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 وقعت مصر وإسبانیا، الیوم األربعاء 23 مایو 2018م اتفاق منحة مقدمة من الوكالة اإلسبانیة للتعاون
 الدولى والتنمیة بقیمة 3.2 ملیون جنیه، لدعم مركز الدراسات القضائیة (المرحلة الثالثة)، وقامت الدكتورة سحر

 نصر وزیرة االستثمار والتعاون الدولي، و السفیر ارتیرو افللو، السفیر اإلسبانى لدى القاهرة بالتوقیع على
 االتفاق، بحضور المستشار عمر حفیظ، مساعد وزیر العدل لشؤون مركز الدراسات القضائیة.

 وأكدت الوزیرة، حرص الوزارة على دعم وزارة العدل، وكافة االنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد، مشیرة
 إلى أن المنحة تهدف إلى تبادل الخبرات وتدریب وتعزیز قدرات القضاة والمدعین في المسائل التي تتمتع فیها

 إسبانیا بخبرة ومیزة نسبیة مثل المساواة بین الجنسین وعدم التمییز ضد المرأة ومكافحة الفساد وغسیل األموال
 والرشوة والجرائم االلكترونیة، موضحة أنه سبق أن تم توقیع المرحلتین األولى والثانیة بمنحة بمبلغ 600 ألف

 یورو لدعم مركز الدراسات القضائیة وتم بموجبهم إتاحة دورات تدریبیة للقضاء والنیابة العامة والهیئات
 القضائیة فى مجال التحكیم واإلفالس والتعویضات واالیجارات والتنفیذ واألسرة والجنح المستأنفة، والقانون

 الدولى اإلنسانى، والعنف ضد المرأة وجرائم األسرة، ومكافحة الفساد، وحلقات نقاشیة حول الجریمة المنظمة
 عبر الحدود والهجرة غیر الشرعیة والمحكمة االلكترونیة، وحاالت قضاء النقض، والحبس االحتیاطى، وإدارة

 النیابة العامة.

 وأكدت الوزیرة، أن من ضمن انشطة المنحة تنظیم زیارات دراسیة إلى اسبانیا للتعرف على تجاربهم فى
 مكافحة الفساد وغسیل األموال والرشوة والجرائم االلكترونیة وجرائم االنترنت.

 وأشادت الوزیرة، بالتعاون الدولى مع اسبانیا، حیث سبق أن تم توقیع عدد من اتفاقیات المنح بین مصر
 وأسبانیا للتعاون مع وزارة الداخلیة و المركز القومي للدراسات القضائیة ووزارة الصحة، باإلضافة إلى إطالق

 مشروعات التعاون المشترك بین الوكالة األسبانیة للتعاون الدولي والتنمیة ومركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس
 الوزراء والذي یشمل مجاالت رفع وبناء القدرات البحثیة واستطالعات الرأي العام والتحول الدیمقراطي في مصر

 في ضوء الدروس المستفادة من التجربة األسبانیة، مشیرة إلى أن الفترة المقبلة تشهد تعاون فى عدد من
 المجاالت خاصة المشروعات التى تتمتع فیها اسبانیا بمیزة تنافسیة عالیة ومنها السكك الحدید ومحطات تحلیة

 المیاه.

 من جانبه، أكد السفیر االسبانى، حرص بالده على دعم مصر فى مختلف المجاالت، خاصة االقتصادیة.






