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  ىان صحفبي
    مصرفى الصرف الصحىو المياهقطاع دعم ى فى االتحاد األوروباستمرار 

  

 والرىزير الموارد المائية ومع   في مصراألوروبى االتحاد وفدرئيس قسم التعاون ب السيد دييجو إسكالوني قام

للمؤتمر الثانى الذى عقده االتحاد األوروبى والمتعلق بالشئون المائية الفتتاحي الحفل ا بحضور ىمغاز حسام/ السيد

ًملخصا شامال تم عرض حيث. اإلسكندريةسبتمبر بمن  14الـ وذلك فى  خالل  التي تم مناقشتھا واألنشطة المستقبلية ً

 لمسؤولين المختصين بالشئون المدنيةا ومتخصص أكاديمى وبعض كبار ًخبيرا 150 فيھا شارك التى الجلسات

  .الوكاالت المانحة من ومديرى المشاريع

  

المصرية تحت  الريو الموارد المائية وزارةو  مصرفي األوروبي االتحاد وفدتم استضافة ھذا الحدث بالشراكة بين  

التخطيط : ةمناقش دثخالل الحتم و". الفرص المتاحةوالتحديات و ندرة المياهمشكلة  ةواجھم:  المياه" عنوان

التخطيط  اتقانو الموارد المائية في مجال إدارةتحسين الممارسات  وقطاع المياه ىالستثمار فل متكاملال المشترك

 عادات  تغييرفى المائيةبالشئون التوعية دور للموارد المائية و أكثر كفاءة استخداممن أجل  والصرف ى الراتشبكل

  .توفيرھا استخدام المياه و

  

 مفتاح التنمية يحمل أن الماءب  جازملدى اعتقاد":  في مصراألوروبى االتحاد وفد رئيس، موران جيمس  قال السفيرو
التعاون بين  إن": ىعلى النحو التال  قطاع المياهفى مصرمع  ىاالتحاد األوروب تعاون موران وصف  وقد".المستدامة

 بإجمالي مصرية محافظات 9 ى تغطالبرامج جموعة واسعة منم عبر متدي في قطاع المياه مصرو ىاالتحاد األوروب

  ".مختلفة ستة برامج موزعة على  من المنحن يورومليو 300

  

 برنامج ىمرحلت من خالل االصالح المؤسسى واصالح القطاعات ذات الصلةبدعم  ىاالتحاد األوروبقام وقد 

 عامة للدولةالخزانة ال إلى ة تم صرفھامباشر كمنحة يورو مقدمة مليون 200 بميزانية إجمالية إصالح قطاع المياه

  .متفق عليھاالصالح اإل معاييرااللتزام ب مقابل



ھذا  احجن بعدو .المائيةالمشكالت لمناقشة صر ممؤتمر بين األتحاد األوروبى وأول كانت القاھرة قد استضافت 

 مشكالتال"حول في اإلسكندرية مصر  وبين االتحاد األوروبى المحادثات فى سلسلة ىالثان مؤتمرال عقدتم  حدثال
الموارد وزارة قد شارك فى استضافة الحدث الثانى و. 2014 عامل بتمبر س15-14 فى  كورنيشال ھيلتون ىف "ائيةمال

 : المياه " - "المياه حول مصر ووبىبين االتحاد األور المحادثات"  ھومؤتمرال عنوان. الرى المصريةالمائية و

  ".الفرص المتاحةوالتحديات و ندرة المياه مشكلة واجھةم
  

   :أساسية معلومات
  

 – قطاع المياهإصالح  برنامج من قبليتم تمويلھا  ئيةالماحول المشكالت  مصرو المحادثات بين االتحاد األوروبى

 الحكومة المصرية من ً كال فإن مليون يورو ممنوحة؛80ى إجمالباألولى المرحلة  عد نجاحب. يةالثانالمرحلة 

 المرحلة الثانية من يورو من أجل إتمام  مليون120بقيمة  منحة إضافية تخصيص  علىاوافقت والمفوضية األوروبية

 اتاإلصالحو من المعايير مجموعة جديدة على أساسيتم صرفھا  2015و 2011ى  عامالبرنامج فى الفترة مابين

 وزارة اإلسكان والموارد المائية والرى  وزارةىھ المستفيدة المؤسسات والوزارات. بشكل مشترك  عليھايتم االتفاق

 من الھدف العام. المالية ووزارة الصرف الصحىو القابضة لمياه الشربوالشركة  عمرانيةال التنميةالمرافق وو

الموارد ھداف خطة  ألًوفقا لقطاع المياه برنامجھا اإلصالحي ىالحكومة المصرية ف ھو دعمالمرحلة الثانية للبرنامج 

التى تم انتھاجھا  ىوالصرف الصح المياه ًوفقا لسياسة تطوير قطاعو 2017 – 2005 للفترة ما بين الوطنية المائية

  ً.مؤخرا
  

  ). المعنيةللوزارات  تقنيةمساعدات (يورو مليون 10 منھا يورو مليون 120 للمشروع ھى اإلجمالية الميزانية

  

  :من أجل مزيد من المعلومات
  eu.europa.eeas@ayman.ayad    أيمن عياد / دكتور : مدير المشروع 

  eu.europa.eeas@serry.rasha    رشا سرى/ أستاذة  : ية اإلعالمةالمسئول

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

  EUDelegationegypt/com.facebook.www        :صفحة الفيسبوك 
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