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 صحفي بيان
 في مصر من خالل  مياه الشرب والصرف الصحي قطاع يدعم األوروبياالتحاد 

  مشروع المساعدة الفنية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للدراسات الفنية ووضع االستراتيجيات
 

مشروع المساعدة الفنية  ظم، نةيمصر الحكومة الوروبي و في إطار التعاون بين االتحاد األ :2016، اغسطس16 القاهرة، 
 ستعراضهدف إلى إي والذي ه السنويمؤتمر  األوروبي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الممول من قبل االتحاد

 لمشروعلمليون يورو  2.4 قدرهانحة م االتحاد األوروبيقد خصص و  .خالل العاموالتقدم الذي أحرزه  المشروع أبرز إنجازات
 . شهرا   24 والذي يستمر لمدة

 
بالعمل مع مصر في هذا األوروبي على التزام االتحاد "مصر، في د االتحاد األوروبي فس وئيوارن، رمس جيمر لسفيا أكدوقد 

 ،أن زيادة عدد السكان كما أوضح "ساسية للتنمية المستدامةاأل تطوير هذا القطاع يعد أحد الركائزن أأضاف و  .القطاع الحيوي
من بين كل ثالثة أشخاص  ا  أن واحدإلى موران  فيرالسوأشار . مع مرور الوقتتحديات جديدة  يشكلواوالتغير المناخي  ،والفقر

 إلى، قد يواجه ما يصل 2030أنه بحلول عام ، منوها  عاني من ضغط متوسط إلى شديد فيما يتعلق بالمياهييعيش في بلد 
 40عدم توفر خدمة الصرف الصحي لما يقرب من  من التحديات التي تواجه مصرو . ندرة المياهنصف سكان العالم مشكلة 

 لوضع خطط مستقبلية أفضل العوامل الرئيسية منتقنيات ال وتطبيق أحدثن تبني أفضل الممارسات ولذلك فإ ،مليون شخص
نفذ ي   ."هدافاأللتحقيق تلك وقّيمة قشات التي سيشهدها المؤتمر ستشكل إضافة كبيرة انمبأن الأضاف موران و  .لهذا القطاع
. لالستشارات HCLوشركة   COWIأتكينز الدولية وشركة كيمونكس مصر وشركةوهي شركة  اتشركال مجموعة منالمشروع 
تابعة لها من أخرى شركة  23إلى تقديم المساعدة الفنية إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمشروع ويهدف 
 :تيةاآلالعناصر  خالل
 معاونة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إعداد خطة استراتيجية لخفض الفاقد من  األول: عنصرال

 شبكات مياه الشرب، بتطبيق طرق التشخيص وعمل مشروعات تجريبية في عدد من الشركات التابعة.
 لمالحة المركز، تطوير نظم إدارة محطات تحلية مياه الشرب وأساليب التخلص من سيب المياه ا الثاني: عنصرال

والمعاونة في بناء القدرات الداخلية للشركة القابضة إلعداد دراسات تقييم األثر البيئي، والعمل على تطبيق لوائح 
 محددة لذلك.

 عداد  الثالث: عنصرال تحديث االستراتيجية القومية للصرف الصحي بالقرى بناء على تحليل متعمق للموقف الراهن، وا 
 راتيجي لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى على مستوى المحافظات.منهج للتخطيط االست

 مساعدة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تنفيذ أنشطة تهدف إلى رفع الوعي  األفقي: عنصرال
 العام بالمشروع ومخرجاته. 

اتفق كل من الحكومة  (WSRP-Phase I)برنامج إصالح قطاع المياه المرحلة األولى من عقب نجاح أنه جدير بالذكر 
من برنامج اصالح قطاع  مليون يورو كمرحلة ثانية 120منحة إضافية قدرها واالتحاد األوروبي على تخصيص  المصرية
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داف ألهق افى تحقي، 2015يناير  29في  بدأالذي و مشروع هذا اليسهم و . 2015- 2011والذى ينفذ من  المياه بمصر
 تلسياساالمؤسسي ر اإلطار يطوت-1وهي:  WSRP -Phase II)لمياه )ع ااطقح صالإنامج ربالثانية من  ةلمرحلللثالثة ا
مة فى مجال مياه دلخا يمدمقوى أداء فع مستورلصحى رف الصت امادخر فيوت-2رب ولشامياه داد المددة محت تيجياار ستوا
ض خفولتشغيلية ءة الكفاافع ق رين طرلمياه عاوارد ألفضل لمدام االستخق اتحقي-3إلى  ، باإلضافهيلصحارف لصرب والشا
 لبيئة.اعلى ظ لحفاوالعامة الصحة اهمية حماية أعلى د لتأكيالمعالجة مع المياه دام استخدة اعاوا  لمياه د اقواف
 

مدير برامج والدكتور أيمن عياد،  ،الدكتور ممدوح رسالن، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كل من رحب
معوض نائب رئيس حمد أكما قدم الدكتور . في بداية المؤتمر بالمشاركين  مصر فيوروبي االتحاد األ وفدبالمياه والمرافق 

مجموعة من  مقد   عقب ذلك ،الشركة القابضة ومنسق المشروع شرحا  حول أهداف المشروع وأبرز النتائج التي حققهادارة إمجلس 
باإلضافة إلى تقديم ملخص  ،هإنجازاتوأبرز  لما توصل إليه المشروع ألهم المالمح الرئيسيةالخبراء العاملين في المشروع 

 . ة للمشروعالثالث العناصرمخرجات لمحتوى أهم 
 

من قبل االتحاد  المساعدة الفنية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المموللمشروع  المؤتمر السنوي حضر
العمرانية تنمية عن وزارة اإلسكان والمرافق والممثلون كما حضر ، والشركات التابعة لها القابضة مسؤولون من الشركة األوروبي

 بما في ذلك االتحاد األوروبي.ة المانحباإلضافة إلى ممثلين عن الجهات  البيئة،ؤون شجهاز و  وزارة التخطيطو 
 

 تصال على التالي:يرجى ال لمزيد من المعلومات، 
 االتحاد االوروبي:

 Ayman.AYAD@eeas.europa.euأيمن عياد  /المهندس مدير البرنامج:
 rasha.serry@eeas.europa.euرشا سري  أ/ مسؤول الصحافة والعالم:

 http://eeas.europa.eu/delegation/egypt لكتروني:الموقع ال 
  EUinEgy@تويتر:

 http://ww.facebook.com/EUDelegationegypt فيسبوك:
 jssF56KKwzBh0_7w-https://www.youtube.com/channel/UCQ1Me9 يوتيوب:

 
 مشروع المساعدة الفنية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للدراسات الفنية ووضع االستراتيجيات 

 رانيا راشد أ/ تسويق المشروع:كبير خبراء 
 rania.rashed@outlook.com لكتروني:ال بريد ال

 /strategyproject.eu/ar-hcww-http://eu :الموقع اللكتروني
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