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 في إطار التنسیق المشترك بین وزارتى االستثمار والتعاون الدولى والبیئة، عقدت
 الدكتورة سحر نصر  وزیرة االستثمار والتعاون الدولى  والدكتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة

 اجتماعا موسعا مع بعثة البنك الدولى برئاسة السید/ كریج میسنر، خبیر اقتصادي بیئي أول في
 البنك الدولي، وبحضور الدكتورة دالیا لطیف كبیر اخصائیین بیئیین بالبنك الدولى

 

 وبحث االجتماع، تقدیم البنك الدولى  منح دعم فنى لوزارة البیئة، فى مجال إدارة التلوث
 وصحة البیئة،  كما تم بحث سبل التعاون واستعراض النتائج األولیة للدراسة الخاصة باستخدام

 .وسائل النقل المستدام على جودة الهواء

 

 وناقش االجتماع، زیادة التعاون المشترك فى إطار برنامج إدارة التلوث وصحة البیئة،
 والذى یعد برنامج دولي یضم عدد من الدول یهدف لوضع خطة واستراتیجیة إلدارة جودة الهواء

 بالمدن الكبرى ومناقشة المخرجات األولیة لدراسة التقییم االقتصادى للتدهور البیئى الناجم عن
 تلوث الهواء والمیاه، الى جانب بنود مذكرة التفاهم المرتبطة ببرنامج إدارة التلوث والصحة

 البیئیة والخاصة بتقدیم األجهزة التحلیلیة لرصد تلوث الهواء من خالل البنك الدولى، وسبل دعم
 .البنك لجهاز شئون البیئة لتنفیذ مثل تلك السیاسات



 

 و أكدت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، أهمیة تقدیم البنك 
 الدولى، منح لمصر فى مجال البیئة، مشیرة إلى التعاون بین وزارتى االستثمار والتعاون الدولى

 .والبیئة فى دعم هذا المجال

 

 وأكدت الدكتورة یاسمین فؤاد، وزیرة البیئة أن مثل هذه الدراسات تساعد فى إعداد بعض
 السیاسات التنفیذیة على أرض الواقع، والتي سوف تساعد بدورها فى جودة البیئة المحیطة

 .بالمواطن وبالتالي تحسین جودة الحیاه للمواطن

 

 وتم خالل االجتماع  استعراض  حزمة السیاسات المقترحة التى ترتبط ببرنامج الحكومة
 . لوزارة البیئة والمعنى بتحسین نوعیة الهواء

 

 وأكد السید/ كریج میسنر، خبیر اقتصادى بیئى أول فى البنك الدولى، حرص البنك على
 .دعم مصر خالل المرحلة المقبلة فى مجال البیئة

 

 وأكدت الدكتورة دالیا لطیف،  أن البنك حریص على تقدیم الدعم فى المشروعات التى
 .تساهم فى تحسین مستوى معیشة المواطنین






