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 كلمة السفير جيمس موران خالل إحتفالية

 مصر واالتحاد األوروبي: شركاء في التنمية

6302مايو  03المتحف المصري   

 

  والسادة، السيدات الضيوف الكرام، ،معالي الوزراء 

 بين التعاون من رنرابة قلق طويل تاريخ ضمنها من عدة، أشياء الرائع المتحف هذا مثلي 

 التجديد في بالفعل األوروبي االتحاد ويساهم. هذا يومنا إلى يمتد والذي أوروبا و مصر

 نحتفل الذي الشهر هو مايو شهر أن كما بالمتحف آمون عنخ توت لمعرض المتواصل

 .  األوروبي االتحاد بتأسيس فيه

 ،وروبياأل االتحادالتعاون بين  بشراكة لالحتفال مثلاأل والوقت المكان ذاه يعد لذا 

 في لمساعدته العناني خالد لوزير لمعالي خاصا شكرا أوجه أن لي واسمحوا. ومصر

   هنا.  الحفل هذا إتمام

 اعات االستراتيجية الخبرات بشأن تعاوننا في القطونود أن نتشارك معكم المعلومات و

دعم و الطاقة  الريالمياه وو االبتكاروالبحث و التنمية الريفيةو الثقافةمثل التعليم و

 المجتمع المدني. منظمات

 هذه على الضوء تلقي التي العرض ساحة على نظرة إللقاء أدعوكم أن ودللقيام بذلك أ و 

 أن كما أود. األوروبي االتحادالممولة من  مشروعاتال فرق مع وللتفاعل المجاالت

 .في إرساء فاعليات اليوم والتزامهم الرائع المجهود هذا على جميعا رهمأشك

 ن مشروعاتنا لتبادل المعلومات عأن نقدم لكم فرصة هو هذه الليلة ل هامةأحد األهداف الو

دول االتحاد األوروبي األعضاء حيث أننا ندمج  من خاصة و شركاء المشروعات

 .ملموسا يمكن النفاذ إليهعلى جعل تعاوننا  مما يساعد أنشطتنا في عدة مجاالت

 وا بأنفسكم مشروعاتنا عند زيارة ذا ال أود الحديث بشكل مطول عن تعاوننا، لتكتشفول

 ساحات العرض و مقابلة المساهمين.
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 تتعدى  المتواصلة في مصراألوروبي مساعدات االتحاد دعوني أسترعي انتباهكم أن و

، هذا باإلضافة إلى المساعدة التي على وجه حصري منحفي شكل  مليار يورو 0.0

 . األوروبي االتحادأعضاء  دولالتقدمها برامج 

 سي لتقديم دعم  أسا مليار يورو 0.0% تقريبا من المنح التي تفوق 54تم تخصيص قد و

منه م توجيه جزء كبيرا مصر و يت فية واالقتصادية اإلنسانيللتنمية االجتماعية و

 . ريفيةالتنمية الللتعليم و

  أكثر من خمسي منح االتحاد األوروبي في تحسين البنية التحتية للبالد و بيئتهاويساهم ،

إدارة  اتيجية في مجاالتذلك بشكل أساسي من خالل دعم  مشروعات االستثمار االسترو

في ساعدت هذه المساهمات لقد و  .النقلالمياه والري والطاقة وخاصة الطاقة النظيفة و

مثل من بنوك التنمية األوروبية  مليار يورو 6.0ألكثر من  رفع معدل القروض الميسرة

 غراض. لهذه األ ثمار األوروبيبنك االست

 التجارة التنمية االقتصادية و طة في مجالاألنش ضافة إلى ذلك، فنننا ندعم أيضاإلبا

حقوق و المساواة بين الجنسين برامجو كمة وبناء المؤسسات ودعم القضاءوحالو

الذي يتضمن أيضا المئات من الجامعات المصرية و ووالبحث واالبتكار،  اإلنسان

 Horizon 2020امج نبرتحت مظلة المؤسسات العاملة مع النظراء األوروبيين 

   . االبتكارالبحث والتنمية و برنامجو

 انتباهكم إلى ساحة عرض دعم االتحاد األوروبي لمنظمات المجتمع  وجهأود أن أ كما

األساس النشط هو القوي والمجتمع المدني  يُعد العالمنه في جميع أنحاء إحيث  المدني

فهو عنصر أساسي في تنمية شراكاتنا في  لحد من الفقرولحوكمة أفضل للتنمية الشاملة ول

 كل مكان.  

 تحسين أنفسهم و حياتهم مساعدة الناس على باألمر كله يتعلق إن  ،و في ختام هذا اليوم

اد االتحبوضوح:  أقولهااسمحوا لي أن ك، وذلكلنا نعلم أن نجاح مصر يعتمد على و

مليون  03يستفيد أكثر من  لذا فمن الجيد أنبشدة األوروبي يريد لمصر أن تنجح و

  .  مصريا من هذه البرامج في كل محافظة
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  نود أن نقدم بعض بعد إلقاء الكلماتومن شراكتنا التعاون الثقافي جزء مهم جدا ،

 والذينالمقدمة من الفنانين المحليين الذين يدعمهم االتحاد األوروبي يرة العروض القص

 .وتراثها بمصرالنابضة بالحياة  الثقافية الحياة ثراء يعكسون

 

 .أمسية ممتعةمع أطيب تمنياتي لكم بقضاء 

 السفير جيمس موران

 رئيس وفد االتحاد األوروبي في مصر


