
 

 

 

 

 03/5/7302القاهرة في 
 

 

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولى، بالسيدة راندة أبو الحسن، مديرة البرنامج اإلنمائي لألمم 
 المتحدة بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وناقش الجانبان، تعزيز التعاون في مجال دعم االستثمار وبيئة االعمال من أجل تحقيق اهداف مصر التنموية 
تنمية المستدامة، والخطوات الالزمة للتعاون فى إنشاء صندوق دعم االستثمار ذو االبعاد التنمية في مصر، واهداف ال

 لتشجيع روح المبادرة، وتوفير فرص عمل خاصة بين الشباب، وتحقيق أهداف التنمية في مصر.
ار الوزيرة، لتكون عضوة فى المجلس وأعلنت السيدة/ راندا أبو الحسن، أن البرنامج اإلنمائى لالمم المتحدة، قرر اختي

االستشارى رفيع المستوى التابع لصندوق األمم المتحدة لألثر االجتماعى، لتكون بذلك اول سيدة تنضم للمجلس وأول مصرية 
من أجل دعم أهداف التنمية  7302وافريقية فيه، وذلك نتيجة مجهوداتها التنموية،حيث انشئ المجلس فى نوفمبر 

 دعم القطاع الخاص، وتوفير التمويل لدعم المستثمرين ورواد االعمال.المستدامة، و 
وقدمت الوزيرة، شكرها وتقديرها للبرنامج اإلنمائى لالمم المتحدة، على ترشيحها ودعمه لريادة األعمال، وتوفير فرص 

 امة.عمل للشباب والمرأة، مما سيساعد مصر على تحقيق أهدافها اإلنمائية وأهداف التنمية المستد
وأكدت الوزيرة، أنها ستعمل خالل عضويتها فى المجلس على دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تنمية 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة اقتصاديا.
ضافة إلى وبحث الجانبان تشجيع االستثمار التنموى فى مصر، كوسيلة هامة لتحقيق اعلى استفادة من االستثمار، ا

سبل التعاون في عدد من المجاالت الحالية، خاصة بناء القدرات والدعم الفني، والمساهمة في مشاريع التنمية بمصر، وأكدت 
الوزيرة أهمية أن تتماشى كل التمويالت المقدمة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع أولويات الشعب، وبرنامج الحكومة 

 المصرية.
وتطرررق الجانبرران إلررى جهررود تعزيررز إسررتراتيجية التنميررة المسررتدامة فرري مصررر، وأوضررحت الرروزيرة أنهررا بصررفتها مقررررة 
اللجنررة الوينيررة لمتابعررة تنفيررذ أهررداف التنميررة المسررتدامة، تنسررق مررع الرروزارات المختلفررة المشرراركة فرري إسررتراتيجية التنميررة 

 .المستدامة، للعمل على تحقيق أهداف اإلستراتيجية

عاجل| اختيار د. سحر نصر أول سيدة تنضم لعضوية المجلس االستشارى لصندوق 
 األمم المتحدة لألثر االجتماعى

وزيرة االستثمار والتعاون الدولى تبحث مع مديرة البرنامج اإلنمائى لالمم المتحدة 
 بالقاهرة انشاء صندوق لدعم االستثمار التنموى فى مصر


