
 

    ياألوروب االتحاد                 
 

 صحفى بيان

 مصر فى المياه قطاعه لدعم يواصل األوروبى االتحاد

 

٢٠١٦ مارس ١٤  

 تبادلو. الذي عقد في القاهرة المياهللمحادثات المشتركة حول  رابعفي المؤتمر ال ومصريون أوروبيون مسؤولون شاركالقاهرة:  

 من فردا   150 الحدث جمع. ويومينال مدار على المياه قطاع في الوطنية االستثمارية المشاريع حولالمختلفة  النظر وجهاتالمشاركون 

 المصرى األوروبى التعاون من جزءويعد المؤتمر   .المانحة الجهات في المشاريع ومديري ينمسؤولكبار الو واألكاديميين الخبراء

 تين األولىمرحلمليون يورو في ال 200بمنحة قدرها حيث ساهم االتحاد األوروبي ، الصحى الصرف مياه/المياه يقطاع فى المستمر

 ."اإلنمائية األلفيةمصر الخاصة بخطة " أهداف مع يتماشى الذيو المياه إصالح دعم برنامج من  الثانيةو

 هذا في مصر مع للعمل األمد طويل التزام األوروبي االتحاد لدى"  :مصر فى األوروبى االتحاد وفد رئيس موران، جيمس السفير وقال

 التضخمو الفقرويعد    .فالماء هو سر الحياة مة،االمستد التنمية لتحقيق عامل رئيسي يعد  الماء أن موران أضافو  ".الحيوي القطاع

  ضغوط من تعانى بلد فى بالفعل يعيش أشخاصة ثالث كل من واحدف ،كل عاممتزايدة ال ضغوطال المزيد من المناخى والتغير السكانى

يحصل  نه. ولالميا ندرة أزمة العالم سكان صفنمن  ربيق ما يواجهس ٢٠٣٠ عام وبحلول .مرتفعةوال متوسطةتتراوح ما بين ال مائية

 تطبيق تجربة من لنتعلمه الكثير هناك أن أيضا   موران أشاركما   .الصحى الصرف خدمات على فقط مصر فى فرد مليون ٤٠ من أكثر

 .للمستقبل التخطيط في كبيرة مساهمةؤتمرات الم هذهقدم ت وسوف الجديدة التكنولوجيا

 عن ومصر األوروبي االتحاد محادثات" : عنوان تحت المؤتمر الذي عقد ةاستضاف في المائية والموارد الرى وزارة شاركت قدلو 

 ستثمارياال تخطيطال علي للنقاش الرئيسية الموضوعات تتركزو ." المياه بقطاع الوطنية للمشاريع المتكامل التخطيط نحو المياه؛

 اإلدارة لتحقيق مبتكرةال ستراتيجياتمليون فدان( واال 1.5)ي األراض ستصالحالوطني ال مشروعوال المياه قطاع في مشتركال متكاملال

 .والصرف الري لشبكات الرئيسي تخطيطالو المائية الموارد إدارة مجال في الممارسات وتحسين المائية للموارد المتكاملة

 قطاع إصالح برنامج استمرار لدعم الصحي والصرف المياه قطاعى خبراء بين والمعرفة الخبرات تبادل تعزيز إلى الحدث هذا ويهدف

 الصحي والصرف المياه بقطاع الجديدة الوطنية اإلستراتيجيةو الريفية المناطق في الصحي الصرف: رئيسية مجاالت أربعة في المياه

 الوطنية المائية الموارد خطة ألهداف وفقا   ذلك ويأتي  .السطحية المياه تدهورجودةل صديتالو األراضي الستصالح الوطني المشروعو

 .مؤخرا   اعتماده  تم الذى الصحي الصرف بقطاع المائية التنمية سياسة مع وأيضا    2005-2017

 :عامة معلومات

 نجاح عدوب .المياه قطاع صالحالثاني إل برنامجال تحت إطار األوروبى االتحاد قبل من ومصر األوروبى االتحاد محادثات تمويل تم

 منحة تخصيص على المصرية والحكومة األوروبية المفوضية وافقت ،يورو مليون ٨٠يصل الي  دعمب البرنامج من األولى المرحلة

 يتم وسوف2015-2011  خالل الثانية لمرحلةا تنفيذ يتم أن المقرر ومن  .البرنامج من الثانية للمرحلة يورو مليون 120 بقيمة إضافية

 والري المائية الموارد وزاراةمن البرنامج:  المستفيدة الجهات . ومنلإلصالح عليها المتفق المعايير من جديدة لمجموعة وفقا   توزيعها

 من العام الهدفويعتبر   .الصحي والصرف الشرب لمياه القابضة الشركة وكذلك المالية ووزارة العمرانية والتنمية اإلسكان ووزارة

-2005 الوطنية المائية الموارد لخطة وفقا   المياه لقطاع اإلصالحي برنامجها لمواصلة المصرية الحكومة دعم هو الثانية المرحلة

 .مؤخرا  اعتماده  تم الذى الصحي الصرف بقطاع المائية التنمية ولسياسة  2017

 .المعنية الوزارات إلى التقنية المساعدة تقديمل يورو مليون 10 منها خصصي يورو مليون 120 ليإ اإلجمالية الميزانية وتصل قيمة

 



  :مع التواصل يرجى المعلومات، من للمزيد

  ayad.ayman@eeas.europa.eu عياد أيمند.  :البرنامج مدير

  rasha.serry@eeas.europa.eu سري رشا : اإلعالمية المسؤولة

  www.eeas.europa.eu/delegations/egypt :الموقع

  www.facebook.com/EUDelegationegypt :الفيسبوك

 EUinEgy@: تويتر

 jssF56KKwzBh0_7w-https://www.youtube.com/channel/UCQ1Me9تيوب: يو
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