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 خبر صحفى

 "تعزيز النمو االقتصادي الشامل في مصر" بعنوان ندوة عبر اإلنترنت  

 

لمناقشة  0202مايو  02، يستضيف االتحاد األوروبي  في مصر ندوة عبر اإلنترنت في  0202مايو  25القاهرة ، 
والذي يموله االتحاد األوروبي والذي شجع نمو االقتصاد في مصر على مدار  نتائج برنامج النمو االقتصادي الشامل

الصغر والصغيرة والمتوسطة والتراث الثقافي  االربع اعوام الماضية من خالل االستفادة من تنمية المشروعات متناهية
 لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص عمل الئقة. 

قال السيد توبياس كراوس، نائب رئيس وفد االتحاد األوروبي في مصر، "لدي كل من االتحاد األوروبي ومصر رؤية 
لشامل. في النمو االقتصادي المستدام وا مشتركة بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دوًرا رئيسًيا

وتمثل هذه الشركات غالبية مجاالت األعمال في مصر، كما أن تطويرها يعد مصدًرا رئيسًيا للنمو الشامل. وفي هذا السياق، 
 يجدر بالذكر إلى أن أن تراث مصر الثقافي الغني هو عامل مساعد للتنمية االجتماعية واالقتصادية ،و تساعد مشاريع

الممول من االتحاد األوروبي على تعزيز النمو الشامل في مصر كما  IEGP تعزيز النمو االقتصادي الشامل في مصر
ات المعنية السلطتقديم تجارب سياحية مبتكرة ومتنوعة  وتعزيز قدرات ساهمت بدورها في خلق فرص عمل الئقة من خالل 

خدمات تطوير األعمال ووضع استراتيجيات جديدة للسياحة  لتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى
 المستدامة والتراث الثقافي للسماح  باستثمارات القطاع الخاص "   

عالوة على ذلك ، ركزت بعض المشاريع على تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحوار بين القطاعين العام 
لخاص بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإصالحات تمكين األعمال التجارية والخاص ، وتعزيز قدرة ممثلي القطاع ا

 ، كعوامل رئيسية لتعزيز األعمال.

تعد تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في صميم التعاون بين االتحاد األوروبي ومصر للمساهمة 
رؤية  -محددة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة في مصر في توفير فرص العمل وأهداف التنمية االقتصادية ال

لها ُبعد اقتصادي وتركز على بناء قدرات أصحاب المصلحة في  21البالغ عددها  IEGP. ثمانية من مشروعات 0202
المتوسطة و المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لوضع وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز تنمية المشاريع الصغيرة 

وريادة األعمال وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى خدمات تطوير األعمال في القطاعات ذات اإلمكانات 
 القوية للنمو الشامل وزيادة القيمة المضافة.         

قافي سياحة والتراث الثاما المشاريع الستة األخرى ذات البعد االجتماعي والثقافي موجهة نحو بناء القدرات المرتبطة بال
والحفاظ على المعالم والمواقع األثرية كمحرك للتنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات التي تعيش في محيط هذه 

 المواقع.
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عالوة على ذلك ، قام البرنامج وال يزال يعمل على زيادة قدرات القطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم خدمات الدعم 
غرى والصغيرة والمتوسطة في األنشطة االقتصادية اإلبداعية وكذلك السياحة الثقافية وزيادة إعادة تملك للمشاريع الص

 المجتمعات المحلية لتراثها. كما ساهم في تحسين استدامة إدارة الموارد الثقافية في مصر.

لجميع المصريين وال سيما الماليين من الشابات والرجال الذين يتطلعون إلى  IEGPالفرص التي يوفرها  ستناقش الندوة
بناء مستقبل أفضل ، من خالل تعزيز النشاط االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص والذي سيجذب المزيد من االستثمارات 

 ويعزز النمو الشامل وخلق فرص العمل.
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