
 
 
 

 

 

 

 

 بيان صحفي مشترك 

،  تحاد األوروبي، االهيئة األمم المتحدة للمرأة في مصربالشراكة مع  والمجلس القومي للمرأة التخطيط والتنمية االقتصادية وزارة 

  ة بالقاهرةبالجامعة األمريكي عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومعمل هولندا  مملكة سفارة

 " المرأةتمكين  وتأثيرها في  ندوة حول "األدلة العالمية حول الخدمات المالية الرقمية ومجموعات االدخارينظمون 

 للنشر الفوري 

التخطيط والتنمية االقتصادية بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وهيئة األمم المتحدة للمرأة في نظمت وزارة    -   2022يونيو    12القاهرة،  

بمشاركة    الخميس الماضية بالقاهرة ندوة  الجامعة األمريكي ب في الشرق األوسط وشمال إفريقيا    عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر  معملو مصر

المالية الرقمية ومجموعات االدخار وتأثيرها في  هولندا   مملكة  وسفارة   االتحاد األوروبي   وفد العالمية حول الخدمات   تمكين  حول "األدلة 

 . المرأة"

  160.000الذي يهدف إلى دعم أكثر من  واالقتصادي بريف مصر"    المالي"تمكين المرأة وتعزيز الشمول    مشروعفي إطار    الندوة  هذه  تأتي

المدخرات الشخصية و إلى    الصغر   متناهيةقروض  الحصول على  امرأة في عشر محافظات مصرية لفتح حسابات مصرفية والوصول 

يتم   في مجموعات االدخار الرقمية.   ناالندماج في االقتصاد الرسمي من خالل مشاركتهيعزز  و  نمحو األمية المالية لديهويهدف أيًضا إلى  

بالشراكة مع المجلس  ذلك (، و" تحويشة" باسم  تنفيذ مشروع هيئة األمم المتحدة للمرأة في إطار البرنامج الوطني للشمول المالي )المعروف

 هولندا.  ألوروبي وسفارة مملكة القومي للمرأة والبنك المركزي المصري وبدعم من االتحاد ا

  ، مايا مرسيوسعادة الدكتورة    ؛وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية   ،هالة السعيدمعالي الدكتورة  قد تضمن الحدث كلمات رئيسية لكل من  و

،  مارجولين جونجمانالسيدة  و  ؛ مصر  لدىسفير وفد االتحاد األوروبي    ،كريستيان بيرجر  السفير  ومعالي  ؛رئيسة المجلس القومي للمرأة

بسفارة مملكة هولندا بمصر الدولي  الشؤون االقتصادية والتعاون  للمرأة في  كريستين عربوالسيدة    ؛رئيسة  المتحدة  ، ممثلة هيئة األمم 

بالجامعة األمريكية  ا  ة الفقر في الشرق األوسط وشمال إفريقي عبد اللطيف جميل لمكافح   عململ  ةالتنفيذي   ة، المديرأليسون فاهيوالسيدة  ؛  مصر

رئيس وحدة    ،رزق  ريهام الدكتورة   ؛ ، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة االقتصادعمرو سليمانوالسيد    .  بالقاهرة

التخطيط والتنمية االقتصادية بوزارة  المالية والتشبيك    –   ديموفا  ماريناوالسيدة    التخطيط والتنمية االجتماعية  الصناعات  البنك    -مديرة 

 . الدولى للسيدات

السعيد؛خالل كلمتها  و  الدكتورة هالة  التخطيط  أوضحت  تأتي كجزء من إطار أوسع    والتنمية االقتصادية،  وزيرة  الرقمنة  أن قضية 

لإلدماج الرقمي الذي يشمل قضايا التحول الرقمي واألمن السيبراني، والقضايا المتعلقة بتعزيز القدرات الرقمية لجميع أفراد المجتمع 

المتطلبات الحالية، مؤكدة أن تعزيز المساواة بين الجنسين   ، لضمان حق األفراد فيما يتعلق بالتنمية في جوانبها الحديثة مع مواكبة 

والتمكين االقتصادي للمرأة يعزز النمو المستدام والشامل، وهو محرك رئيسي للسالم واالستقرار والتماسك االجتماعي. وأوضحت أن  

واإلنترنت مقارنة  الفجوة الرقمية بين الجنسين تعد أحد العوائق الرئيسية، حيث تتمتع اإلناث بقدرة أقل على الوصول إلى التكنولوجيا  

 .بالذكور
 
معرب و كلمتها  للمرأة  القومي  المجلس  رئيسة  مرسي  مايا  الدكتورة  بالمشاركة   ة استهلت  سعادتها  عن     عن  للحديث  الندوة  هذه  في 

والتنمية     مشروع  التخطيط  وزيرة  السعيد  هالة  الدكتورة  ودعم  بمشاركة  وفخرها  مصر  محافظات  قرى  في  واالدخار  االقراض 

بالشكر إلى االتحاد األوروبي والحكومة الهولندية وهيئة    ة للقائمين علي هذا المشروع لتحقيق النجاح والوصول للسيدات، متوجه   ةاالقتصادي 

األمم المتحدة للمرأة علي المساهمة ودعم الجهود الوطنية لهذا المشروع، مشيدة باالنجاز الذي تحقق في هذا المشروع خالل هذا العام  

  .رة توثيق وتقييم ما تم حتى اآلن وكتابة قصص النجاح للسيدات المشاركات في المشروعومؤكدة علي ضرو

هذا المشروع ممول من 

 االتحاد األوروبي

https://www.povertyactionlab.org/middle-east-and-north-africa


نموذج االقراض    المشروع ورقمنة وأشارت إلى أن المشروع جاء ليساهم في جهود الحكومة المصرية الكبيرة المعمول بها بهدف مأسسة  

المالي    األرض، وشمولهن  علىوصول الخدمات للسيدات    ةلتكنولوجيا وسرع استخدام ا  المصرية إلتاحةتعمل عليه الحكومة    واالدخار الذي

االدخار واالقراض للشمول المالي للمرأة وهو مشروع    في مشروع فخرها بما تحقق    على كدت رئيسة المجلس  وأ .وتعزيز سبل االدخار

 إليهن وتغيير بين كافة االطراف المعنية لخدمة سيدات مصر والوصول    بالتعاون والشراكة الذي تحقق تم    لنجاحهذا ا أن  إلى مشيرة    وطني،

 تستطيع تحقيق النجاح  أنهاولكى نثبت للمرأة  االفضل  إلىحياتهن 

تيان بيرجر رئيس وفد االتحاد األوروبي في مصر " إن الشراكة االستراتيجية بين االتحاد األوروبي ومصر في قطاعي  قال السفير كريس

أنه  الشمول المالي والتمكين االقتصادي للمرأة قوية وفعالة حيث يمكننا البناء على جهد أكثر من عقد من التعاون الناجح. ويسعدني أن أعلن  

وتوسيع التغطية    للمرأة، المالي    للشمول سيعمل االتحاد األوروبي على تعزيز االستثمارات تحت مظلة البرنامج الوطني    العام،قريبًا في هذا  

 امرأة."  100000لتصل إلى  محافظات،الجغرافية لشراكة االتحاد األوروبي إلى ثماني 

أعربت السيدة ماريولين يونجمان، رئيس الشؤون االقتصادية والتعاون الدولي في سفارة المملكة الهولندية في مصر عن سعادتها بأن تكون  

المرأة   تمكين  دعم  من جهود  أدوصرحتجزًءا  االدخار  ومجموعات  الرقمية  المالية  الخدمات  تعد  فقط  :"  ليس  المرأة  لتمكين  اة رئيسية 

ولكن أيًضا اجتماعيًا داخل أسرهن. ستصبح هؤالء األمهات قدوة لبناتهن ومصدر إلهام ألبنائهن الذين سيعتادون في المستقبل    اقتصاديًا،

 على عمل النساء والمشاركة في ادرار الدخل. 

إن تحقيق المساواة في الشمول المالي، بما في ذلك  مصر "  ومن جانبها قالت السيدة كرستين عرب؛ ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة في  

منها يمثل محرًكا رئيسيًا للنمو االقتصادي على الصعيد العالمي. تعمل هيئة األمم المتحدة    واالستفادة الحقيقي للموارد    م واالستخداالوصول  

هولندا، في إطار البرنامج الوطني  مملكة  ألوروبي وحكومة  المركزي، بدعم من االتحاد ا  للمرأة والبنكللمرأة بالشراكة مع المجلس القومي  

مدخرات وقروض   سيدة في عشر محافظات لفتح حسابات مصرفية والحصول على  160000"تحويشة". ومن خالل هذه الشراكة يتم دعم  

وإدماجهن في االقتصاد الرسمي من  متناهية الصغر باإلضافة إلى محو األمية المالية لديهن لتعزيز توليهن ألدوار قيادية في مجتمعاتهن  

 . خالل مشاركتهن بمجموعات االدخار الرقمية" 

 
  وقالت أليسون فاهي، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالجامعة األمريكية

األساتذة المنتسبون إلى معمل عبد اللطيف جميل الضوء على ما يصلح وما ال يصلح  تُسلط تقييمات األثر الصارمة التي أجراها " :بالقاهرة
للحد من الفقر؛ كما يمكن أن تساعد هذه األفكار في تحسين نتائج التنمية ويمكن أن تدعم جهود الحكومة التخاذ قرارات سياسية مدعومة  

ا التمكين  يمثل  األثر،  لقياس  المصري  المعمل  إطار  األبحاث  باألدلة. ضمن  نتائج  بعرض  سعداء  نحن  لذلك  أولوية،  للمرأة  القتصادي 
  .التابع للحكومة المصرية  ”تحويشة“ حول الخدمات المالية الرقمية و مجموعات االدخار لتوجيه تصميم وتوسيع نطاق برنامج  الصارمة 

 

المعمل    في إطار   في مصر األدلة وتحسين نتائج التنمية    المبنية على تعزيز السياسات  في  جهود الحكومة المصرية  ل  يأتي هذا الحدث استكماالً 

عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق    عمل مو  مية االقتصادية وزارة التخطيط والتن من قّبل    والذي تم إطالقه ،  المصري لقياس األثر

تمكين المرأة هو  يعد ملف  ، والمعملالمجلس القومي للمرأة شريك استراتيجي في  يعد  . واألمريكية بالقاهرة  بالجامعةا  إفريقي األوسط وشمال  

 . الثالثة أحد مجاالته 

  حول نبذة عامة  إلى تقديم    وهدفت  الخاص،والقطاع    من المنظمات الوطنية والدولية  والخبيرات   العديد من الخبراء  بين  جمعت الندوةوقد  

 قد تم عرض، في تمكين المرأة. وتأثير المدفوعات الرقمية وإدارة برامج االدخار للنساء، وال سيما مجموعات االدخارعن  واألدلة العالمية  

 التابع للحكومة المصرية.  "تحويشة "لتصميم وتوسيع نطاق برنامج  الالزمة العالمية في تتبع هذا التأثير لتوفير المعلوماتأفضل الممارسات 

 :للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

   األستاذة/ عزة عبد الحي؛ المديرة العامة لإلدارة العامة لإلعالم بالمجلس القومي للمرأة على -

azzaabdelhai@gmail.com       

     maha.rateb@unwomen.orgمحللة االتصال والدعم، هيئة األمم المتحدة للمرأة على؛ األستاذة/ مها راتب -

   Rasha.SERRY@eeas.europa.euاألستاذة/رشا سري؛ مسؤولة اإلعالم باالتحاد األوروبي  على  -

https://www.povertyactionlab.org/event/launching-egypt-impact-lab-strengthen-evidence-informed-policy-and-improve-development
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