
 
 

 

م مع السید/ كریستیان دانیلسون، مدیر عام 2017إبریل  11الثالثاء  وقعت الدكتورة/ سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولي الیوم
ملیون یورو  10مفاوضات الجوار وتوسیع االتحاد األوروبي، اتفاق منحة لتعزیز حقوق المرأة في مصر، الممولة من االتحاد األوروبي بمبلغ 

 القومى للمرأة. لصالح المجلس القومى للمرأة، بحضور الدكتورة/ مایا مرسى، رئیسة المجلس
یع وأوضحت الوزیرة، أن ھذه االتفاق یھدف الى المساھمة في تنفیذ الخطة الوطنیة لمنع ختان اإلناث وتمكین األسرة، معربة عن سعادتھا لتوق

للمرأة، مؤكدة أن  الذى اعلنھ السید الرئیس/ عبد الفتاح السیسى، عاما 2017ھذه االتفاقیة لكونھا تساھم فى تمكین المرأة المصریة، فى عام 
عال الوزارة حریصة على تنفیذ تكلیفات السید الرئیس فى دمج المرأة فى التنمیة، وأن یكون لھا فرص متساویة فى توفیر فرص العمل ولھا دور ف

 فى االقتصاد.
للعالم بإن الحكومة مع شركاء مصر  وأكدت الوزیرة، أن أحسن طریق لمحاربة اإلرھاب، ھو دعم التنمیة المستدامة، مشیرة إلى أنھا توجھ رسالة

 فى التنمیة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، یسیرون فى طریق التنمیة ودعم نجاح مصر اقتصادیا، مما یساھم فى تحقیق استقرار المنطقة.
ي وفعاّل مع مصر، مشیرة إلي ورحبت الوزیرة، بالسید/ دانیلسون، مشیدة بالدور الھام الذي یقوم بھ االتحاد األوروبي كشریك تنموي أساس

  األوروبي . العالقات التاریخیة المتمیزة التي تربط مصر باالتحاد األوروبي، موضحة أن توقیع الیوم ھو تأكید على ھذه العالقة المتینة مع االتحاد
ت التي تواجھ تنفیذ المشروعات، التي واشارت الوزیرة إلى محاور برنامج الحكومة االقتصادي واالجتماعي، والعمل على ازالة كافة المعوقا

ة تتطلع الدولة لتنفیذھا في أسرع وقت، حیث یتضمن البرنامج عدة محاور تتركز حول التحفیز التنموي من خالل تشجیع القطاع الخاص لدفع عجل
ثمار في رأس المال البشرى وزیادة التنمیة االقتصادیة، وتھیئة مناخ االستثمار في مصر، إضافة إلى التخطیط والتنفیذ لبرامج جادة لالست

رات حیاة االستثمار في البنیة األساسیة، وتحسین مستوى المعیشة والعدالة االجتماعیة واستكمال البنیة لقواعد البیانات القومیة واالرتقاء بمؤش
 المواطن المصري.

مرأة في قلب مساعدة االتحاد األوروبي الخارجیة ومن ثم تعاون من جانبھ، قال كریستیان دانیلسون:"یعُد تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین ال
االتحاد األوروبي مع مصر وعلى وجھ الخصوص في العام الحالي، "عام المرأة المصریة"، وزیادة مشاركة المرأة في القوة العاملة ینعكس 

وق المرأة في مصر" تحدیدا إلى حمایة وتعزیز حقوق المرأة إیجابیاً على المساھمة في التنمیة االقتصادیة بالبالد، ویھدف برنامج "تحسین حق
وروبى باإلضافة إلى تعزیز دورھم في المجتمع ومساھمتھم في تنمیة البالد"، موضحا أن اجمالى ما ساھم فیھ االتحاد االوروبى ودول االتحاد اال

 اون مع مصر سیستطیع الجمیع مواجھة اإلرھاب.ملیار یورو حتى االن، مؤكدا أن بالتع 11من تمویالت ومنح لدعم مصر وصل إلى 
، مما یساھم فى تمكین المرأة اقتصادیا 2030وقالت الدكتورة مایا مرسى، إن ھذا االتفاق فى اطار العمل على دعم استراتیجیة تمكین المرأة لعام 

 ق بین اجھزة الدولة لتنفیذ ھذه االستراتیجیة.وسیاسیا وتشریعیا وفى اطار توعیتھا، مشیرة إلى أن المجلس القومى للمرأة مكلف بالتنسی
ث یكون وقدمت "مرسى" شكرھا وتقدیرھا للوزیرة، لقرارھا بدمج المرأة فى كافة االتفاقیات التى ستوقعھا وزارة االستثمار والتعاون الدولى، بحی

 للمرأة جانب فى كل اتفاقیة.
حیث تم مناقشة أوجھ التعاون القائمة والمقترحة لتعزیز الشراكة مع الجانب  وعقب ذلك، التقت الوزیرة، مع السید/ كریستیان دانیلسون،

 األوروبي والتي تؤكد رغبة االتحاد األوروبي الجادة في تطویر العالقات مع مصر على كافة المستویات وخاصة على المستوي االقتصادي.
ألوروبي ومصر بشأن أولویات الشراكة في الس�نوات المقبل�ة، كم�ا یق�در حج�م وتأتي زیارة "دانیلسون" لمصر في إطار االتفاق الفني بین االتحاد ا

ملیار یورو في شكل منح، ویأتي برنامج تحسین حقوق المرأة كإضافة اللتزامات االتح�اد األوروب�ي الس�ابقة  1.3ملف دعم االتحاد األوروبي بمبلغ 
 ملیون یورو من التعاون الجاري تنفیذه بالفعل. 21نحو تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة في مصر بقیمة 

 11/4/2017القاهرة في 
 

وزیرة االستثمار والتعاون الدولى توقع مع االتحاد االوروبى اتفاق منحة لتعزیز حقوق المرأة فى 
 ملیون یورو 10مصر بقیمة 

 د.سحر نصر:االتفاق فى اطار تنفیذ تكلیفات السید الرئیس الجمھوریة لدمج المرأة فى التنمیة..ودعم
تنفیذ الخطة الوطنیة لمنع ختان اإلناث وتمكین األسرة..و"دانیلسون":االتحاد االوروبى ودولھ 

 ملیار یورو حتى االن 11ساھمت فى دعم مصر بـ
 2030د.مایا مرسى:االتفاق یساھم فى دعم استراتیجیة تمكین المرأة 


