
 

 
 
 

 

 المصري  االقتصاد على األخضر الطابع إضفاء

 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ازدهار سبلاالستفادة من إمكانيات إيجاد وظيفة و

 االتحاد األوروبي  يه برعايةتدريبندوة 

 4182ديسمبر  81

 التغيير االقتصادي والتوظيف واالبتكار في مصر؟ واكبكيف ن

التقى صناع القرار المصريون مع ممثلي المجتمع المدني وأساتذة الجامعة والقطاع الخاص  -القاهرة

كيف يمكن أن يتحد "تخضير" االستراتيجيات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليستكشفوا 

خالل ندوة تدريبية لمدة يومين  للمستقبل منمع سياسات ابتكار قوية ليصبحا قاطرة توظيف  المصرية

عنوان تحت مركز تحديث الصناعة وأحد المشروعات التي يمولها االتحاد األوروبي نظمها كل من ي

منتدى مثاليا بمثابة هذه الندوة  حيث تعد ( EBESM"تعزيز مناخ األعمال في جنوب المتوسط" )

 EBESMيعدالمناقشات التفاعلية. عقد العديد من اركة المعلومات على أعلى المستويات إلى جانب لمش

من ثالثة أعوام  ينفذ على وهو يورو، ماليين وتبلغ قيمته ثالثة  األوروبيمشروع إقليمي تابع لالتحاد 

  .GIZ األلماني للتعاون الدولي تحاد المشروعاتا خالل

االتحاد األوروبي دعمه  مصر: "سيواصلفي رئيس وفد االتحاد األوروبي  قال السفير جيمس موران

حيث أن هذا االقتصاد المصري،  على األخضرإلضفاء الطابع لمجهودات المساهمين المصريين لتنمية 

ورشة عمل اليوم فرصة  تعد . وةالمستدام ةاالقتصاديالتنمية التوجه له إمكانية قوية لالستفادة البيئية و

الحوافز  لزيادةالتي تنفذها الحكومة و دعم الوقود والكهرباءفي مجالي صالحات اإلذلك  زلتعزي

 بمصر.على التنمية " إلضفاء الطابع األخضر  االقتصادية "

بهذه فرص و تزيح العراقيل الماثلة أمام األعمال الصغيرة ستتيح المشاركون األعمال التي كما حدد 

ألعمال الصغيرة لتنافسية الك لتعزيز اإلمكانيات االقتصادية ووذل، وحللوهاالقطاعات الواعدة 

 والمتوسطة.

هذا الحفل ملتقى للمساهمين األساسيين من القطاعين العام والخاص ليعكس تحسينات السياسة  يعد

لتعزيز الملموسة والتي تخدم قطاع اقتصادي ذي قيمة كبيرة مضافة ولصياغة توصيات نوعية للحكومة 

 ضفاء الطابع األخضر عليه.إلو االقتصاد

لتنمية المشروعات مناخ سياسي مناسب توفير لالمتواصلة  يةمصرالمجهودات بتقييم الالمشاركون  قام

. كما أثبت (SBAقانون األعمال الصغيرة الخاص بأوروبا ) وذلك في سياق يتوافقالصغيرة والمتوسطة 

عامل ك SBAسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشرق األوسط وأفريقيا مع بوضوح مواءمة 

 مؤخرا.تم من خالل تقييم  لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصرأساسي 



 

 
 
 

 

أحدث فهو يعد  EBESMأحدث ما تم في سلسلة المحافل الناجحة التي يقيمها مشروع تعد ندوة القاهرة إن 

 من ثمو ،التعاون الصناعي بين االتحاد األوروبي ومصرلتعزيز إلى عشرين عاما  معلم على طريق يمتد

 دول أخرى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  ةبين مصر وسبع

االتحاد األوروبي هو شريك مصر االستراتيجي لدعم اإلصالحات في قطاع المشروعات الصغيرة إن 

 خاصة للمرأة والشباب.والمتوسطة والذي ينبغي أن يأتي بفرص متزايدة 

 يرجى االتصال باآلتي: ،المعلومات للمزيد من

 مركز تحديث الصناعة

 عمرو طه، منسق الميثاق الوطني

egypt.org-amrtaha@imc  

+20 01001619917 

 

 مصر فيوفد االتحاد األوروبي 

 Riikka Torppa مدير برامج:

Riikka.torppa@eeas.europa.eu  

+20 1282664490 

 

 مصر فيوفد االتحاد األوروبي 

 المسؤول اإلعالمي، رشا سري

Rasha.serry@eeas.eruopa.eu   

+20 1220700705 

www.eeas.europa.eu/delegations/egypt 

https://www.facebook.com/eudelegationegypt 

EBESM Project 

Ms. Marie-Jose Char, 

m.j.char.giz@outlook.com 

+3322292789  
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