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 للنشر الفورى –بيان صحفى 
 

 االتحاد األوروبى يمول مشروعات إضافية لتطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة

 برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية يطلق الدعوة الثانية لتقديم العروض 
 

: قطا  اليطو  برنطامل الينميطة بالمشطاركة فطى المنطارق الحشطرية بمشطاركة وفطد اوتحطاد الوروبطى فطى القطاهرة 2312أغسطسس  22القاهرة، 

بمحافظة القاهرة )عين شمس وعزبطة  عشوائية على تحسين وضع المنارق ال بإرالق الدعوة الثانية ليقديم عروض المشروعات اليى تعمل

ة )الوراق ومساكن جزيرة الدهب( بفندق كونراد بالقطاهرة. وقطد جطهب هطها الحطدذ، الطهى زشطرا وخيطر اليخسطي  النصر( ومحافظة الجيز

مشارك تقريبًا تم إرالعهم على إجراءات اليقد . ويمطو  اوتحطاد الوروبطى، كجطزء مطن اوتفطاق المبطر  بطين  233الدكيور أشرف العربى، 

وهى الجهة الميعاقطدة، المشطروعات اليطى يطيم اليعاقطد عليهطا ضطمن الطدعوة الثانيطة ليقطديم  –لمانى ال دولىتحاد الوروبى واليعاون الوفد او

مليطون جنيطم مصطرى( ويجططب أن تركطز هطها المشطروعات علططى تحسطين مسطيوى تقطديم الخططدمات  95مليطون يططورو ) 13العطروض بحطوالى 

 والظروف البيئية فى المنارق المعنية.

 

الوروبى فى مصطر السطفير جطايمس مطوران قطائالً: ديعطد دعطم تنميطة المجيمطع المطدنى ومحاربطة الفقطر جطزًءا وقد صرح رئيس وفد اوتحاد 

أساسيًا من شراكة اوتحاد الوروبى مع مصر. ونحن نرى أن المشروعات اليى تمو  ضمن الدعوة الثانية ليقديم العروض سيساهم بشطلل  

ييار الميقدمين على القواعد واللوائح الخاصة باوتحاد الوروبطى وييووهطا برنطامل الينميطة كبير فى تحقيق تلك الهدافد. وتعيمد عملية اخ

بالمشاركة فى المنارق الحشرية؛ مما يسهل تنفيه المشروعات المخيارة مطع الشطركاء المعنيطين بالمحطافظيين مطن خطال  تقطديم الطدعم الفنطى 

ر أشرف العربى قائالً: دتيشمن السياسة اليطى تنيهجهطا الحلومطة المصطرية فطى المسلوب. ومن نازية  أخرى، صرح وخير اليخسي  الدكيو

تحسين أوضاع المنارق العشوائية نفس اليدابير الينموية اليى يسبقهطا برنطامل الينميطة بالمشطاركة فطى المنطارق الحشطريةد. وواصطل زديثطم 

 نجاح منهجم الهى يعيمد على المشاركة.د      قائالً: ديقد  البرنامل منه عشر سنوات مزايا للفئات المحياجة وأثبت 

 

يقد  برنامل الينمية بالمشاركة فى المنارق الحشرية منهجيات اليشاركية ليسوير المنارق الحشرية، من خال  تعاونم مع اإلدارة المحليطة 

معيشية بشلل  ميلامل. وصرح منسطق ومنظمات المجيمع المدنى، ويدعم تنفيهها ليحسين مسيوى تقديم الخدمات ومن ثم تحسين الظروف ال

برنامل الينمية بالمشاركة فى المنارق الحشرية السيد جطونير فيهينبطو  قطائالً دلقطد أجرينطا دراسطة بحثيطة علطى منطارق عطين شطمس وعزبطة 

ديم العطروض لليعرف على ازيياجات السطلان هنطاكد. ويعيمطد نسطاق الطدعوة الثانيطة ليقط 2310النصر والوراق ومساكن جزيرة الدهب فى 

على نيائل الدراسة اليى زددت اوزيياجطات اات الولويطة لطدى السطلان مثطل الصطحة واليعلطيم وإدارة المخلفطات الصطلبة والشطباب واليرفيطم 

الميطة والمواصالت والبيئة )بما فى الك اليليف مع تغير المناخ(. وأضاف السيد فيهينبو  قائالً دبدأنا عملية اليقد  بالعروض بالجلسطة اإلع

ية اليى عقدناها اليو . وتوجم دعوة للمسيفيدين المحيملين لليقد  للحصو  على منحة بهدف تلبية هها اوزيياجات بأكبر قدر مملن من الفعال

بطإقليم القطاهرة  عشطوائيةالمشطروعات فطى منطارق زشطرية واللفاءة. ونرزب بشدة بالمشطروعات المبيلطرة، ونيوقطع أن ييلطرر تنفيطه بعط  

والمدن المصرية الخرىد. وبعد انيهاء فيرة اليقد  بالعروض، ييعاقد البرنامل مباشرةً مطع المسطيفيدين المخيطارين، ويعطد البرنطامل  اللبرى

الحشطرية وتسويرهطا فطى مصطر.  عشطوائيةلطى تحسطين أوضطاع المنطارق الع اليطى تعمطل دولى اللمطانىهم برامل اليعاون الطفى الواقع أزد أ

ويمو  البرنامل من اوتحاد الوروبى والحلومة اللمانية ومؤسسة بيل وميلندا جطاييس والحلومطة المصطرية. وتمطو  المرزلطة الحاليطة مطن 

 قا  الو .    (، اليى أرلقت الدعوة الثانية ليقديم العروض ضمن فعالياتها، من اوتحاد الوروبى فى الم2318-2313تدبير الينمية )

 

دولى وخارة اليخسي  واليعاون الإن برنامل الينمية بالمشاركة فى المنارق الحشرية هو برنامل تنموى مصرى ألمانى تيولى تنفيها 

نارق اللمانى نيابةً عن وخارة اليعاون اوقيصادى والينمية الفيدرالية اللمانية. ويركز البرنامل على تحسين ظروف معيشة الفقراء بالم

مليون يورو وتبلغ مساهمة وخارة اليعاون اوقيصادى  23الحشرية بإقليم القاهرة اللبرى، ويقو  اوتحاد الوروبى بيمويل البرنامل بمبلغ 

مليون يورو. وييعاون البرنامل مع ممثلين من المجيمع المدنى ويعمل على مسيويات إدارية مخيلفة من  2والينمية الفيدرالية اللمانية 

فى محافظات القاهرة  عشوائيةى من أجل تسوير المنارق الخال  اليعاون مع صناع القرار على المسيوى الورنى واإلقليمى والمحل

 .2318والجيزة والقليوبية زيى عا  
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 أو االتصال بـ: urban.net-www.egyptلمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقع البرنامج 

 

 سيلما كوهين / ياسمين يحيى

 برنامل الينمية بالمشاركة فى المنارق الحشرية

 مسيشارّى اوتصا  واليسويق

 +23 2 222 03 9/878تليفون: 

 yasmin.yehia@giz.deبريد إلليرونى:  selma.koehn@giz.deبريد إلليرونى: 
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