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 2015 يونيو 14 -قاهرةال
 

 انطالق مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية الممول من االتحاد االوربى
 

يوم في  "المائية للموارد القومية لخطةا دعملمشروع "تم افتتاح ورشة العمل االستهاللية األولى 
 االتحاد قبل من يلتمو ب يتم المشروع هذا و ،القاهرة في 2015 يونيو 14األحد الموافق 

 إجمالية بميزانية ("WSRP II) الثانية المرحلة المياه قطاع إصالح" برنامج إطار في األوروبي
 وزير مغازي،الدين  حسام الدكتور ذاألستا سعادة وبحضور رعاية تحتو  ،يورو مليون 1,9 قدرها
 وبحضور مصر، في بياألورو  االتحاد وفد رئيس موران، جيمس والسفير والري، المائية الموارد

  اآلخرين. وزراءبعض ال
 

ية واالتحاد األوروبى كرة تفاهم بين كل من الحكومة المصر ذتم توقيع مش ورشة العمل وعلى هام
ى يعبر بوضوح عن دعم االتحاد األوروبى الكامل ذالمتكامل المشترك والالتخطيط  منهجيهحول 

وزارة الموارد  دييرهتى ذثمارات فى قطاع المياه واللجهود التنسيق بين الجهات المانحة لتوفير االست
 المائية والرى. 

 
 األوروبي االتحادأن االتحاد األوروبى فى مصر " وفدرئيس -وقد أوضح السفير جيمس موران 

 القطاع هذا لدعممع الحكومة المصرية،  المشترك، من خالل العمل األمد طويل التزام لديه
 ة لكل المصريين". الحيا نوعية تحسينلو  الحيوي
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 مجاالتضمن وتعد قصوى  أهمية ذات النيل التنمية المستدامة لمياهأن " مورانوقد أوضح 
لدبلوماسية االوروبى فى مجال ا الخارجية الشؤون مجلس خطة عمل إطار في المحددة االهتمام
 "المتوسط األبيض البحر على الهميه اثرها البيئى الواضح  نظرا المائيه 

 
 من العديد بالفعل تتخذ مصرحسام مغازى وزير الموارد المائية والرى "أن  ل الدكتور/قا كما

 مستويات وتحسين السكانية الزيادةب المتعلقة المتزايدة المائية االحتياجات لتغطية التدابير
 تمر فى فترة مصر فإن ذلك، على وعالوة ،الزراعية األراضي في التوسع عن فضال المعيشة،
 نحو( أسفل إلى أعلى من) واحد اتجاه في لمياهل المركزيةنظام اإلدارة  من تدريجيال التحول
، حيث للبالد الوطنية االقتصادية التنميةلتحقيق  المياه لموارد المتكاملة إلدارةل نهج تنفيذو  اعتماد
 مختلف بين األعمال تنسيق أيضا الى تهدفو  ،قتصاداألول لال محركتعتبر ال المياهأن 

 "المختصة بإدارة المياه واإلدارات اتالقطاع
 
 تغطي التي البرامج من مجموعة شملي المياه قطاع في مصرو  األوروبي االتحاد بين التعاون إن

 ستة في يورو مليون 350 من يقرب  مباشرةال المنح أموال ومجموع مصرية محافظات تسعة
 القطاع اهذدعم ل يورو مليار 1.2 بار قت تفعيل حزمه تمويليه  علىمما يساعد  مختلفة، برامج

 مليون 8,5 بحوالى محافظات،ال تلك ةتغطيل االخرين ناألوروبيي التنمية شركاء معبالتعاون 
فرصة عمل مؤقتة  150,000دائمة و ملع ةفرص 6,000بة اقر  يخلقمما  من المستفيدين نسمة
 عمال المقاوالت.أ المشاركة فى اللمن خ

 
الخطة القومية للموارد إلعداد  ةتخاذ الخطوات اإلجرائيااآلن ب والرى ةوزارة الموارد المائيوتقوم 
، بهدف الوصول إلى أنسب السبل والوسائل التى تمكن مصر من  ( 2037 – 2017) المائية 
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مع كيفية االستخدام األمثل لهذه الموارد  ،تأمين مواردها المائية فى المستقبل من حيث الكم والنوع
وتتضمن محاور الخطة القومية للموارد المائية  .ادى واالجتماعى والبيئىر االقتصمن المنظو 

مثل المياه الجوفية العميقة في الصحراء تنمية موارد مائية إضافية جديدة  ( 2037 – 2017)
مياه  يهل تحلالغربية وسيناء وحصاد السيول واألمطار واستخدام موارد المياه غير التقليدية مث

للموارد المائية الحالية مع أهمية  تخفيض الفاقد األمثل ستخدام الا ةالخطتضمن تالبحر كذلك 
عادة استخدام مياه الصرف إمن المياه   الصرفو  الزراعىضافة الى مشاريع تطوير الري وا 

تلوث معدالت الحد من العمل على و  العامة والبيئةحماية الصحة  فضال عن ةالمعالج الصحي
 .والبلديةالصناعية بالمخلفات  المجارى المائية

 
 االتحاد وفد عن ممثلين إلى باإلضافة المحافظين،السادة  من عدد العمل ورشة حضرقد و 

 االستراتيجي، والتخطيط المياه بقضايا المهتمين ةالمانحالجهات  وممثلي مصر في األوروبي
 .المائية الموارد إدارة في والمتخصصين الخبراء من كبيرة مجموعة عن فضال

 
 د من المعلومات:لمزي
 

 أ/ روبرت سميث مدير المشروع :robert.smit@wur.nl 

 د/ أيمن عياد مدير المشروع لدى وفد االتحاد األوروبي :ayad.ayman@eeas.europa.eu 

 أ/ رشا سريد األوروبيالمسؤول اإلعالمي لالتحا :rasha.serry@eeas.europa.eu   

 الموقع:http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/index_en.htm  

 فيسبوك: ww.facebook.com/EuDelegationEgypthttps://w 
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