجلس الشعب والهيئات الحكوميـة وغيـر ال  

مـن خـارج القطـاع،     أخرى واألحزاب السياسية وهيئات ،)١(رقم  الشكلفي  شار إليهاالجهات المو
التنسيق بين تلـك المجموعـات   مهمة بيد أن . المواطنين باإلضافة إلى المجالس المحلية ومجموعات 

ضة إلى االسـتثمار  حتاج الشركة القابومع ذلك، ت .لبالتحدي وال تخلو من الجد تتسمالمختلفة يمكن أن 
وفـي  . في تلك العالقات، وضمان وجود تركيز مستمر على المجاالت الهامة من التعـاون المشـترك  

تقوم ، حيث القابضة الوقت الحالي، يتم التعامل مع القادة السياسيين على مستويات مختلفة داخل الشركة
 بتوفير التنسـيق مجلس اإلدارة،  ة لرئيس، التابعمع الجهات التنظيمية بالقطاعللعالقات  اإلدارة الجديدة

األطراف ستقوم بإدارة وتنسيق تواصل الشركة القابضة مع كما ن كبار المشرعين وصانعي القرار، بي
، وهـي  مع الوزارات المعنيةالسياسيين بما في ذلك عقد اجتماعات نصف شهرية للتنسيق  المعنية من

  . لىأنشطة مذكورة في الخطة التنفيذية للسنة األو
  
  :العاملون بالشركة القابضة والشركات التابعة  ٤-٦

على درجة كبيـرة   ن بالقطاع ومنهم العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة هم شركاء إن العاملي
لذا تستثمر الشركة القابضة الوقـت  . لتحقيق أهداف القطاع والنجاح في تطويره وإصالحه من األهمية

ك حاجة إلى ضخ اسـتثمارات  وهنا. لعاملين بهااقيق الكفاءة المهنية وبناء قدرات والموارد المالية لتح
ن بالشركة القابضـة وشـركاتها   العاملي رئيسية بهدف الحفاظ على مهارات العاملين بالقطاع واستمرار

ت على توحيد الخدمة واألداء على مستوى الوحدا لقطاع المياه، والحفاظ" سفراء "التابعة في أن يظلوا 
المراحل األولـى مـن عمليـة      في ال يزالقطاع المياه في مصر  وحيث أن. وبين الشركات التابعة

جهـود  اسـتمرار  ضمان نجـاح  لقنوات مفتوحة لالتصال  إيجاد يالضرورلذا سيكون من  ،صالحاإل
  . اإلصالح

  
  :ىالمجتمع المدن  ٥-٦

ومنها المنظمـات غيـر الحكوميـة،    (اهتمامات المواطنين بين يمكن للمجموعات المختلفة التي تجمع 
ورجال الدين، وجمعيات رجال األعمال، والقطاع الخاص، واألحزاب السياسية، والمجموعات األهليـة  

 جـدول في نشر رسائل الشركة القابضة وحشد الـدعم الشـعبي وراء    كبيراً أن تلعب دوراً) األخرى
الحكومية في مجال المياه وكذلك المنظمات كما يمكن للشراكات التي تبرم مع المنظمات غير . أعمالها
لذا يتعين تصميم الرسـائل  . انشر رسائل الشركة وتسليط الضوء عليه ىف هاماً أن تلعب دوراً الممثلة
  . الخاصة بها ل عمااأللجدول م كل مجموعة وتكون مناسبة لتالئ

  
  :ابــالشب  ٦-٦

ستويات مختلفة من إشـراك الشـباب ،   تستفيد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على م
ألنهم قادة المستقبل، وهم أيضا عمالء مرافق المياه في المستقبل، حيث برهنت أصوات الشباب علـى  
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فاعليتها في تطبيق الرسائل التي يتعلمونها من المدرسة ونشرها بين أولياء أمـورهم وبقيـة أعضـاء    
ئلها إلى الشرائح المختلفة من الشباب، وخاصـة  ولقد عملت الشركة القابضة على توجيه رسا. األسرة

من خالل القنوات التعليمية التي تستهدف المدارس والجامعات، مع عقد شراكات مع منظمات التعـاون  
  . وينبغي مواصلة هذه الجهود مع تحديد قنوات جديدة إلشراك الشباب في إدارة المياه. مثل اليونيسيف

  
  :الجهات المانحة الدولية  ٧-٦
والصحة العامة وتطوير البنية األساسية هي أولويات عامـة   الصرف الصحي إدارة المياه وقضايا  إن
بيد أن االستثمارات . الجهات المانحة وعلى مستوىدعم كبير على المستوى السياسي بهامة، وتحظى و

الت تواجه منافسة من مجاالتي تضخها الجهات المانحة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي 
وتحتاج الشركة القابضة لميـاه الشـرب والصـرف    . تطلب مشاركة الجهات المانحة ودعمهاأخرى ت
إلى استمرار عالقاتها مع الجهات المانحة، وإبراز نجاح جهود تطوير القطاع حتى تاريخـه،   ىالصح

إلـى   حتياجاالإعداد مبررات والتأكيد على الدور القوي الذي تلعبه الشركة في تحقيق أهداف القطاع، و
وقد نجحت الشركة حتى اآلن في بناء عالقات عمل فعالة مع مجموعة متنوعة من . استثمارات إضافية

 ،واالتحاد األوروبـي  ،والمعونة األلمانية ،الجهات المانحة بما في ذلك الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
الحفـاظ   ىلذا ينبغ. ون الهولندية واإليطاليةوهيئات التعا ،واليونيسيف ،اليابانيةوكالة التعاون الدولي و

  . على العالقات مع هذه الجهات والبحث عن عقد مزيد من الشراكات
  
  
  :الرسائل األساسية.   ٧
  

، ينبغي على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتوعية اإلعالملتحقيق أهدافها الخاصة ب
ملخـص  "ويتضـمن جـدول   . التاليةمن الرسائل األساسية عدد محدود  على تحدد وتؤكد باستمرارأن 

 الموجهـة الرسـائل   توضـح خارطـة   هذا التقريرالذي سبق ذكره في " والتوعية اإلعالمإستراتيجية 
  . المختلفة ألطراف المعنيةل
  
  :أساسيات قطاع المياه  ١-٧
  

  "التعريف األساسى الخاص باإلمداد بمياه الشرب وإدارتها"
  

ودور الشـركة   عرض عام للعناصر األساسية المكونـة إلدارة الميـاه   والرسالة هالمقصود من هذه 
هذه والدور الذي تلعبه  ،متطورة صحيمياه شرب وصرف القابضة وشركاتها التابعة في تقديم خدمات 

  :هذه الرسالة عدة مكونات تشمل ما يلي تضمنستو. مجتمعالفي الخدمات 
  
 الوضع المؤسسي/ القطاع : 

ـ   عرض عام ع ئوليات الهيئـات  ن عملية التطوير واإلصالح في القطاع حتـى تاريخـه، وأدوار ومس
المشاركة في تلك العملية، والرؤية المستقبلية اإلجمالية للقطاع، وتوضـيح  الحكومية والجهات األخرى 

التأكيد على دور الشـركة   كما يجب. في تلك العملية والجهات األخرىالدور المحدد للشركة القابضة 
 دور الجديدلعلى المستوى القومي وعلى الفوائد والخدمات ذات القيمة المضافة ل كجهة مسئولةلقابضة ا

  .الذي تلعبه الشركة
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  تنقية مياه الشربعملية:  

 والتنقيـة ، ومصادر مياه الشرب، وعملية اإلنتـاج  دورة الماء فى الطبيعةمراحل عرض عام لمختلف 
مقارنة بمعـدالت   للفرد الواحداج، واتجاهات التغير في تكاليف اإلنتاج والنقل، بما في ذلك تكاليف اإلنت

التأكيد على خدمة مياه الشرب  فيوينبغي أن تستمر رسائل الشركة القابضة في هذه المرحلة . التضخم
كذلك ينبغي التوضيح أن الشركة القابضة وشركاتها التابعـة  . وترشيد استخدامها، وليس على التعريفة

وقد ال تكون، بينما خدمات المياه  المياه، ألن المياه قد تكون مجانية،شرب وال تبيع الات مياه تبيع خدم
وينبغي أن تستمر الشركة القابضة في التأكيـد  . والتوصيل هي عملية مكلفة أنشطة التنقيةبما في ذلك 

 . مع الجمهور الثقة وحسن النيةجسور على خدمة العمالء بهدف بناء 
  
   :والصحة العامةالمياه   ٢-٧
  
مفتاح الحياة والصحة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة ى المياه ه "

  ."هذا المورد الغالىالمؤتمن على  الراعى هي بمثابة
  

والصرف الصحي بالنسبة للصحة البيئية وكـذلك أهميـة    أنظمة مياه الشربتُبرز هذه الرسالة أهمية 
  . الصرف الصحي لصحة المجتمعجودة خدمات و الشرب مياهنوعية 

  
ضروري لحماية الصـحة   هو إن وجود نظام سليم لمياه الشرب والصرف الصحي"

." العامة والبيئة، وله دور أساسي في التنمية االجتماعية واالقتصـادية فـي مصـر   
  )٢٠٠٦ عام إستراتيجية(

  
ه ينبغي على العمالء التوصيل بنظام الصرف هذه الرسائل أهمية الصرف الصحي، كما تبين أنتوضح 

بيد أنه ينبغي على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن . الصحي حيثما كان ذلك ممكنا
 تتسـبب توضح في رسائلها أن خدمات الصرف الصحي غير متاحة في كافـة المنـاطق، بحيـث ال    

جهود االتصال التي تبذلها الشـركة  من شأن  في التقليلالمناطق المحرومة من شبكات المجاري حاليا 
  . في هذا المجال

  
  
  :المياه المحافظة على  ٣-٧
  

  ."وعلى المواطنين أن يساهموا فى المحافظة عليهامكلفة،  وتنقيتها، ذات قيمة كبيرةالمياه "
  

ا مسـألة  ترشيد استخدامهو المحافظة عليها تؤكد هذه الرسالة على أن المياه نادرة وإنتاجها مكلف وأن
  . مكلفة هى عملية وتوصيلها للمستخدم تنقيتهاقد تكون المياه مجانية، ولكن . غاية في األهمية

  
لتلبية الطلب  ومصادرها في مصر محدودة، وستواجه مصر تحدياً... إن المياه نادرة" 

 عام إستراتيجية." (النشاط االقتصاديزيادة المتصاعد على المياه مع نمو السكان و
٢٠٠٦(  
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توضـح   أنهـا   ، حيـث جودتهـا الموارد المائية فحسب، بل أيضا  كمية  ال تبرز هذه الرسالة أهمية
يستخدمها العمالء بالكمية التي  ىالت الشرب مياهلوث المياه، والعالقة بين كمية التحديات التي يفرضها ت

  . بواسطة مرافق المياه تنقيتهايتعين 
  
  :التعريف بخدمة العمالء  ٤-٧
  

  ."تهمنا ومقترحاتكم كمآرائوا لخدمتكم، نحن هن"
  

رب والصرف الصـحي، والمنافـذ   تقدمها الشركة القابضة لمياه الش ىهذه الرسالة الخدمات الت تعرض
 وهي تؤكد أن الشركة القابضة وشـركاتها . شركاتها التابعةمع ها والتواصل معمن  العمالءمكن تُالتي 

  .هام المجتمع في إدارة المصدر المشترك للمياه أمٌر ن إشراكإالتابعة منشأة لخدمة عمالئها، و
  

   ...و  وتأخذ بزمام المبادرة في أعمالهافعالية ب شئونهاإدارة  الشركة القابضة تتولى"
وتقدم خدمة مسبقا،  بل تخطط ألعمالهال عال تتبع سياسة رد الف ،هي مؤسسة ديناميكية

." عة وطوال أيام السنةعلى مدار السا ومصداقية عالية مطورة وذات جودة
  )٢٠٠٦عام إستراتيجية (

  
كما تسهم  في توعية لة في عمليات التشغيل بالشركة القابضة، مساءهذه الرسالة على الشفافية و ال تؤكد

واالسـتجابة لهـا،   الشـكاوى  تقديم وإجراءات  ،وقنوات المشاركة واالتصال ،المشاركة كيفيةبالعمالء 
  .  للحصول على آرائهم وغيرها من اآلليات المناسبة

  
وينبغي على وجه الخصوص أن تؤكد الشركة القابضة على أن وسـائل اإلعـالم والمنظمـات غيـر     

وتحتـاج الشـركة إلـى أن تسـتجيب     . العميل المشتركالحكومية هي شريكة في تقديم الخدمات إلى 
ـ  أن  الشـركة   كيف يمكن لرسائل تحددو الجهات المشاركة لها الحتياجات ي تلبيـة هـذه   تسـاهم ف
الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني فـي   تدركعلى أن الشركة  ئلوستؤكد هذه الرسا. االحتياجات

حتاج إلى خدماتنا، ت انخدمه تيال المجتمعات. "دعم اإلدارة السليمة للمياه، وضمان مشاركة المجتمع فيه
  ."لتوصيل رسائلنا ونحن نعتمد على هذه المجتمعات

  
  :الفواتير سدادلمواطنين في واجب ا  ٥-٧
  

  ."أداء وظيفتنا علىتسديدك لفاتورتك دون تأخير واجب عام، ويساعدنا "
  

وهي . ااستمرار الخدمة وتحسينهضمان تؤكد هذه الرسالة على أهمية تسديد فواتير المياه في ميعادها ل
وجـد  من خالل التعريفة، وتُالعميل التي يتحملها بالتكلفة لتكاليف الفعلية إلنتاج المياه مقارنة تشير إلى ا

ي السعر الذي يدفعه المستهلك المصـر  تُبينوهي . حجم الدعم الذي يتم ضخه في خدمات المياهل تفهماً
  .في المياه مقارنة بأسواق أخرى
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  :النجاحات والرؤية المستقبلية تسليط الضوء على  ٦-٧
  

  ."يشار إليها بالبنانال أن إنجازاتنا في حين ال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، إ"
  

تعرض هذه الرسالة لقطة لعملية اإلصالح في القطاع، وتوضح موقف خدمات مياه الشرب والصـرف  
وهي تلخـص  . بعد إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيوخاصة الصحي في مصر 

بما في ذلك الحاجة الستمرار التطوير  ، وتبرز األنشطة والخطط الخاصة بالمستقبل،المحرزة النجاحات
والتحديات المسـتمرة، إال  القائمة وبالرغم من إقرارها صراحة بأوجه القصور . واالستثمار في القطاع

 إلـى وهي تستند في ذلك . أنها تبرز مهارة الشركة القابضة وشركاتها التابعة في إدارة عملية اإلصالح
يتم تحديثها باسـتمرار وفـي    على نجاح القطاع، لذا المؤكد تعتبر بمثابة األساس اإلحصائي مؤشرات
  .قضيتهاوتأكيد ، وذلك بغرض دعم لمناسبا الوقت

   
  
  :قيود وتحديات القطاع  ٧-٧
  

  ."اًمستمر اً، ويتطلب التزامإن عملنا مكلف، ويستغرق وقتاً"
  

ت كبيرة، ويستغرق ، ويتطلب استثمارايتسم بالتحديإن التقدم في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 
هـذه الرسـالة   و. فتطوير البنية األساسية يحتاج إلى استثمارات ضخمة والتزام مسـتمر . طويالً وقتاً

تلخص القيود والتحديات التي تعمل في ظلها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بما فـي  
تلفت االنتباه إلى اإلنجـازات   ىهو). ٢٠٠٦ عام إستراتيجية" (المياه مكلفة وذات قيمة"ذلك مفهوم أن 

الموارد واالسـتثمارات   المزيد منضخ المحققة في القطاع، وتسوق األدلة والبراهين على الحاجة إلى 
كذلك تدعو إلـى  . موازنة القطاع واالحتياجات المستقبلية ى، وتقدم بيانات واضحة عن العجز فللقطاع

  . القطاع ىفستدامة االسياسات وإصالحات تضمن 
  
  :١أهمية العاملين بالقطاع  ٨-٧
  

، ونحن نعتمد عليكم في تقديم خدمة مميزة، وسنستثمر هم مواردنا الثمينةإن العاملين بالقطاع "
  ."مهاراتكم ومعرفتكم ىف

  
أهمية العاملين بالشركة القابضة لميـاه الشـرب والصـرف الصـحي     على تؤكد هذه الرسالة سوف 

تخلـق روح   وسوف. وحدة القطاع والدور الحيوي لكل عامل فيه على ستركزوشركاتها التابعة، حيث 
. الوالء للشركة القابضة والقطاع عن طريق ترسيخ هوية الشركة، والتأكيد على أهمية خدمـة العميـل  

تبرهن على أن أداء كل مرفق يتحدد حسب أداء كل عضو فيه، وأن كل عضو من العاملين هـو   كما
باإلضافة إلى ذلك، فهي ترعي ثقافة الكفاءة المهنية بـين العـاملين   . بمثابة سفير للمرفق والقطاع ككل

كذلك تبرهن على . ن طريق التأكيد على خدمة العمالء ووضع احتياجاتهم في بؤرة االهتمامبالقطاع ع
  وتركز على أن الشركة القابضة ستكافئ . أن صورة القطاع هي مسئولية كل فرد من العاملين فيه

  
                                                 

  . بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة العاملونيقصد هنا   ٢
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وفـي ضـوء   . الجودة في كافة مجاالت التشغيلضرورة االلتزام بعلى  ؤكدالمميز، وتالجودة واألداء 
  . على األداء يكون مبنياًنظام للمكافآت  إعدادهذا، ينبغي 

  
  
  :توجيه الرسائل قنوات  .٨
  

لتستعين بها في  القنواتستستخدم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مجموعة واسعة من 
هذه القنوات تمثل  و. المستهدف والمذكور أعاله الجمهورإلى الشرائح المختلفة من  سائلالرتوجيه هذه 

تم مراجعتهـا  توالتي س هذا التقريرأساس الخطة التنفيذية للسنة األولى والمذكورة في القسم العاشر من 
لشـركة  عيـة با والتو اإلعالمألنشطة وتنقيحها سنويا في إطار عملية التحديث السنوي للخطة التنفيذية 

  .ىالتي تستخدمها الشركة القابضة ما يل اإلعالموخالل السنة القادمة، ستشمل قنوات . القابضة
  
  : الصحافة ىناد  ١-٨

يمكن من خاللـه تنميـة وتعزيـز العالقـات مـع       ،للصحافة تنظمه الشركة القابضة موسميمنتدى 
 . لتأكيد عليهاالشخصيات الصحفية، ويمكن أيضا نشر رسائل الشركة والقطاع وا

 
  : ةالصحفي اتالمؤتمر  ٢-٨

فيـه  يـتم  تنظمه الشركة القابضة أو شركاتها التابعـة،  اك الصحافة القومية أو المحلية، إلشر ياتمنتد
وتتميز المؤتمرات الصحفية عـن نـادي   . يتعلق بالقطاعمثير لالهتمام  قضية أو موضوع استعراض 
أو يكـون اسـتجابة    ،المؤتمر ينعقد حسب االحتياج لـه  لسابق ذكره أعاله في أنا الموسميالصحافة 

تقارير سلبية في الصحافة عن القطاع، أو انطالق مبادرة جديدة هامة أو تدشـين   نشرلقضية ما، مثل 
 . جزء جديد في البنية األساسيةل

  
  : عالمية للصحافةاإلمواد ال  ٣-٨

دور الشـركة القابضـة   عن و القطاع  وتقدم معلومات عامة عنمجموعة من المواد تقدم إلى اإلعالم 
ـ اأس"الضوء على بعض المقتطفات من رسالة  تلقيكما لمياه الشرب والصرف الصحي،  قطـاع   ياتس

 . السابق ذكرها أعاله، والقنوات التي يمكن لإلعالم من خاللها الحصول على معلومات إضافية" المياه
  
  : موجهةالعالمية اإلتغطية ال  ٤-٨

توجهه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ويمكـن  ) صحيفةما يكون  باًغال(منفذ إعالمي 
الحاجة، وتقرر توقيت صـدورها  وتقوم الشركة بدفع مقابل هذه التغطية حسب . من خالله بث الرسائل

 . عامتزامن مع اليوم العالمي السنوي للمياه والذي يقع في مارس من كل بحيث ي
  
  : الصحافة المثارة فىضايا قالالرد السريع على   ٥-٨

وبفاعلية علـى   الرد سريعاًمن لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ة تمكن اعملية مؤسسي
وجـود  وتشمل تلفت االهتمام على المستوى القومي، و ىوالصرف الصحالشرب مياه أي قضية تتعلق ب

الخبراء في الموضوعات "تمدة من متحدث رسمي بالشركة القابضة يقوم باالحتفاظ بقائمة لمجموعة مع
وتقـع  ، ويستعين بهم في الرد على القضايا التي تثار القابضة خارج الشركةوداخل موجودين " المثارة

 . في مجال خبراتهم
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  : خباريةاإلرسائل ال  ٦-٨

توزع على العاملين في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصـحي وشـركاتها    موسمية اتنشر
العاملين بالمرافق مـن خـالل لوحـات    على المستوى القومي واإلقليمي، و واألطراف المعنيةالتابعة، 
 . من خالل البريد والبريد اإللكتروني إرسالها ويمكن . اإلعالنات

  
  : الحمالت اإلعالمية  ٧-٨

سيتم التفكير في حملة إعالمية شاملة سنوية يمكن للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن 
المنافذ اإلعالمية وتُنفذ الحملة من خالل . رسائلها التي تستهدف الجمهور العاممن خاللها  تنشر وتعلن 

العالقـات العامـة، سـيتعين    الموازنة السنوية إلدارة  ىف مدرجهذا النشاط غير ألن  نظراًو. الرئيسية
 . مجلس إدارة الشركة العتماده عرضه على

  
  : يارات الميدانيةوالز مع الوزاراتالتنسيق   ٨-٨

للتنسيق بين الهيئـات الحكوميـة المختلفـة     ن على مستوى عاٍليحضره مسئولو منتدى نصف شهري
المناط بها اإلشراف على إدارة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، بما في ذلك األجهزة المشار 

ك، ستتضـمن هـذه المهمـة    باإلضافة إلى ذل. هذا التقريرفي  المذكور سابقاً) ١(رقم  الشكلإليها في 
كبار صانعي القرار إلى المواقع المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، دانية مستمرة من زيارات مي

 . التوعية وتسليط الضوء على القضايا المثيرة لالهتمام زيادةوذلك بغرض 
  
  : ةـمدنيالان ـلجال  ٩-٨

مجموعة مختارة من كبار صـانعي   ون منتتكوحدات محلية تنظمها الشركات التابعة للشركة القابضة 
وتكون هذه اللجان بمثابة قناة اتصـال ثنائيـة   . القرار المحليين وقادة الرأي مع ممثلي الشركة التابعة

االتجاه حيث تقوم الشركة التابعة بتثقيف أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا المرتبطـة  
بطرح ومناقشة ما يعن للجمهـور مـن   ة، وتقوم اللجنة صحي وعمل الشركلبمياه الشرب والصرف ا

وستساعد الشركة القابضة الشركات التابعة في تأسيس مثل هـذه  . القيادة في الشركة مخاوف وآراء مع
 . اللجان

  
  : في القطاعالمناسبات الهامة   ١٠-٨

ة في القطاع، بما الهام المناسباتمشاركة العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في 
في ذلك المؤتمرات والمعارض واالجتماعات األخرى لرفع الوعي في الشركة القابضـة والشـركات   

 . التابعة، وتسليط الضوء على القضايا التي تثير اهتمام الشركة القابضة
  
 : اإلنترنت والقنوات اإلعالمية االجتماعية  ١١-٨

التـي   ،والقنوات اإلعالمية االجتماعية على اإلنترنـت  موقع الشركة القابضة على اإلنترنت ايشمل هذ
 .نشر رسائلها إلى الجمهور وإلى مجتمع الشباب والدارسينأن ت من خاللهايمكن للشركة القابضة 

  
 : الكتيبات والمنشورات  ١٢-٨

من الشركة القابضة بما في ذلك النشرات اإلعالنية، والملصـقات ومـواد   تصدر كتيبات ومنشورات 
 . ويتعين مراجعة وتحديث هذه المواد بانتظام. توعيةلأخرى ل
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 : استطالعات رأى العمالء  ١٣-٨

شهرية مستمرة يتم تنفيذها في كل شركة تابعة للشركة القابضة ويمكن استخدامها في تقييم  استطالعات
 . والتوعية اإلعالمنتائج أنشطة 

  
 : الشباب والمدارس  ١٤-٨

ل المدارس بما في ذلك المدارس الخاصة والعامة وجامعة القاهرة مشاركة مستمرة مع الشباب من خال
 . في المدارس ومراكز الشباب المحليةونوادي البيئة 

  
 : التوعية الموسمية  ١٥-٨

تحمل الرسائل األساسية  موسميةمن خالل بطاقات تحية  مع األطراف المعنية الرئيسية سنويتواصل 
 .من الشركة القابضة

  
 : العالقات العامة للشركات التابعة دعم أنشطة  ١٦-٨

يقدم إلى إدارات العالقات العامة المحلية والعاملين في الشـركات  ) مثل التدريب والتوجيه(دعم مستمر 
ودمـج   . التابعة لضمان استعدادهم وقدرتهم على نشر الرسائل األساسية للقطاع على المستوى المحلي

د، ومنتـدى رؤسـاء   رامج العاملين والتعريف للموظفين الجدهذه الرسائل في القنوات الموجودة مثل ب
 . نوآخريمجالس اإلدارات 

  
 : المنظمات غير الحكومية ياتمنتد  ١٧-٨

يتعلق برسـائل الشـركة   التوعية وإشراكها فيما  زيادةلمشاركة مستمرة مع المنظمات غير الحكومية 
 . القابضة

  
 : التواصل مع الجهات المانحة  ١٨-٨

. ر مع الجهات المانحة الدولية الحالية والمحتملة وكـذلك المنظمـات المهتمـة بالقطـاع    تنسيق مستم
، ينبغي على الشركة القابضة إشراكهم األهداف المطلوبةنحو تحقيق  الجهاتولضمان توجيه التزامات 

  . باستمرار في الحوار بشأن أولويات القطاع واألنشطة الجارية والنجاحات المنجزة
  
 
  :رـم المستمـالتقيي  .٩

الشـركة  بوالتوعية  اإلعالمأنشطة لضمان أن  ضروري  والتوعية اإلعالمإن التقييم المستمر ألعمال 
سـائل  استطالع منـتظم آلراء ُمتلقـي ر   ذلكسيتطلب و .فعالة وتفي بالغرض المطلوب منهاالقابضة 
ـ  اسـتنتاجاتها اء لتصب هذه اآلر تنقيحمن الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ثم  الموجهة اإلعالم رة م

خالل األنشطة المسحية الشهرية التي تقوم بهـا  من ويمكن جمع هذه اآلراء . اإلعالمأخرى في عملية 
باإلضـافة  . تصمم خصيصا لهذا الغـرض الشركة القابضة والشركات التابعة أو من خالل آليات مسح 

ـ   هـا  لضـمان متابعتهـا ومواكبت   نةإلى ذلك، ستقوم الشركة القابضة بتحديث الخطة التنفيذية كـل س
وتحدد الخطة التنفيذية للسنة األولى، والموجودة فـي  . للشركة والقطاع والمتطورةلالحتياجات الحالية 

، مؤشرات لقياس ما تنجزه الشركة القابضة من األهداف المحددة في هذه هذا التقريرالقسم العاشر من 
  . اإلستراتيجية
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  :األولى الخطة التنفيذية للسنة  .١٠
 اإلعـالم إلستراتيجية  الخطة التنفيذية للسنة األولىيوضح الجدول المعروض على الصفحتين التاليتين 

  . والتوعية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
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تحديد قائمة المدعوين، وتحديد مسئولية إرسال الدعوات

تحديد الجدول الزمني النعقاد المؤتمرات والتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الشرآة القابضة لمياه الشرب 
والصرف الصحي في ذلك الشأن

التعاون مع رئيس مجلس اإلدارة بشأن اختيار الموضوعات التي ستعرض على الحاضرين

خلق وتعزيز منهج مبني على المشارآة

زيادة تفهم المواطنين لتكاليف وخطوات معالجة المياه

تعزيز تفهم المواطنين للشرآة والقطاع

الشرآة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
إستراتيجية االتصال والتوعية

الخطة التنفيذية للسنة األولى

األهداف

األهداف المرحلية ومؤشرات 
األداء

قنوات االتصال المواردالجهة المسئولة

المهمة األولى: نادي الصحافة

استمرار االستثمار في الكفاءة المهنية والتوعية لدى العاملين بالشرآة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشرآات التابعة لها

غرس الوعي بالترشيد لدى مستهلكي المياه

المهام الرئيسية والفرعية

تحديد المكان وتجهيز وسائل االنتقال

توثيق المواد المطبوعة التي توزع على الصحافة ، وآذلك المواد التي سيتم بثها في التليفزيون أو اإلذاعة، 
ومتابعة وتحليل التغطية المترتبة على ذلك

تنفيذ المؤتمر/ الحدث

إجراء دراسة مسحية عن التأثير المترتب على الحدث، وذلك باستخدام استطالعات الرأي التي تجريها 
الشرآات التابعة مع العمالء

تحليل هذه البيانات لتحديد مدى االحتياجات الالزمة للمؤتمر التالي

التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الشرآة القابضة بشأن الموضوع الذي سيعرض في المؤتمر

تقرير قائمة المدعوين، وتحديد مسئولية إرسال الدعوات

تحديد الجدول الزمني النعقاد المؤتمرات والتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الشرآة القابضة في ذلك الشأن

تحديد المكان وتجهيز وسائل االنتقال

توثيق المواد المطبوعة التي توزع على الصحافة ، وآذلك المواد التي سيتم بثها في التليفزيون أو اإلذاعة، 
ومتابعة وتحليل التغطية المترتبة على ذلك

إجراء استطالع رأي العمالء عن الـتأثير الناتج، ويكون السؤال المطروح هو: هل وصلت الرسالة إلى 
الجمهور؟

تحليل هذه البيانات لتحديد مدى االحتياجات الالزمة للمؤتمر التالي

المهمة الثالثة: المواد اإلعالمية للصحافة

المهمة الثانية: المؤتمرات الصحفية

المتحدت الرسمي. يكون مدير 
إدارة العالقات العامة هو المسئول 
إلى أن يتم تعيين المتحدث الرسمي

االدعوات- االتصاالت الشخصية

عدد المناسبات حسب 
الحاجة؛ عدد التقارير 

الصحفية؛ عدد التقارير 
الصحفية اإليجابية

ربع سنوية، األسبوع األخير من آل ربع سنة؛ ليست هناك حاجة لتأجير موقع 
النعقاد الحدث بل يمكن استخدام الموقع الذي يشهد الحدث نفسه؛ يجب توفير 

وجبات ومشروبات خفيفة

 أربع مناسبات سنوية؛ عدد 
التقارير الصحفية؛ عدد 
التقارير الصحفية اإليجابية

المتحدث الرسمي (في الشرآة 
القابضة)؛ المؤتمرات الصحفية 
التي تعقدها الشرآات التابعة

الدعوات، االتصاالت الشخصية
ليست هناك حاجة لتأجير موقع معين؛ يمكن استخدام موقع النشاط المراد النشر 

عنه (مثل استحداث الخط الساخن رقم 125) ومرآز خدمة عمالء، الخ)؛ 
ترتيب الغرفة في شكل مسرح مع وضع الفتة مكتوب عليها موضوع المناسبة.

ترتيب الحديث يكون حسب الحاجة 

تطوير/ تحديث المواد الثابتة (مثل الكتيبات، ملخصات بيانات أساسية، نشرات إعالنية، رسائل إخبارية)

تجميع وترتيب البيانات الصحفية

التوزيع على نقاط االتصال الرئيسية بالصحافة

تحديد موضوع يمثل أهمية بالنسبة للشرآة القابضة، وتصميم المقالة/ اإلعالن حسب ذلك

نشر المقالة/ اإلعالن في صحيفة واسعة االنتشار.

إعداد وتحديث قائمة ثابتة بالخبراء المتخصصين في مناطق وموضوعات معينة

يتم إعداد الردود المناسبة مع االستعانة بالمدخالت من الفريق الفني والرسومات والصور ذات الصلة 
حسب االقتضاء، وذلك عندما  ُيثار موضوع معين في الصحافة وترغب الشرآة القابضة في الرد عليه

اختيار الشخص المناسب من قائمة الخبراء لمعالجة الموضوع في المنتدى المناسب.

انعقاد لجنة تحرير الرسائل اإلخبارية لتحديد الموضوعات والمقاالت الالزمة للعدد

آتابة المقاالت وإعداد مسودة الرسائل اإلخبارية
4 صفحات: الصفحة األولى: العناوين الرئيسية، الصفحة الثانية: تقرير أو 
مقابلة مع شخصية رئيسية، الصفحة الثالثة: مقتطفات من األخبار، الصفحة 

الرابعة: مناسبات مستقبلية

اتصاالت شخصية

المهمة السادسة: الرسائل اإلخبارية

يتم توزيع الرسالة اإلخبارية على آبار 
العاملين بالشرآات التابعة وأصحاب 

المصلحة الرئيسيين على المستوى المحلي 
بما في ذلك المجالس المحلية وآبار 

العاملين بالشرآة القابضة لمياه الشرب 
والصرف الصحي وأيضا أصحاب 

ات ال الق ت ال عل ة ل ال

مدير التوعية العامة
إنتاج أربع رسائل إخبارية؛ 

عدد الرسائل اإلخبارية 
الموزعة

مستمرة

تشمل الموارد المطلوبة مدخالت من الفريق الفني عند الضرورة، باإلضافة 
إلى موازنة لإلعالنات؛ ويفضل أن يرتبط توقيت النشر بيوم الماء العالمي في 

مارس من آل سنة.

المهمة الرابعة: التغطية اإلعالمية الموجهة

المتحدت الرسمي. يكون مدير 
إدارة العالقات العامة هو المسئول 
إلى أن يتم تعيين المتحدث الرسمي

القناة اإلعالمية المناسبة، سواء آانت 
تليفزيون أو إذاعة، أو مطبوعات

تحديد الخبير المناسب من قائمة أسماء الخبراء
عدد الخبراء المحددين، عدد 

التعامالت التي تتم مع 
الصحافة حسب االقتضاء؛ مستمرة

المتحدت الرسمي. يكون مدير 
إدارة التوعية العامة هو المسئول 
إلى أن يتم تعيين المتحدث الرسمي

صحيفة واسعة االنتشار، يتم تحديدها عند 
وقت النشر.

برنامج إعالمي واحد سنويا؛ 
عدد التقارير الصحفية؛ عدد 
التقارير الصحفية اإليجابية

المهمة الخامسة: الرد السريع على القضايا المثارة فى الصحافة

المتحدت الرسمي. يكون مدير 
إدارة التوعية العامة هو المسئول 
إلى أن يتم تعيين المتحدث الرسمي

عدد الحزم اإلعالمية 
المطلوبة والموزعة؛ عدد 
التقارير الصحفية؛ عدد 
التقارير الصحفية اإليجابية

تشمل الموارد المطلوبة موزانة للطباعة ومدخالت من الفريق الفني مستمرة

طبع وتوزيع الرسائل اإلخبارية مع توزيعها أيضا بالبريد اإللكتروني

تنقيح وتعديل استطالعات الرأي الموجهة للعمالء بحيث تتضمن أسئلة تتعلق بالحملة التي ترعاها 
اليونيسيف وأيضا أسئلة أساسية من أجل الحملة الجديدة

استنباط نتائج الحملة التي ترعاها اليونيسيف لتحديد الدروس المستفادة لتكرار التجربة.

تقييم إمكانيات الحملة مع فريق اإلدارة العليا بالشرآة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في ضوء 
األهداف السنوية، واتخاذ القرار الخاص بالبدء من عدمه

تقوم الشرآة القابضة بإعداد الدعوة لشرآات اإلعالن للتقدم بعروض، وإعداد عرض موجز عما هو 
مطلوب عمله

تلقي العروض ومراجعتها واختيار الشريك المناسب

إطالق الحملة اإلعالمية

تقييم الحملة باستخدام استطالعات الرأي الموجهة للعمالء

إعداد خطة تنفيذية للتنسيق مع الوزارات المعنية، بما في ذلك وضع قائمة بالمشارآين

عقد اجتماع نصف شهري للجنة يتم تشكيلها للتنسيق بين األجهزة المختلفة المشرفة على المياه والصرف 
الصحي

تجميع وتحديث قائمة بأسماء آبار صانعي القرار والشخصيات المؤثرة.

إعداد وتحديث قائمة متغيرة بأسماء المرافق/ المناسبات التي يمكن استخدامها في تبليغ الرسائل المطلوبة 
دف ت ال لل

حملة سنوية؛ عدد التقارير 
الصحفية؛ عدد التقارير 

الصحفية اإليجابية؛ متابعة 
اآلراء النوعية المستنبطة من 

استطالعات الرأي

المصلحة على المستوى القومي، والجهات
المانحة؛ ويتم عرضها أيضا على لوحات 

التابعة الشرآات في اإلعالنات

مدير التوعية العامة

المهمة السابعة: الحمالت اإلعالمية

المهمة الثامنة: التنسيق مع الوزارات والزيارات الميدانية

مستمرة

تشمل قائمة المشارآين وزارات الري والزراعة والتعليم والصحة والبيئة، 
وغيرهم.

عقد 6 منتديات سنوية؛ عدد 
الوزارات المشترآة

زيارات منتظمة لمنشآت مثالية لضمان 
اإللمام بالقضايا الرئيسية ولبناء العالقات

سوف يشمل ذلك القادة السياسيين (رئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الشعب). 
استخدام قاعدة البيانات األولية التي تم إنشاؤها للمناسبة التي ترعاها 

اليونيسيف، مع مراعاة تحديثها بانتظام.
أخصائي عالقات عامة

عدد الزيارات؛ عدد
 الحاضرين من آل جهة

إدارة العالقات مع الجهات 
التنظيمية

نقاط االتصال بالقطاع

يتم إطالق الحملة من خالل قنوات 
متنوعة ُتحدد حسب التنسيق بين شرآة 

اإلعالنات والشرآة القابضة

تشمل الموارد المطلوبة موازنة العقد الذي ُيبرم مع شرآة اإلعالنات وشراء 
الوقت والمساحة اإلعالنية. يمكن أن يكون المصدر في شكل تمويل مشترك 
من الشرآات التابعة، مع العلم بأن هذه الموارد غير موجودة في الموازنة 

العادية للعالقات العامة لسنة 2010، لذلك ستكون هناك حاجة إلى الحصول 
على موافقة مجلس إدارة الشرآة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في 
هذا الشأن. ومن المحتمل االستعانة باليونيسيف لتشارك في التمويل. قضية 

للعرض في السنة األولى: الترشيد- تكاليف واستثمارات تنقية المياه. ملحوظة: 
هناك أساس للبحث الخاص بالحملة اإلعالمية الجماهيرية المقترحة، موجود 
في تقرير اليونيسيف لعام 2009 بعنوان "تقرير بحوث السوق عن المياه 

والصرف الصحى والنظافة الشخصية."

للجمهور المستهدف

الترويج لفكرة إنشاء لجان محلية، لها أمانة عامة بالمحافظة، تضم المنظمات غير الحكومية، ووسائل 
اإلعالم، والشخصيات السياسية المحلية، ومعاونة الشرآات التابعة عن طريق تزويدها بالمستندات 

والمساعدة الفنية المستمرة.

المساعدة في الترتيب لزيارات ميدانية ألعضاء اللجان إلى المنشآت الرئيسية في القطاع.

تشمل الموارد المطلوبة االنتقاالت والمصروف اليومي للمشارآين؛ وتتضمن 
قائمة المشارآين القادة المحليين. تهدف اللجان إلى تحقيق غرضين: أوال أن 

تكون بمثابة الناطق بلسان الشرآة القابضة في عرض وجهات نظرها 
للجمهور، وثانيا أن تنقل اهتمامات ومخاوف الجمهور إلى الشرآة القابضة.

اجتماعات شهرية، وزيارات ميدانية بين 
الحين واآلخر

المهمة التاسعة: اللجان المدنية

حسب االقتضاء 

الشرآات التابعة، مع دعم من 
إدارة التوعية العامة. برئاسة 
رئيس مجلس إدارة الشرآة 

القابضة لمياه الشرب والصرف 
الصحي

عدد اللجان المدنية المنشأة 
أو التي يتم دعمها.
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األهداف المرحلية ومؤشرات 
األداء

قنوات االتصال المواردالجهة المسئولة المهام الرئيسية والفرعية

نقاط االتصال بالقطاعمدير التوعية العامةالمشارآة في المؤتمرات المستمرة في القطاع والمعارض والمناسبات األخرى.
التنسيق مع مكتب رئيس مجلس إدارة الشرآة القابضة ونائبيه لضمان وجود 

تمثيل مالئم من الشرآة القابضة.
عدد المناسبات التي تشارك 

فيها الشرآة القابضة

تكوين مجموعة على الفيس بوك بالتعاون مع مجموعة طالب جامعة القاهرة

عندما يصل عدد أعضاء مجموعة الفيس بوك إلى 50 ألف، ُيعلن عن هذا من خالل القنوات اإلعالمية

عمل مراجعة للموقع الحالي للشرآة القابضة على اإلنترنت
مدير التوعية العامة/ مدير موقع 

الويب

اقتراح عمل تغييرات تشمل رسائل االتصال الرئيسية، على أن تتضمن التغييرات التي تستحق الدراسة 
استحداث آلية مميكنة للشكاوى و/ أو استطالع آراء العمالء، مع إضافة "رآن الصغار" ويشمل مواد 

وألعاب تالئمهم

مدير التوعية العامة/ مدير موقع 
الويب

تحديد المناطق الجغرافية التجريبية الواقعة داخل نطاق عمليات التشغيل بشرآة المياه بالقاهرة

دعم شرآة المياه بالقاهرة في إعداد البرنامج االسترشادي الذي يعلن عن مستجدات الخدمة من خالل 
رسائل نصية تصل عبر التليفون المحمول

(من خالل الرسائل اإلخبارية، الخ) مدير التوعية العامةإعداد وتحديث قائمة بعناوين البريد اإللكتروني لتبليغ رسائل االتصال
قائمة بعناوين البريد اإللكتروني لنقاط 

ال االت
عدد عناوين البريد 
ة القائ ف ن اإللكتر

التعاون مع شرآة االتصاالت

عدد أعضاء مجموعة الفيس 
بوك

عدد التحديثات المنفذة في 
موقع الويب؛ عدد زوار 

الموقع شهريا

تشمل الموارد المطلوبة مجموع طلبة جامعة القاهرة
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مستمر

موقع الشرآة القابضة على اإلنترنت
تشمل الموارد المطلوبة خبرة في تطوير مواقع الويب، ومعاونة من الجهات 
المانحة، ومواد من وزارة التعليم، وإدارات التوعية والخط الساخن بالشرآات 

التابعة.

مستمر 
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تستخدم الرسائل النصية في اإلعالن عن خدمات جديدة وانقطاع الخدمة 
وتطورات الخط الساخن 125، وغير ذلك من المعلومات الحساسة بالنسبة 

للوقت. وحسب ما يتضح من التجربة، يمكن للشرآة القابضة أن تجرب النشر 
بوسائل أخرى.

عدد الرسائل النصية التي يتم 
إرسالها، عدد الردود الواردة 
في استطالعات الرأي والتي 

تذآر الرسائل النصية

المهمة الحادية عشرة: اإلنترنت والقنوات اإلعالمية االجتماعية

المهمة العاشرة: المناسبات الهامة فى القطاع

إدارة التوعية العامة بشرآة المياه 
بالقاهرة مع توفير دعم من إدارة 
التوعية العامة بالشرآة القابضة

مدير التوعية العامة، يعمل مع 
المجموعات المناسبة من الطالب

خ) ري ب إل ر ن ) ر يغ ب ي رو إل بري وين ب ي و يإ و ير
اإللكتروني في القائمةاالتصال

مراجعة المخزون ومقارنته بما يلزم لتلبية المناسبات واالحتياجات القائمة

تحديث المواد المكتوبة في الكتيبات والمطبوعات قبل الطبع

إشراك الشرآات التابعة في القوالب النمطية الخاصة بالمواد عن طريق استخدام األقراص المدمجة

التوزيع المستمر

االستمرار في عمل استطالع شهري في آل شرآة تابعة

مراجعة األسئلة الواردة في استبيانات الرأي وإضافة أسئلة مالئمة

زيارات ميدانية دورية من جانب الشرآة القابضة للتـأآد من الحقائق والبيانات

تجميع وتحليل البيانات على مستوى الشرآة القابضة

إجراء دورة تدريبية للعاملين بالشرآات التابعة عن آيفية إدارة استطالعات الرأي

مراجعة وتحديث المواد/ المناهج المستخدمة في المدارس بما في ذلك الرسومات

طباعة ونشر المواد الحديثة الُمحدثة من خالل الشرآات التابعة (بحيث تكون آل شرآة مسئولة عن خمس 
( ا

المهمة الثانية عشرة: الكتيبات والمنشورات

تشمل الموارد المطلوبة موازنة للطباعة ومدخالت من الفريق الفني
عدد المطبوعات التي يتم 
إنتاجها وطباعتها وتوزيعها

يتم التوزيع حسب ما يكون مالئمامدير التوعية العامة

عدد المدارس التي تستخدم 
المواد التي تعدها الشرآة 

القابضة لمياه الشرب 
الصح والصرف

مدير التوعية العامة، مع إدارة 
التوعية العامة بسوهاج، النشر من 

خالل الشرآات التابعة

المهمة الرابعة عشرة: الشباب والمدارس
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خمس مدارس لكل شرآة تابعة

مستمر

المهمة الثالثة عشرة: استطالعات رأي العمالء

استطالع رأي شهري للعمالء بصورة 
مستمرة

يتم عمل استطالع الرأي من خالل 
مدير إدارة التوعية العامة 

والعاملين معه، وتكون المراجعة 
والزيارات الميدانية والتحليل 

والتدريب من خالل إدارة التوعية 
العامة بالشرآة القابضة

ر

تشمل الموارد المطلوبة مدير التوعية العامة بسوهاج و/ أو خبراء آخرين في 
التصميم، وموازنة للطباعة، واشتراك وزارة التربية والتعليم في اختيار 

المدارس ونشر المواد.

عدد الشرآات التابعة التي 
تنفذ استطالعات الرأي 
الشهرية؛ عدد البرامج 

التدريبية التي ُتنفذ للشرآات 
التابعة؛ النسبة المئوية من 
الردود في استطالعات 

الرأي التي تذآر معرفتها 
برسائل الشرآة القابضة.

تشمل الموارد المطلوبة استشاري لعمل مراجعة دورية للبيانات والمنهجية 
المستخدمة، واحتمال مساعدة من الجهات المانحة في المراجعة والتدريب 

بالشرآات التابعة.

مستمر

مدارس)

عمل مهرجانات على مستوى المحافظة وتقوم المدارس أثناءها بعرض المخرجات وفق مشارآتها في 
المواد

المشارآة في المناسبات الرئيسية على مستوى المحافظة بما في ذلك يوم القراءة للجميع

إنشاء روابط مع نوادي البيئة الموجودة في المدارس لتنفيذ األنشطة المقررة في المناهج
مدير التوعية العامة بالتعاون مع 
إدارات التوعية العامة المحلية

وحدات التوعية العامة بالشرآات التابعة؛ 
مجموعات البيئة في المدارس

ملحوظة: يتضمن تقرير اليونيسيف لعام 2009 بعنوان " تقرير بحوث السوق 
عن المياه والصرف الصحى والنظافة الشخصية" منهجيات مفيدة في التعامل 

مع الشباب.

عدد نوادي البيئة التي 
تستخدم المحتوى الذي أعدته 
الشرآة القابضة أو الشرآات 

التابعة

اختيار موضوع للتنافس المدرسي مثل التفكير في حل مشكلة تتعلق بترشيد االستخدام

تحديد عدد من خمس إلى عشر مدارس خاصة وجامعات للمشارآة في المسابقة المدرسية

عمل زيارة ميدانية والتكليف بمشروعات وتحديد المواعيد النهائية لتقديمها

اختيار الفائزين وترتيب احتفال بهذه المناسبة

تشجيع المشروعات المتعلقة بترشيد المياه في جميع الجامعات والمدارس الخاصة والبحث في إمكانية 
االنضمام إلى الشبكات الدولية التي تربط المدارس بعضها ببعض.

عدد المدارس المشارآة

مدير إدارة التوعية العامةاستضافة خمس فرص تدريب صيفي في الشرآة القابضة والمساعدة في تنظيم مؤتمر.
خمس متدربين لتقديم العون 

في تنظيم المؤتمر

إعداد ونشر بطاقات مناسبات موسمية للتهنئة، واحدة خالل شهر رمضان، وأخرى خالل عيد الكريسماس 
بالنسبة لألقباط

مدير إدارة العالقات العامة
المعارف الشخصية وقائمة الشرآة 
القابضة الخاصة باألسماء التي يتم 

التوزيع عليها

يمكن ان تتضمن بطاقة رمضان مواعيد الصيام والسحور. آما يمكن أن 
تحتوي على رسائل بشأن ترشيد استخدام المياه

عدد 2 بطاقة تهنئة سنوية؛ 
عدد البطاقات الموزعة

ت
بقا
سا
م

إدارات التوعية العامة المحلية، مع 
مساعدة من مدير التوعية العامة 
بالشرآة القابضة لمياه الشرب 

والصرف الصحي

عدد المدارس التي تستضيف 
المسابقة

مستمرة

تشمل المواد المكان والمواد والمرطبات في احتفال المسابقة، باإلضافة إلى 
مشارآة المدارس الخاصة؛ ربط توقيت االحتفاالت بيوم الماء العالمي في 

مارس من آل عام.

المهمة الخامسة عشرة: التوعية الموسمية

المهمة السادسة عشرة: دعم أنشطة التوعية العامة للشرآات التابعة

مشارآة استباقية وتفاعلية في 
المهرجاننات باستمرار

عدد المهرجاننات التي 
تشترك فيها الشرآة القابضة 

أو الشرآات المحلية

والصرف الصحي
ر

مدير التوعية العامة، مع مساعدة 
من إدارات التوعية العامة المحلية

مستمرة ت
انا
رج
تشمل الموارد المطلوبة وحدات التوعية العامة بالشرآات التابعة، ومشارآة مه

المنظمات األهلية؛ ربط توقيت االحتفاالت بيوم الماء العالمي.

ة 

و ر و ر

مراجعة الهيكل التنظيمي والموارد البشرية الموجودة في إدارات التوعية العامة بالشرآات التابعة

اقتراح هيكل تنظيمي موحد يشمل المسميات الوظيفية والوصف الوظيفي بحيث ُيطبق على مستوى القطاع 
آله

مدير التوعية العامةمراجعة تنفيذ الشرآات التابعة لألنشطة آل ثالثة أشهر في ورش عمل
رؤساء وحدات التوعية العامة بالشرآات 

التابعة
عقد أربع ورش عمل

تحديد االحتياجات التدريبية لوحدات التوعية العامة بالشرآات التابعة من خالل اجتماعات ربع سنوية 
مستمرة

اقتراح حزمة من الدورات التي يتعين تنفيذها على مستوى الشرآات التابعة، مع قيام وحدة التوعية العامة 
بتنفيذ دورات مختارة

تطوير عينة من التصميمات لتستخدمها الشرآات التابعة في منشورات يتم إرفاقها بالفواتير، ولصقها على 
خزانات المياه، ولوحات اإلعالنات، إلخ.

نشر األفكار الخاصة بالتصميم من خالل اجتماعات ربع سنوية مع الشرآات التابعة ومن خالل األقراص 
المدمجة أو أي قنوات إلكترونية أخرى

إعداد الخطوط اإلرشادية لالتصاالت لدى الشرآات التابعة، وذلك بالتنسيق مع مشروع دعم قطاع مياه 
الشرب والصرف الصحي الممول من الوآالة األمريكية للتنمية الدولية

تطوير مواد تتضمن رسائل رئيسية موجهة للمعينين حديثا إلدراجها في برنامج تعريفهم بالشرآة.

إبرام اتفاقية بين الشرآة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومنظمة شاملة للجمعيات غير الحكومية 
لنشر رسائل الشرآة القابضة على العمالء. االستفادة من الشخصيات الهامة في نشر الرسائل بين الجمهور.

مدير التوعية العامة
اتفاقية، اجتماعات منتظمة لم يتحدد عدد 

مرات انعقادها بعد

يتم تحديد الموضوعات المالية فيما بعد. يوجد في تقرير اليونيسيف المعنون 
"تقرير بحوث السوق عن المياه والصرف الصحى والنظافة الشخصية" قائمة 

بالشرآاء المحتملين من المنظمات غير الحكومية

عدد منتديات المنظمات غير 
الحكومية؛ عدد المنظمات 
غير الحكومية المشارآة

مستمرتجميع وتحديث قائمة بأسماء نقاط االتصال مع الجهات المانحة

مدير التوعية العامة

رؤساء وحدات التوعية العامة بالشرآات 
التابعة

رؤساء وحدات التوعية العامة بالشرآات 
التابعة

المهمة السابعة عشرة: منتديات المنظمات غير الحكومية

لدى االتصال نقاط عدد
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إعداد واعتماد ونشر هيكل 
تنظيمي موحد

مدير التوعية العامة

المهمة الثامنة عشرة: التواصل مع الجهات المانحة

عدد البرامج التدريبية التي 
يتم إتاحتها

يتعين أن تشمل المراجعة قدرة وحدات التوعية العامة المحلية على المساهمة 
في الرسالة اإلخبارية واستطالعات الرأي، وتبني رسائل الشرآة القابضة 

ومبادرات التوعية العامة. التنسيق مع الجهات المانحة حسب االقتضاء، بما في 
ذلك الوآالة األمريكية للتنمية الدولية واليونيسيف

ب
ري
تد
ال

مدير التوعية العامة وإدارات 
التوعية العامة بالشرآات التابعة

منشورات ترفق مع الفواتير، وتلصق 
على لوحات اإلعالنات، وخزانات المياه، 

الخ

تشمل الموارد المطلوبة المعاونة في التصميم وإمكانية الحصول على مساعدة 
من الجهات المانحة. التنسيق مع قطاع الموارد البشرية فيما يتعلق بعملية 

تعريف الموظفين الجدد بالشرآة

عدد القوالب النمطية 
الموزعة على الشرآات 

التابعة؛ عدد الشرآات التابعة 
التي تتلقى اإلرشادات العامة 

لالتصال؛ عدد الشرآات 
التابعة التي لديها رسائل 

اتصال متضمنة في برامج 
تعريف الموظفين الجدد 

بالشرآة

جه ا ع ا ل  ء  اال ي  ب يع و ج

مراجعة نطاق وخطط الجهات المانحة الرئيسية، ومتابعة نطاقها مع الشرآة القابضة والشرآات التابعة

إعداد المواد واإلستراتيجية الخاصة باجتماعات التنسيق المستمر مع المستويات العليا في الجهات المانحة

ر

مدير التوعية العامة، بالتنسيق مع 
مكتب نائب رئيس مجلس اإلدارة

التواصل مع الجهات المانحة بشأن االحتياجات، والتنسيق مع جداول أعمالها. 
الغرض من ذلك المحافظة على اهتمام ومشارآة الجهات المانحة

عدد نقاط االتصال لدى 
الجهات المانحة المذآورة في 
قاعدة البيانات الخاصة بذلك؛ 

عدد البرامج الممولة من 
الجهات المانحة قيد التنفيذ
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