
        
 

 األوروبي االتحاد من ممول المشروع هذا

 

 

  
 صحفي بيان

 

  القابضة للشركة الفنى الدعم مشروع بدء بمناسبة عمل ورشة عقد
 األوروبى االتحاد من الممول الصحى والصرف الشرب لمياه

 
 

 المرحلة – المياه قطاع إصالح برنامج لدعم  يورو مليون 2ر4 قدره ماليا   اعتمادا   األوروبى االتحاد قدم  :2015 يونيه، 4 - القاهرة
 االطار تطوير(  1:  )المرحلة لهذه الثالثة األهداف تحقيق فى  ليساهم 2015 يناير 29 فى المشروع بدأ وقد.  (WSRP II) الثانية

 أداء مستوى رفع(  2/ )الصحى الصرف خدمات وتوفير الشرب مياه المدادا محددة واستراتيجيات لسسياسات وفقا   للقطاع المؤسسى
 التشغيلية الكفاءة رفع طريق عن المياه لموارد األفضل االستخدام تحقيقو(  3) الصحى، والصرف الشرب مياه مجال فى الخدمة مقدمى
 .البيئة على والحفاظ العامة الصحة حماية أهمية على التأكيد مع المعالجة المياه استخدام وإعادة المياه فواقد وخفض

 
 لضمان مصر مع بالعمل مستدام التزام لديه األوروبى االتحاد:  "بأن بمصر، األوروبى االتحاد وفد رئيس موران، جيمس السفير صرح
 دعمنا تقديم فى نستمر وسوف الحيوى، القطاع هذا لدعم كشركاء الحكومة مع نعمل عديدة، سنوات مدى وعلى.  وكافية سليمة خدمات
 نحتاج فإننا.  المستدامة التنمية مفتاح هى المياه بأن أؤمن وأنا".  "بمصر واالقتصادية االجتماعية التنمية وتحقيق المعيشة ىمستو لتحسين
 ثالثة كل من واحد أن نعى ونحن جديدة، تحدياتب يأتى عام كل لكنو.  االقتصادى والنمو الغذائى واألمن الصحة إلعتبارات الماء

 ندرة مشكلة تقريبا   العالم سكان نصف يواجه أن المتوقع ومن.  عال   إلى متوسط من" مائى إجهاد" لديه بلد فى بالفعل يعيش مواطنين
 السكان نسبة تقدر مصر، وفى%.  40 بحوالى الموارد من متوفر هو ما المياه على الطلب قيمة تتخطى حيث .2030 عام بحلول المياه،
 .نسمة مليون 40 قرابه أو% 50 بحوالى الصحى بالصرف المخدومين غير
 

 : هىو محددة أهداف تحقيق إلى الفنى الدعم مشروع ويتوجه
  

 بتطبيق الشرب، مياه شبكات من الفاقد لخفض استراتيجية خطة إعداد فى الصحى والصرف الشرب لمياه القابضة الشركة معاونة 
 .التابعة الشركات من عدد فى تجريبية مشروعات وعمل التشخيص طرق

 الداخلية القدرات بناء فى والمعاونة المركز، المالحة المياه سيب من التخلص وأساليب الشرب مياه تحلية محطات إدارة نظم تطوير 
 .المنظمة اإلجراءات تطوير على والعمل البيئى، األثر تقييمل دراسات إلعداد القابضة بالشركة

 االستراتيجى للتخطيط منهج وإعداد الراهن، للموقف متعمق تحليل على بناء بالقرى الصحى للصرف القومية االستراتيجيات تحديث 
 .المحافظات مستوى على بالقرى الصحى الصرف مشروعات لتنفيذ

 
 :محددة أهداف لتحقيق أساسية مكونات ثالثة من الفنى الدعم مشروع يتشكل

 
  .العام والمخطط الشرب، مياه شبكات من الفاقد خفض استراتيجية إعداد  :األول المكون  .1
  .التحلية محطات من الناتج المالحة المياه سيب من التخلص أعمال إدارة تطوير  :الثانى المكون .2
 .الريفية المناطق فى الصحى للصرف القومية اإلستراتيجية تحديث  :الثالث المكون .3
 

 2ر30 إلى صباحا   9ر30 من 2015 يونيه 4 الموافق الخميس يوم القاهرة كونراد فندق فى البرنامج أعمال لبدء العمل ورشة وتعقد
 القابضة بالشركة والعاملين اإلدارة مجلس رئيس ونائب الصحى والصرف للمياه القابضة الشركة إدارة مجلس رئيس ويحضرها مساءا  

 .  مانحة كجهه ،األوروبى االتحاد  عن ممثل إلى باإلضافة التابعة، والشركات
 
  

     
 


