SSpeech by Commissioner Várhelyi at the Cairo Water Week

Cairo, 24 October 2021
Distinguished guests, ladies and gentlemen,
I am honoured to address you today at the Cairo Water Week,
one of the biggest water-related gathering not only in
Egypt, but in the Mediterranean as well as in Africa. It is my
pleasure that from its very conception and now for the fourth year
in a row, the European Union is a strategic partner to the
Egyptian authorities in organising this prestigious event. Our
contribution to the Cairo Water Week stems from our firm
commitment to Egypt’s sustainable development and in particular
its water sector.
The year’s theme “Water, Population and Global Changes:
Challenges and Opportunities” could not be more timely. Faced
with the urgency of the climate change, many regions in the
world are confronted with more frequent, severe, and long lasting
extreme weather events, water cycle and temperature changes.
This often leads to severe water scarcity which can have
destabilising effects on countries and regions, and result in
increasing inequalities and instability.
Water is a prerequisite for human life and dignity. It is a basic
human right. Access to clean drinking water and sanitation are
essential for the realisation of all human rights. It is fundamental
for the resilience of societies, economies and of course the
environment. This is especially true in Egypt where rapid
population growth alone will place increasing strains on water
availability.
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Water is a sector in which the European Union has been the most
active for well over a decade. We have provided support to help
improve the quality of life for Egyptian people, by expanding
water and wastewater coverage and enhancing the quality of
water resources. We have been working jointly with the Egyptian
institutions throughout the water cycle.
Our partnership covers the strategic, practical and financial
perspectives.
At strategic level, we have been assisting with the planning of
water management through support to the preparation of the
National Water Resources Strategy for Egypt 2017-2050 as well
as the National Rural Sanitation Programme.
In practical terms, we have carried out several projects helping
the Egyptian population on the ground. Just to name a few: *the
rehabilitation of the Kitchener Drain in the Delta region, a novel
project that helps the depollution of the drain, or *multiple phases
of the National Drainage Programme and Waste Water Treatment
Programmes in Kafr El Sheikh, Alexandria and Lake Qarun. This
has helped over 3 million people in Gharbia, Sharkia, Damietta,
and Beheira gain access to water and sanitation. And now, a new
phase of the programme is increasing the coverage to the
governorates of Qena, Sohag, Assuit, Minya.
Since 2007, the European Union provided to Egypt in response
to water challenges more than €550 million in grants, leveraging
funds of nearly €3 billion in the sector. Our existing programmes
funded together with European Financing Institutions
extend to over 16 Egyptian Governorates, provide nearly 20,000
permanent jobs and 600,000 short term job opportunities, mainly
in rural areas. They will help to improve the quality of life for
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nearly 18.5 million people in Egypt by 2024, almost 20% of the
population of the country.
But there is more to come. This spring, the European
Union offered a New Agenda for the Mediterranean. This
Agenda is based on the conviction that by working together and
in a spirit of partnership, common challenges can be turned into
opportunities, in the mutual interest of the EU and its Southern
neighbours, and in particular of Egypt.
The new Agenda includes a dedicated Economic and Investment
Plan to stimulate a long-term socio-economic development and
recovery in the Southern Neighbourhood. From the EU
budget, we aim to allocate up to €7 billion for the roll-out of this
Investment Plan during the coming 7 years. This is expected to
mobilise up to €30 billion in private and public investment in the
region during the
next
decade.
For
Egypt, the EU
contribution could represent up to €1 billion between now and
2027, mobilising nearly €9 billion of additional investments in the
country.
Water is among the top priorities in this Plan. I am glad to
announce that the European Union is joining efforts with Member
States, the EIB and the EBRD to prepare a large intervention on
“Integrated Water and Food Security”. With this investment, we
will support Egypt’s efforts to combat climate change, protect the
environment and ensure sustainable food systems.
Our objective is to develop secure and resilient water
management and a sustainable circular society, the
so-called Water-Smart Society. We are convinced that this will
contribute to the transformation of Egypt towards a modern,
resource-efficient and competitive economy. It will also spur
significant economic benefits. Andit will help Egypt’s flagship
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initiative on rural development under the umbrella
of Hayat Karimathat is designed to transform the lives and
livelihoods of communities in the most unprivileged villages of
Upper-Egypt.
We are looking forward to working with our Egyptian partners to
support this initiative. In the same vein, we remain committed to
engage with you on the green and digital transformation.
Ladies and Gentlemen,
We acknowledge that in much of the Middle East and North
Africa, the combination of recurrent droughts cycles, physical
water scarcity and poor water quality, and weak institutional
performance contribute to a growing water crisis. Population
growth only adds to this situation.
We know that we need to urgently address these challenges. You
can count on the continued support and firm commitment of the
European Union to safeguard the value of this precious natural
resource.
Thank you very much for your attention!

 الضيوف الكرام السيدات والسادة،
 ولكن في البحر األبيض،  وهو أحد أكبر التجمعات المتعلقة بالمياه ليس فقط في مصر، يشرفني أن أخاطبكم اليوم في أسبوع القاهرة للمياه
 شريك استراتيجي،  منذ نشأته واآلن وللسنة الرابعة على التوالي،  إنه لمن دواعي سروري أن االتحاد األوروبي.المتوسطوكذلك في إفريقيا
 تنبع مساهمتنا في أسبوع القاهرة للمياه من التزامنا الراسخ بالتنمية المستدامة في مصر.للسلطات المصرية في تنظيم هذا الحدث المرموق
.وخاصة قطاع المياه
 في.)" التحديات والفرص:ال يمكن أن يكون موضوع هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه في الوقت المناسب ("المياه والسكان والتغيرات العالمية
 ودورة مائية وتغيرات،  تواجه العديد من المناطق في العالم ظواهر مناخية متطرفة أكثر تواترً ا وشدة وطويلة األمد، مواجهة إلحاح تغير المناخ
 وتؤدي،  وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى ندرة شديدة في المياه يمكن أن يكون لها آثار مزعزعة لالستقرار في البلدان والمناطق.في درجات الحرارة
.إلى زيادة عدم المساواة وعدم االستقرار
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المياه شرط أساسي لبقاء اإلنسان وكرامته .إنه حق أساسي من حقوق اإلنسان .الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي ضروري
إلعمال جميع حقوق اإلنسان .إنه أساسي لمرونة المجتمعات واالقتصادات وبالطبع البيئة .هذا صحيح بشكل خاص في مصر حيث النمو
ً
ضغوطا متزايدة على توافر المياه.
السكاني السريع وحده سيضع
الضيوف الكرام  ،السيدات والسادة ،
المياه هو القطاع الذي كان االتحاد األوروبي فيه األكثر نشاطا ألكثر من عقد من الزمان .لقد قدمناالدعم للمساعدة في تحسين نوعية الحياة
للشعب المصري  ،من خالل توسيع تغطية المياه والصرف الصحي وتحسين جودة الموارد المائية .لقد عملنا باالشتراك مع المؤسسات المصرية
طوال دورة المياه.
تغطي شراكتنا وجهات النظر االستراتيجية والعملية والمالية.
على المستوى االستراتيجي  ،نحن نساعد في تخطيط إدارة المياه من خالل دعم إعداد االستراتيجية الوطنية للموارد المائية لمصر
 2050-2017وكذلك البرنامج الوطني للصرف الصحي الريفي.
من الناحية العملية  ،قمنا بتنفيذ العديد من المشاريع لمساعدة الشعب المصري على األرض .على سبيل المثال ال الحصر * :إعادة تأهيل
مصرف كيتشنر في منطقة الدلتا  ،وهو مشروع جديد يساعد على إزالة التلوث من الصرف  ،أو * مراحل متعددة من البرنامج القومي للصرف
الصحي وبرامج معالجة مياه الصرف الصحي في كفر الشيخ واإلسكندرية و بحيرة قارون .وقد ساعد ذلك أكثر من  3ماليين شخص في الغربية
والشرقية ودمياط والبحيرة في الحصول على المياه والصرف الصحي .واآلن مرحلة جديدة من البرنامج وهي زيادة التغطية لمحافظات قنا
وسوهاج وأسيوط والمنيا.
منذ عام  ، 2007قدم االتحاد األوروبي لمصر ما يزيد عن  550مليون يورو في شكل منح استجابة لتحديات المياه  ،مما أدى إلى زيادة تمويل
هذا القطاع بما يقرب من  3مليارات يورو .تمتد برامجنا الحالية الممولة مع مؤسسات التمويل األوروبية إلى أكثر من  16محافظة مصرية ،
وتوفر ما يقرب من  20000وظيفة دائمة و  600000فرصة عمل قصيرة األجل  ،خاصة في المناطق الريفية مما يساعد على تحسين نوعية
الحياة لما يقرب من  18.5مليون شخص في مصر بحلول عام .2024
ولكن هناك المزيد في المستقبل .في ربيع هذا العام  ،قدم االتحاد األوروبي أجندة جديدة للبحر األبيض المتوسط التي تستند علي االقتناع بأنه من
خالل العمل معًا وبروح الشراكة يمكن تحويل التحديات المشتركة إلى فرص  ،من أجل المصلحة المشتركة لالتحاد األوروبي وجيرانه في
الجنوب وخاصة مصر.
تتضمن األجندة الجديدة خطة اقتصادية واستثمارية مخصصة لتحفيز التنمية االجتماعية واالقتصادية على المدى الطويل واالنتعاش في الجوار
الجنوبي .نهدف إلى تخصيص ما يصل إلى  7مليار يورو لبدء تنفيذ خطة االستثمار خالل السنوات السبع القادمة .ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى
تعبئة ما يصل إلى  30مليار يورو في االستثمارات الخاصة والعامة في المنطقة خالل العقد المقبل .بالنسبة لمصر  ،يمكن أن تمثل مساهمة
االتحاد األوروبي ما يصل إلى مليار يورو من اآلن وحتى عام  ، 2027مما يؤدي إلى حشد ما يقرب من  9مليارات يورو من االستثمارات
اإلضافية في البالد.
تعتبر المياه من بين األولويات القصوى في هذه الخطة .ويسعدني أن أعلن أن االتحاد األوروبي ينضم إلى جهود الدول األعضاء وبنك االستثمار
األوروبي والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية إلعداد مداخلة كبيرة حول "األمن المائي والغذائي المتكامل" .من خالل هذا االستثمار ،
سندعم جهود مصر لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وضمان أنظمة غذائية مستدامة.
هدفنا هو تطوير إدارة آمنة ومرنة للمياه ومجتمع دائري مستدام  ،ما يسمى بمجتمع المياه الذكية .نحن مقتنعون بأن هذا سيساهم في تحول مصر
نحو اقتصاد تنافسي وحديث وذي كفاءة في استخدام الموارد .كما أنه سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة .وسيساعد المبادرة المصرية الرائدة في مجال
التنمية الريفية تحت مظلة حياة كريمة المصممة لتغيير حياة وسبل عيش المجتمعات في القرى األكثر حرما ًنا في صعيد مصر.
نتطلع إلى العمل مع شركائنا المصريين لدعم هذه المبادرة .وعلى نفس المنوال  ،نظل ملتزمين بالتواصل معكم في التحول األخضر والرقمي.
السيدات والسادة،
نحن ندرك أنه في كثير من مناطق الشرق األوسط وشمال إفريقيا  ،تساهم دورات الجفاف المتكررة  ،وندرة المياه المادية  ،وضعف جودة المياه
 ،واألداء المؤسسي الضعيف في تفاقم أزمة المياه ويضيف النمو السكاني إلى هذه الحالة.
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نحن نعلم أننا بحاجة إلى معالجة هذه التحديات على وجه السرعة .يمكنكم االعتماد على الدعم المستمر وااللتزام الراسخ من االتحاد األوروبي
لحماية هذا المورد الطبيعي الثمين.
شكرا لكم!
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