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الدكتورة رانيا المشاط تبحث مع سفير اليابااان  ااي الةااامرة المشاارنماي التعموياان نمماا  المع وماان 

 الصحين

  

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد "ماساكى نوكي" السفيير الياافاني االقفا،رة، ار فور 

 .السيد "يوشييومي أومورا" رئيس مكتب الوكالة اليااانية للتعاون الدولى )جايكا( االقا،رة

جديدة للشراكة والتنسيق مع شركاء التنمية وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن اللقاء يأتي في إطار االستراتيجية ال 

مراور رئيسية ،ي )المواطن مرفور اال،تمفاو والمشفروعات الجاريفة   3ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على  

والهدف ،و القوة الدافعة(، من أجل تسليط ال وء على الشراكات اما يرقق التنمية المستدامة، التفى تملفل أولويفة 

 .لقطاعاتعلى مستوى جميع ا

وقدمت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للركومة اليااانية على تقديم الدعم الفززو والمسفتمر لولويفات التنميفة ففى 

مصر ولقطاع الصرة اشفكل عاجفل ففور تقفدو وزارة التعفاون الفدولي اطلفب الرصفوح علفى منرفة عاجلفة مفن 

كورونا، والتي سيتم التوقيع عليها قريبفا  اقيمفة مفا   المعدات الطبية لصالح وزارة الصرة المصرية لمواجهة أزمة

 .مزيين دوالر أمريكي في صورة أجهزة طبية لمستشييات الصدر في عدد من المرافظات مصرية ٩يقرب من 

ومن جانبه، عبر السيير الياااني عن رغبة الركومة اليااانية في تقديم الدعم الفززو لمصفر ففي منظومفة التفأمين  

مل التي تتمتع فيها اليااان اقصة نجاح كبيرة، معراا  عن رغبة ازده تعزيز التعاون مع مصر في ،ذا الصرى الشا

 .المجاح فنيا  وماليا  

وأثنى السيير الياااني على مجهودات وزيرة التعاون الدولي للتدخل السريع لتذليل العوائق التي واجهت مشفروع  

نتظر أن يقوو اترسين نظاو الري لروالى مليون ونصف  المليفون ففدان إنشاء قناطر ديروط الجديدة والذي من الم

 .في صعيد مصر عن طريق إعادة توزيع المياه

وتجدر اإلشارة، إلى أن حكومة اليااان والوكالة اليااانيفة للتعفاون الفدولى )جايكفا( مفن أافرز شفركاء مصفر ففي  

ار دوالر في مشروعات كبري ملل المتر  المصري ملي ٢.٥التنمية، حيث تصل مريظة التعاون اين البلدين إلى 

الكبير، والمبادرة المصرية اليااانية للشراكة فى التعليم، وإنشاء الخط الراافع لمتفرو أنيفال القفا،رة، وانفاء ملرفق 

 للعيادات الخارجية لمستشيى أاو الريش الجامعى لعزج الطياح االمجان
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