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 االتحاد األوروبي

  مشترك صحفيبيان 
  

  2015 حزيران/يونيو 17

 
  تاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة األطفال في مصرمشروع تعزيز إ

  

ًاالتحاد األوروبي وبرنامج األغذية العالمي يتفقدان مشروعا للتغذية 

 المدرسية للقضاء على عمالة األطفال في مصر
 

برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة ل لقطري امديرال األوروبي، وسفير االتحاد  قام-سويفبني 
لمساعدة في القضاء على الذي يھدف إلى ا إلى مشروعھما أمس الثالثاءفي مصر بأول زيارة ميدانية 

 ويقوم .ًعمالة األطفال في البالد من خالل تعزيز فرص الحصول على التعليم، خاصة بالنسبة للفتيات
  . مليون يورو60ذا المشروع من خالل منحة سخية قدرھا االتحاد األوروبي بتمويل ھ

 
ن لخطر ي طفل كانوا يعملون في السابق، أو معرض100.000ويشجع مشروع التغذية المدرسية 

رسمية منشأة في المناطق غير مدارس (الدخول في سوق العمل، على االلتحاق بالمدارس المجتمعية 
  . ألسرھمشھريةمنزلية تموينية ًمغذية يوميا، وكذلك حصص من خالل تزويدھم بوجبات خفيفة ) النائية

 
يساھم االتحاد االوروبي من ": وقال السفير جيمس موران، رئيس بعثة االتحاد األوروبي في مصر

 مليون يورو، في الجھود الجارية لمعالجة بعض أھم 60خالل تمويل ھذا البرنامج بمنحة قدرھا 
 تعليم جيد، على نقص التغذية، والحصول  وھي:ًألكثر فقرا في مصرالقضايا التي تؤثر على األطفال ا

 على - وبخاصة الفتيات - طفل 100.000نحن فخورون بأن نساھم في مساعدة و" ".وعمالة األطفال
  ."مواصلة تعليمھم والحفاظ على حقوقھم

  
مة القاھرة،  جنوب العاصًا كيلومتر150خالل زيارة إلى مدرسة مجتمعية في بني سويف على بعد و

ويقوم برنامج األغذية .  مدرسة يدعمھا االتحاد األوروبي في المحافظة651زار الوفد أربعة من 
  .ً من المحافظات األكثر حرمانا في مصر16العالمي بتنفيذ مشروع مدته أربع سنوات في 
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لتقينا بعض األطفال اليوم ا": وقالت لبنى ألمان، مدير برنامج األغذية العالمي والممثل القطري في مصر

يأمل البرنامج من خالل شراكات و" :وأضافت ألمان." الرائعين الذين يتوقون إلى تغيير حياتھم لألفضل
بفضل منح سخية مثل ھذه المنحة من االتحاد . من ھذا القبيل، في تحويل حلم الطفل البسيط إلى حقيقة

  ."ًفا في مصر العمل كل يوم في المجتمعات األكثر ضعيمكننااألوروبي، 
 
إلى تقديم " ومكافحة عمالة األطفال في مصرلألطفال اتاحة الفرص التعليمية تعزيز "يھدف مشروع و

ً إلى المدرسة وبقائھم فيھا، وخاصة الفتيات، بدال من إرسالھم للعمل إلعالة أطفالھاحوافز لألسر إلرسال  ً
  .أسرھم

 
 في 80لذين يحافظون على نسبة حضور  من أفراد أسر األطفال ا400.000سوف يتلقى حوالي 

 من األرز ولتر واحد من كيلوجرامات 10 إلى المنزل، تتكون من يأخذونھائة، حصة غذائية شھرية االم
  .يحصل عليه الطفل من العملكان ستعادل قيمة الحصة الغذائية المنزلية األجر الذي و. الزيت

 
والتي تتكون من بسكويت التمر  في المدرسة  التي يحصل عليھا األطفالتزود الوجبة الخفيفة اليوميةو

بالنسبة لبعض األطفال، و . في المائة من احتياجاتھم الغذائية اليومية25المعزز بالفيتامينات والمعادن بـ 
 تساعدھم علىمن ثم ًتكون ھذه الوجبة السريعة في المدرسة عادة ھي أول ما يأكله األطفال في اليوم و

  .التركيز في دروسھم
 
 على األنشطة أم 50.000ًسعيا نحو حلول مستدامة، سوف يوفر المشروع المشترك التدريب إلى و

 .  إلى العملأطفالھنً بدال من إرسال أسرھن على إعالة دتھنالمدرة للدخل لمساع
  

#                                            #                     #  

يقوم البرنامج بتقديم .  ھو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوعبرنامج األغذية العالمي
المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ ويعمل مع المجتمعات لتحسين التغذية وبناء قدرتھا على 

  ً. بلدا75  نحو في مليون شخص80 حواليساعد البرنامج كل عام، ي .صمودال
  

 :للحصول على مزيد من المعلومات
  

  االتحاد األوروبي
  ، االتحاد األوروبي، القاھرة،رشا سري
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