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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

 االتحاد األوروبي يدعم جهود مصر في تحديث طرق وتقنيات الري    

   2021حزيران/يونية  25أثينا، 

في  تواجه مصر حالة من   الحاد  تشمل  التزايد  أسباب مختلفة  إلى  ذلك  يرجع  المياه.  المناخالندرة  على    الطلب وزيادة    ي تغير 

ا احتياجات  لسد  إلى  لمالمياه  إضافةً  الزراعية،  وتزايد  حاصيل  السكاني  القطاع  طلبالالنمو  من  المياه  تمثل  .  الصناعي  على 

تفاقم مشكلة  حلول  ال دبلوماسية  لمواجهة  إلى  وتحتاج  تحديًا  في مصر  المياه  يعمل  قوية.  مائية  ندرة  التحديات،  ولمواجهة هذه 

للقطاع  تيح مصر في تطوير آليات التمويل التي ت  على مساعدة ( الذي يموله االتحاد األوروبي WESمشروع دعم المياه والبيئة )

لالخاص   وفي  لمشاركة  الفرصة  المياه  شبكة  إدارة  الموارد  ن  تحسي تحسين  المزرعة.  المائية  كفاءة  مستوى  هذا  يهدف  على 

 . زراعة لالمائية لنتاجية اإلالمساهمة في زيادة ( إلى WESمشروع دعم المياه والبيئة )النشاط الجديد ل

اإلضافة  "النمو السكاني السريع ب أن   الذي أفاد ،(WESمشروع دعم المياه والبيئة ) قائد فريقللبروفيسور مايكل سكولوس،  وفقًا 

ال  ،  عندما يتعلق األمر بالمياهخاصةً    وضع مقلق إلى خلق  يؤديان  الصناعة في الدولة  قطاع  من  المتزايد على المياه  إلى الطلب  

تفاقم الوضع وبالتالي الوصول إلى  هذا النشاط في منع  يزال الوضع الحالي بعيداً عن أن يوصف باألزمة، ونأمل في أن يساهم  

بالتركيز على   النشاط  للمزارعين.  وضع حرج. وعليه، سيقوم هذا  المياه  تضييق  وكيفية    سبليعمل على  كما سإدارة شبكات 

مساهمات من القطاع الخاص أو بتمويل من  من خالل    الفجوة في تمويل تقنيات الري الحديثة التي ستساعد على توفير المياه

 ." المصرفي القطاع 

منسق  وزارة الموارد المائية والري وفي  ئيس اإلدارة المركزية للموارد واالستخدامات المائية  ري،  يقالدكتور وليد حقوأشار  

أن "مصر تواجه  إلى    ،عبر اإلنترنتالذي تم تنفيذه  ، خالل االجتماع االفتتاحي  (WES)  في مصر  والبيئة مياه  مشروع دعم ال

بل    ،المواردظل محدودية  يتزايد الطلب على المياه في  حيث  .  ئيةاوارد المديات عندما يتعلق األمر بالمبالفعل الكثير من التح

فعلياً. كما المناخاليؤدي    والمهددة  تفاقم    يتغير  برنامهذه  إلى  بالفعل  بدأنا  لذلك  ً المشكلة.  الري من  طرق وتقنيات  لتحديث    جا

التمويل. لذلك سيكون لهذا  مصادر تحديد ؛ ويشمل البرنامج أيضاً المياه وزيادة إنتاجية المياهشأنه أن يساعد على تقليل الفاقد في  

 على ما تم تنفيذه حتى اآلن. في البناء  المشروع قيمة مضافة لنا 

ائتالف  يبدأ   )شركاء  والبيئة  المياه  دعم  )WESمشروع  هولندة  هاسكوننج  من   )HaskoningDHV Nederland  /السادة  ،)

وذلك    قائمة مراجعة آلية التمويل البالقيام ب لنشاط  في االمهمة األولى  في تنفيذ  خالد السيد  ( وKees Lakerveldيكيرفلد )كييس ل

مراجعة  كما سيقوم الفريق بتنفيذ المهمة الثانية التي تتناول  مراجعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.  بالتزامن مع القيام ب 

ليوم واحد  تنعقد  ة  ي خالل ورشة عمل تشاورالفريق إليها    مناقشة النتائج التي توصل تبع ذلك عرض وي عدد من دراسات الحالة.  

 .وزارة الموارد المائية والري بمشاركة

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 المشروع ممول من  
 األوروبي االتحاد

 
 

 

LDK Consultants Engineers 
& Planners S.A .  

 

 

 للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ: 

 vandebunt@wes-med.euبام فان دي بونت، خبير رئيسي في االتصاالت وتدعيم شبكة العالقات      

 

 مشروع دعم المياه والبيئة

البح  المائية الشحيحة في منطقة حوض  البيئة وتحسين إدارة الموارد  المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية  وسوف يعالج هذه    ر األبيض المتوسط.يهدف مشروع دعم 
مشروع إقليمي يركز على دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجزائر ومصر  هو  المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه. مشروع دعم المياه والبيئة  

 وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس(.  

 إخالء المسؤولية  
وهي ال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد  ، محتويات هذه النشرةبمفرده المسؤولية عن مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل ذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبيه  صدرت

 األوروبي. 

 


