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 االتحاد األوروبي 

 2015نوفمبر  24

 بيان صحفي مشترك

 
 

الممول  تاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة األطفال في مصرإ زتعزيمشروع 

 يعقد لجنة التسيير األولى بحضور الوزراء الرئيسيين من االتحاد األوروربي

 

  
 اتاحةة الفةرص التعليميةةتعزيز " لمشروع األولى التسيير لجنة اليوم المصري الدولي التعاون وزير رأس -القاهرة

  .العالمي األغذية برنامجينفذه و بيووراأل االتحاد من ممولالمشروع الهو و "في مصر األطفال عمالةومكافحة 

 تمت  مناششتةو االجتماعي التضامنالقوى العاملة  ووزير التربية والتعليم ووزيروزير منكل  ةفي اللجن كما شارك

 .هتواجه التيالتحديا   عن فضال 2014 يوليه في المشروع توشيع تاريخ نذم أنجز  التي الرئيسية نجازا اإل

بغرض القضاء على من أكثر المحافظا  ضعفا في مصر  16  مليون يورو 60ويستهدف المشروع البالغ شيمته 

 عمالة األطفال في البالد من خالل تعزيز وصول األطفال إلى التعليم خاصة الفتيا .

بسكوي  )  المجتمعيةألف طفل في المدارس  100يومية إلى خفيفة مدرسية وجبا   ركالمشت المشروع يوفرو

 من ا كيلوجرام 10) الغذائية المنزليةيقدم لألسر الحصص  وكذلك( والمعادن بالفيتامينا  مدعم التمرب محشو

خالل  نزليةالم غذائيةالحصص الاألسر  أفرادألف من  400تلقى ما يصل إلى يوس(. الزي  من لتر و األرز

المشروع، وستعوضهم قيمة الحصص عن األجور التي قد يتلقاها األطفال في خاللها  سينفذالسنوات األربع التي 

 التحقوا بالعمل. إذا ما حال

على  تشجيعلل حوافز الحصص الغذائية المنزليةوتمثل الوجبا  الخفيفة التي يتناولها األطفال في المدارس بجانب 

% من األيام  80 عن يقل ال ماويستحق األطفال الذين يحضرون  واستمرارهم بها. المدارسب األطفال التحاق

 .المنزلية الغذائية الحصصالدراسية الحصول على 

 ميساه ، البرنامج هذا هتمويل خالل من" :مصر في األوروبي االتحاد وفد رئيسويقول السفير جيمس موران 

 فقرا   األكثر األطفال على تؤثر التي شديدة األهمية القضايا لبعض لتصديل الجارية الجهود في األوروبي االتحاد

 بأن فخورون نحن ويضيف: " ،" األطفال عمالة ووشف جيد أساسي تعليم على الحصولو التغذية: مثل مصر في

 والحفاظ تعليمهم مواصلةمن أجل  االبتدائية المدارس في الفتيا  خاصةألف طفل  100 مساعدة من جزء   نكون

 "حقوشهم على

وتم  يورو مليون 90 مقداره المصرية والحكومة األوروبي االتحاد بيناتفاق تمويل  من جزء هو المشروع هذا

 .2013 ديسمبر 1 فيتوقيعه 



                                                                                                           

 

 

 

 

 

 2 

 االتحاد األوروبي 

 

 من تمكنا الماضية التسعة األشهر مدى على''مان ممثل برنامج األغذية العالمي ومديره القطري لبنى ألوتقول 

 بنهاية محافظة 13في  ألف طفل 82ليصل إلي   العدد وسيزداد هذا. محافظا  8 ألف طفل في 58 إلى الوصول

 التوسعمن  العالمي األغذية برنامج األوروبي االتحاد الممول من  المشروع هذا مكن وتضيف:" ".2016 يونيو

 –الخاص بالتغذية المدرسية وزيادة دعمه للبرنامج الوطني للحكومة  المدرسية التغذية ته فيأنشطب كبير حد إلى

  ".كجزء أساسي من شبكة األمان لألسر األشد فقرا  

 

#                                          #                                   # 
  

الجوع. يقوم البرنامج  هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة برنامج األغذية العالمي

لتحسين التغذية  مع المجتمعات الغذائية في حاالت الطوارئ ويعملبتقديم المساعدات 

 نحو مليون شخص في 80 حواليساعد البرنامج كل عام، ي .صمودبناء قدرتها على الو

 .بلدا   80

 

 

 : االتصال يرجى المعلومات، من مزيد على للحصول

 

 

 القاهرة، ي،األوروب االتحاد ،سري رشا
 201220700705+ : جوال ، 215 توصيلة 24619860 202 + :هاتف

 rasha.serry@eeas.europa.eu :إلكتروني بريد

 ,www.eeas.europa.eu/delegations/egypt :إليكتروني موقع

 www.facebook.com/EUDelegationegypt :فيسبوك

 EUinEgy@ :تويتر

 

 القاهرة، المي،الع األغذية برنامج ،القريعي أمينة
 01028531535+ : جوال ، 4610 توصيلة ، 1730 2528 202 + :هاتف

 amina.alkorey@wfp.org :إلكتروني بريد

 تويتر على ومتابعتنا www.wfp.org/ar :زيارة يرجى المعلومات من لمزيد
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