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ΘΕΜΑ: Ημερίδα για την Εβδομάδα Υδάτινων Πόρων στο Κάιρο (Κάιρο, 13.5.2018) 

  

 Στις 13/5 έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο του Καΐρου ημερίδα δια της οποίας 

ανακοινώθηκε η διοργάνωση, στα μέσα του προσεχούς Οκτωβρίου (14-18/10/2018) Εβδομάδας 

Υδάτινων Πόρων (“1
st
 Cairo Water Week”, στο ξενοδοχείο Nile Ritz-Carlton), υπό την αιγίδα της 

αιγυπτιακής Προεδρίας. Την Εβδομάδα θα διοργανώσει το αιγυπτιακό Υπουργείο Υδάτινων Πόρων 

και Άρδευσης, με τη συνεργασία εθνικών, περιφερειακών και διεθνών εταίρων και δωρητών, 

μεταξύ των οποίων η Ε.Ε., η οποία δραστηριοποιείται έντονα στην Αίγυπτο, έχοντας μέχρι τώρα 

παράσχει τόσο τεχνική υποστήριξη, όσο και αναπτυξιακή βοήθεια σε επενδυτικά σχέδια που 

αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των υγρών λυμάτων, σε 12 αιγυπτιακές 

περιφέρειες, ύψους €425 εκατ. Στην ημερίδα παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Αιγύπτιος Υπουργός 

Υδάτινων Πόρων & Άρδευσης κ. Abdel Ati, ο επικεφαλής της εδώ Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. 

Πρέσβης κ. Surkos, καθώς και ο επικεφαλής περιφερειακών προγραμμάτων Μ. Ανατολής & Β. 

Αφρικής του FAO, Δρ. Steduto. 

                

 Το κεντρικό θέμα της Εβδομάδας Υδάτινων Πόρων τιτλοφορείται “Water Conservation for 

Sustainable Development”, ενώ η Εβδομάδα θα χωρίζεται σε 5 θεματικές ενότητες με τους 

ακόλουθους τίτλους: (α) Water Management for Sustainable Development”, (β) “Climate Change 

& Environment”, (γ) “Water Scarcity, Health, Sanitation Challenges & Opportunities”, (δ) 

“Science, Technology & Innovation”, και (ε) “Transboundary Water Governance & Benefit 

Sharing”. Επιπλέον, παράλληλα με το συνεδριακό μέρος της Εβδομάδας, πρόκειται να διοργανωθεί 

έκθεση προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογίας στον κλάδο διαχείρισης υδάτινων πόρων, όπου θα 

δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και εμπειρογνώμονες του κλάδου να καλλιεργήσουν επαφές με 

σκοπό την ανάπτυξη νέων συνεργασιών. Σημειώνεται εξάλλου ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση 

εξέφρασε την πρόθεσή της να προσελκύσει στην εν λόγω Εβδομάδα ξένους υψηλούς 

αξιωματούχους, καθώς και κορυφαίες διεθνείς επιχειρήσεις, αλλά και εμπειρογνώμονες του κλάδου 

διαχείρισης υδάτων. 

 

 Επισημαίνουμε ότι πρόσθετο πληροφοριακό υλικό για την Εβδομάδα Υδάτινων Πόρων του 

Καΐρου μπορεί να αντληθεί στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, στη διεύθυνση: 

http://www.cairowaterweek.eg.      

 

 

   

 

 

http://www.cairowaterweek.eg/

