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 وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 اإلسكوا في اإلعالم

ESCWA in the News 
 ( 2019مايو /أيّار 2)

 

 مبنى اإلسكوا
 

 (ليبانون ديبايت) ...الحالة هذه في كامالا  براتبي للتبرع مستعدّ : شربل مروان 

 (النشرة) اقامة مبان لالسكوا ووزارة الثقافة في الضبية كبارة: ندرس مشروع 

 
 

 ةاللبناني – المصرية المشتركة العليا للجنةا/  العربي االقتصاد منتدى
 

 (اليوم السابع) اليوم.. رئيس الوزراء يلقى كلمة بمنتدى االقتصاد العربى فى بيروت 

 (الديري)" اللجنة العليا المصرية اللبنانية" اليوم.. بدء اجتماعات 

 (الشرق األوسط) رئيس الوزراء المصري يبحث في لبنان تعزيز العالقات باتفاقيات تعاون 

 صدى البلد) مدبولي يغادر القاهرة ليترأس اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية.. اليوم | 

 (الديري

 رئيس الوزراء يتوجه لبيروت لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية 

 (المصري اليوم)

 "(عربي نيوز) مدبولي" يصل بيروت لحضور أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان 

  الكامل للبنان وحرصنا على عروبته وان يستمر رئيس وزراء مصر: وجودي اليوم لتأكيد دعمنا

 (تيّار) كدولة

 (اليوم السابع) أبو الغيط يغادر القاهرة متوجها إلى بيروت للمشاركة فى منتدى االقتصاد العربى 

  المصرية )  دولة ..الخميس المقبل 51انطالق فعاليات منتدى االقتصاد العربي بمشاركة ممثلي

 (السعودية

 (خبر صح) بلبنان 22مصر ضيف شرف منتدى االقتصاد العربي في دورته الـ 

 (الصباح العربي) بلبنان 22 رقم دورته في العربي االقتصاد المنتدى فى يشارك مصري وفد 

  برئاسة مدبولى والحريرى األسبوع المقبلاللبنانية  -اجتماع اللجنة العليا المصرية (C newsDM) 
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 عربي" لدعم حقوق ذوي اإلعاقة -اجتماع "أوروبي 
 

 أخبار مصر) مصر توقع على إعالن فاليتا السياسي لدعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة| 

 (الشروق | األهرام | صدى البلد | مصراوي

  (مصراوي) اإلعاقةمصر توقع على إعالن فاليتا السياسي من أجل دعم حقوق األشخاص ذوي 

  (اليوم السابع) ذوى اإلعاقةالنائبة هبة هجرس: مصر اتخذت خطوات طموحة لدعم حقوق 

 الخليج ) هبة هجرس في اجتماع أوروبي: مصر خطت خطوات طموحة لدعم حقوق ذوي اإلعاقة

563) 

  رفيع المستوى لدعم حقوق األشخاص ذوي « أوروبي -عربي »نائبة تمثل مصر في اجتماع

 (الشروق) اإلعاقة

  (الوطن) عربي" لدعم حقوق ذوي اإلعاقة -هجرس تمثل مصر في اجتماع "أوروبي 

 Egypt signs Valletta declaration supporting persons with disabilities   (Ahram online) 
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https://www.youm7.com/story/2019/4/27/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B0%D9%88%D9%89/4222575
https://www.youm7.com/story/2019/4/27/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B0%D9%88%D9%89/4222575
https://gulf365.co/egypt/2392603/%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9.html
https://gulf365.co/egypt/2392603/%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9.html
https://gulf365.co/egypt/2392603/%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9.html
https://www3.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042019&id=3c2ab3bc-3898-41f4-bab9-220bc4730f0f
https://www3.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042019&id=3c2ab3bc-3898-41f4-bab9-220bc4730f0f
https://www.elwatannews.com/news/details/4130112
https://www.elwatannews.com/news/details/4130112
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/330877/Egypt/Politics-/Egypt-signs-Valletta-declaration-supporting-person.aspx
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  ...الحالة هذه في كامالا  براتبي للتبرع مستعدّ : شربل مروان

 ليبانون ديبايت

  2019أبريل / نيسان 53

 ،"ليوما عليه هم ما الى أوصلتهم من ألنها المتقاعدين العسكريين تحمي أن الدولة على" أن شربل مروان السابق الوزير إعتبر

  ."تقاعدية كمستحقات رواتبهم من تحسم وكانت للمتقاعدين مكتسبة حقوق هي التقاعدية الرواتب" أن إلى مشيرا  

 

 مزاريب جميع اقفال على الدولة عملت ما إذا كامال، براتبه للتبرع مستعدّ " أنه أكد ،(3535) لبنان صوت إلى حديث وفي شربل

 ."األسفل من وليس فوق من يبدأ الدرج شطف" أن معتبرا   ،"والفساد الهدر

 

 ىمبن ايجار وعن جدا، متدنية بأسعار المؤجرة الكويتية السفارة حدود عند متر ألف وعشرين األربعمئة" عن شربل، وسأل

 ."بيروت؟ العاصمة خارج المبنى يكون أن يمكن أال" مضيفا   ،"دوالر؟ مليون مئة الى يصل الذي بيروت في االسكوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lebanondebate.com/news/432935
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  كبارة: ندرس مشروع اقامة مبان لالسكوا ووزارة الثقافة في الضبية

 النشرة

  2019أبريل / نيسان 66

 لإلسكوا بانم فيها يقام ان يدرس بضبية ارض هناك" أن له تلفزيوني حديث في كبارة محمد النائب" المستقبل" كتلة عضو أكد

 ."الحكومة على األعباء ويخففوا عليها لينقلوا الثقافة، ووزارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elnashra.com/news/show/1307216/%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9:-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81
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  اليوم.. رئيس الوزراء يلقى كلمة بمنتدى االقتصاد العربى فى بيروت

 اليوم السابع

  2019مايو/ أيّار 6

 

يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، كلمة خالل تواجده فى بيروت لترؤس وفد مصر فى 

اللبنانية، التى تستضيفها لبنان، وذلك خالل مشاركته فى فعاليات  -اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية 

  "منتدى االقتصاد العربى"، التى تنطلق دورته السابعة والعشرون3

  لف اإلصالح االقتصادى3وتستعرض كلمة رئيس الوزراء بالمنتدى فرص االستثمار بمصر، وما أنجزته الحكومة فى م

ويتضمن برنامج المنتدى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأوضاع اقتصادات البلدان العربية ومنها عرض تقرير صندوق النقد 

الدولى عن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ودور المصارف وأسواق رأس المال فى دعم االستثمار والنمو ومستقبل 

بين شح الوظائف وتحديات ريادة االعمال وتعزيز تنافسية البلدان العربية الستقطاب االستثمار ومناخ وفرص الشباب العربى: 

 األعمال واالستثمار فى البلدان العربية3

ويشارك بالمنتدى العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية، مثل جامعة الدول العربية، وصندوق النقد الدولى ومنظمة اإلسكوا 

  اد الغرف العربية، وعدد كبير من القيادات المصرفية واالقتصادية والماليةواتح

ويرأس مدبولى وفدا  مصريا  رفيع المستوى فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، يضم وزراء الكهرباء والطاقة، والصناعة 

 يا المعلومات3واالستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والقوى العاملة، واالتصاالت وتكنولوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2019/5/2/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA/4228165
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 "اللجنة العليا المصرية اللبنانية" اليوم.. بدء اجتماعات

 الديري

  2019مايو/ أيّار 6

 

 . 6303مايو  6من موقع بوابة أخبار اليوم، بتاريخ اليوم الخميس « اللجنة العليا المصرية اللبنانية»اليوم33 بدء اجتماعات 

ن، برئاسة تستضيفها لبنان على مدار يومي اللبنانية، التي -للجنة العليا المشتركة المصرية  تبدأ اليوم؛ اجتماعات الدورة التاسعة

 .سعد الحريري عن الجانب اللبناني ورئيس الوزراء اللبناني رئيس مجلس الوزراء عن الجانب المصري، د3 مصطفى مدبولي

رفيع المستوى يضم وزراء الكهرباء  فد مصريإلى العاصمة اللبنانية بيروت على رأس و وتوجه "مدبولي" منذ ساعات

  .والطاقة، واالستثمار والتعاون الدولي، والبترول، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والقوى العاملة

 

وتبحث اجتماعات اللجنة العليا، عددا  من الملفات ذات االهتمام المشترك، من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجارى بين 

ا مجاالت النقل وتبادل الخبرات المشتركة، ومراجعة م البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في

، وبحث آليات جديدة 6302تم إنجازه في االتفاقيات التي تم التوقيع عليها في اللجنة العليا بدورتها الثامنة التي عقدت فى القاهرة 

تجارى بين البلدين، وخاصة أن حجم التجارة ال يزال أقل من اإلمكانيات التى يمتلكها البلدين، بجانب بحث لزيادة التبادل ال

 .مجاالت التعاون في مجالي الكهرباء، والغاز الطبيعي

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الوزراء خالل الزيارة، بالرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد 

  .الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري

نطلق ، التي ت«منتدى االقتصاد العربي»وخالل تواجده في بيروت، من المقرر أن يشارك رئيس مجلس الوزراء في فعاليات 

دورته السابعة والعشرين غدا؛ حيث تحل مصر ضيف شرف على الدورة الجديدة للمنتدى، ويلقى مدبولي كلمة بالمنتدى عن 

  .الستثمار بمصر، وما أنجزته الحكومة في ملف اإلصالح االقتصاديفرص ا

 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن اجتماعات اللجنة العليا سوف تناقش عددا  من الملفات ذات 

بينهما،  ين، وتسهيل حركة تبادل السلعمن بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجارى بين البلد االهتمام المشترك، والتى يأتي

  .هذا المجال مجاالت النقل وتبادل الخبرات المشتركة في إلى جانب تعزيز التعاون في

العماد ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ورئيس  خالل الزيارة الرئيس اللبناني« مدبولي»ومن المقرر، أن يلتقى 

 .مجلس النواب نبيه بري

 

الثانى  يتنطلق دورته السابعة والعشرين ف خالل تواجده فى بيروت، بفعاليات منتدى االقتصاد العربي، التي« مدبولي»ويشارك 

تشارك فيها العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية مثل  من مايو؛ وتحل مصر ضيف شرف على الدورة الجديدة للمنتدى، والتي

ومنظمة اإلسكوا، واتحاد الغرف العربية، وعدد كبير من القيادات المصرفية  ولي،جامعة الدول العربية، وصندوق النقد الد

صالح ملف اإل كلمة بالمنتدى عن فرص االستثمار بمصر، وما أنجزته الحكومة في« مدبولي»واالقتصادية والمالية، كما يلقى 

 .االقتصادي

https://www.alderaah-news.net/egypt-news/4759133/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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  عاونرئيس الوزراء المصري يبحث في لبنان تعزيز العالقات باتفاقيات ت

 الشرق األوسط

  2019مايو/ أيّار 6

 

ات وفد بالده في اجتماعبدأ مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أمس، زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث يترأس 

 .اللبنانية، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى غد -الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية 

ويضم الوفد المصري وزراء الكهرباء والطاقة، واالستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والقوى العاملة، واالتصاالت 

 .وتكنولوجيا المعلومات

نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماعات اللجنة سوف تناقش عددا  من الملفات ذات وقال المستشار 

االهتمام المشترك، ومن بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب 

 .المشتركة في هذا المجال تعزيز التعاون في مجاالت النقل وتبادل الخبرات

ومن المقرر أن يلتقي مدبولي خالل الزيارة الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ورئيس 

ن ، التي تنطلق دورته السابعة والعشرو«منتدى االقتصاد العربي»مجلس النواب نبيه بري3 كما يشارك مدبولي في فعاليات 

صر ضيف شرف على الدورة الجديدة للمنتدى، والتي تشارك فيها كثير من المنظمات اإلقليمية والدولية، مثل اليوم؛ إذ تحل م

جامعة الدول العربية، وصندوق النقد الدولي ومنظمة اإلسكوا، واتحاد الغرف العربية، وعدد كبير من القيادات المصرفية 

عن فرص االستثمار في مصر، وما أنجزته الحكومة في ملف اإلصالح واالقتصادية والمالية، ويلقي مدبولي كلمة بالمنتدى 

 .االقتصادي

برئاسة رئيسي وزراء البلدين،  6302وكانت آخر اجتماعات للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان قد عقدت في مارس )آذار( 

بهدف دعم وتعزيز كل مجاالت التعاون بين وثيقة واتفاقية برتوكول للتعاون المشترك بين البلدين،  02حيث تم التوقيع على 

 .البلدين في المجاالت كافة

وشملت االتفاقيات الموقعة بروتوكوال للتعاون في مجال اإلدارة والخدمة المدنية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات 

بين  الصناعي، ومذكرة تفاهم للتعاون البيطرية، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة، وبروتوكول تعاون في المجال

منطقة التجارة الدولية المصرية، ومركز المعلومات التجاري اللبناني، ومذكرة تفاهم بشأن االشتراك في المعارض واألسواق 

ي، ومذكرة فالدولية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية وبراءات االختراع، وأيضا البرنامج التنفيذي للتعاون الثقا

تفاهم للتعاون في مجال اآلثار والتراث، والبرنامج التنفيذي األول للتعاون في مجال حماية البيئة، والبرنامج التنفيذي التعاون في 

مجال الرياضة، والبرنامج التنفيذي التعاون في مجال الشباب، باإلضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك، 

 .فاهم للتعاون في مجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال األمنيومذكرة ت

 

 

 

 

 

 

https://aawsat.com/home/article/1703941/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
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  وزراء لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة 1مدبولى يتوجه إلى لبنان بصحبة 

 الديري  | صدى البلد

  2019مايو/ أيّار 0

 

 فى مصر دوف ليترأس بيروت اللبنانية العاصمة إلى األربعاء، اليوم، الوزراء، مجلس رئيس مدبولي، مصطفى الدكتور يتوجه

  .الجارى مايو 5و 6 يومي لبنان تستضيفها التي اللبنانية، - المصرية المشتركة العليا للجنة التاسعة الدورة اجتماعات

 

ا مدبولى ويترأس  والبترول، الدولى، والتعاون واالستثمار والطاقة، والكهرباء وزراء يضم المستوى رفيع مصري ا وفد 

  .العاملة والقوى المعلومات، وتكنولوجيا واالتصاالت

 

ا العليا اللجنة اجتماعات تناقش سوف: "الوزراء مجلس باسم الرسمى المتحدث سعد، نادر المستشار وقال  اتذ الملفات من عدد 

 بينهما، لسلعا تبادل حركة وتسهيل البلدين، بين التجاري التبادل حجم زيادة آليات بحث بينها من يأتي والتي المشترك، االهتمام

  ."المجال هذا في المشتركة الخبرات وتبادل النقل مجاالت في التعاون تعزيز جانب إلى

 

 ئيسور الحريرى، سعد الوزراء ورئيس عون، ميشيل العماد اللبنانى بالرئيس الزيارة خالل مدبولى يلتقى أن المقرر ومن

  .برى نبيه النواب مجلس

 

 تنطلق لذيا ،"العربي االقتصاد منتدى" فعاليات في مدبولي مصطفى الدكتور يشارك أن المقرر من بيروت، فى تواجده وخالل

 العديد يهاف تشارك والتى للمنتدى، الجديدة الدورة على شرف ضيف مصر تحل إذ مايو؛ من الثاني في والعشرين السابعة دورته

 العربية، الغرف واتحاد اإلسكوا ومنظمة الدولي النقد وصندوق العربية، الدول جامعة مثل والدولية اإلقليمية المنظمات من

 أنجزته وما ،بمصر االستثمار فرص عن بالمنتدى كلمة مدبولى ويلقى والمالية، واالقتصادية المصرفية القيادات من كبير وعدد

 .االقتصادى االصالح ملف فى الحكومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elbalad.news/3810442
https://www.alderaah-news.net/egypt-news/4752884/%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%A9-5-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://www.alderaah-news.net/egypt-news/4752884/%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%A9-5-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   11 | ص  ا
 

 يتوجه لبيروت لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانيةرئيس الوزراء 

 المصري اليوم

  2019مايو/ أيّار 0

 

 زيارة للبنان تستغرق يومينتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، األربعاء، إلى بيروت في 

ت غدا  ولمدة ، التي تستضيفها بيرو«اللبنانية -المصرية»ليترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة 

 يومين3 ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء الكهرباء والطاقة واالستثمار والتعاون الدولي والبترول والقوى العاملة

 واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات3

عددا  من الملفات ذات االهتمام المشترك، والتي يأتي من بينها « اللبنانية -المصرية»وتناقش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة 

ي مجاالت ف بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون

 النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال3

ومن المقرر أن يلتقى رئيس مجلس الوزراء خالل الزيارة بالرئيس اللبنانى، العماد ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد 

 الحريرى، ورئيس مجلس النواب نبيه برى3

منتدى »مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في فعاليات وخالل تواجده في بيروت، من المقرر أن يشارك الدكتور مصطفى  

، التي تنطلق دورته السابعة والعشرين غدا،  الخميس، إذ تحل مصر ضيف شرف على الدورة الجديدة «االقتصاد العربي

منظمة و للمنتدى، والتى تشارك فيها العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية، وصندوق النقد الدولي

اإلسكوا واتحاد الغرف العربية، وعدد كبير من القيادات المصرفية واالقتصادية والمالية، ويلقى مدبولى كلمة بالمنتدى عن 

 فرص االستثمار بمصر، وما أنجزته الحكومة في ملف االصالح االقتصادى3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1393712


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   11 | ص  ا
 

  مصر ولبنانمدبولي" يصل بيروت لحضور أعمال اللجنة العليا المشتركة بين "

 عربي نيوز

  2019مايو/ أيّار 0

 

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، إلى بيروت، وكان في استقباله سعد الدين 

 .وعدد من المسئولين بالصالة الرئاسية بمطار الحريري الحريري رئيس الوزراء اللبناني، والسفير المصري،

 .ومن المقرر، أن يقيم السفير المصري نزيهة النجاري، مأدبة عشاء على شرف رئيس الوزراء، مساء اليوم

ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات "منتدى االقتصاد العربي"، التي تنطلق دورته السابعة 

عشرين في الثاني من مايو، إذ تحل مصر ضيفة على الدورة الجديدة للمنتدى، والتى تشارك فيها العديد من المنظمات وال

اإلقليمية والدولية، مثل جامعة الدول العربية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة اإلسكوا واتحاد الغرف العربية، وعدد كبير من 

 .ليةالقيادات المصرفية واالقتصادية والما

 .ويلقى "مدبولى"، كلمة بالمنتدى عن فرص االستثمار بمصر، وما أنجزته الحكومة فى ملف االصالح االقتصادى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news-araby.com/egypt/post-149175
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  رئيس وزراء مصر: وجودي اليوم لتأكيد دعمنا الكامل للبنان وحرصنا على عروبته وان يستمر كدولة

 تيّار

  2019مايو/ أيّار 0

 
أقام السفير المصري نزيه النجاري، مأدبة عشاء في منزله في دوحة الحص، على شرف رئيس الوزراء المصري الدكتور 

الدكتورة سحر نصر، وزير البترول  مصطفى مدبولي، حضرها أعضاء الوفد المرافق: وزيرة االستثمار والتعاون الدولي

والثروة المعدنية المهندس طارق المال، وزير القوى العاملة محمد سعفان، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الدكتور 

عمرو طلعت، وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار واألمين العام لمجلس الوزراء المصري اللواء عاطف عبد 

 .الفتاح

ن الجانب اللبناني حضر: وزير الصناعة وائل أبو فاعور، وزير االتصاالت محمد شقير، ووزير االقتصاد والتجارة وع

منصور بطيش، وزير العمل كميل أبو سليمان، رئيس مؤسسة "إيدال" نبيل عيتاني واألمين العام للهيئة العليا لالغاثة اللواء 

 .محمد خير

ع المصري ربي -ة التنفيذية لمنظمة "األسكوا" روال دشتي، رئيس مجلس األعمال اللبناني وشارك في المأدبة األمينة العام

 .حسونة، رئيس مجموعة االقتصاد واألعمال رؤوف أبو زكي وعدد من رجال األعمال اللبنانيين والمصريين

 النجاري

د اللجنة اللبنانية المصرية المشتركة، برئاسة المصرية"، أكد "أهمية الزيارة وانعقا -وإذ نوه النجاري ب"العالقات اللبنانية 

 ."رئيسي وزراء البلدين، الذي من شأنه أن يحقق مصلحة للبلدين ويرفع العالقات بشكل إيجابي

واعتبر أن "العالقة بين مصر ولبنان نموذج للعالقات بين الدول العربية، وهي عالقة ناجحة كثيرا، وفيها تبادل تجاري، وقرب 

 ."وسياحة متبادلةثقافي وفكري 

ولفت إلى أن "مشاركة الرئيس مدبولي في المنتدى االقتصادي، الذي تنظمه مجموعة االقتصاد واألعمال، بالتعاون مع الحكومة 

اللبنانية، سيكون فرصة لعرض الخبرات المصرية واإلنجازات، التي تحققت، وفي الوقت نفسه، بحث كيفية التعاون بين 

 ."البلدين

اؤله ب"هذه الزيارة، التي تعطي دفعا قويا للعالقات"، وقال: "نحن كعرب، محتاجون وسط هذه الحالة اإلقليمية، وأعرب عن تف

أن نستعيد الثقة بقدرتنا على االكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع النمو االقتصادي إلى األمام"، مشيرا إلى أن 

تحقق في الفترة األخيرة من نمو، وهذا ما يجعلنا كعرب قادرين على أن ندافع  "االقتصاد المصري أصبح يمثل قاطرة، نظرا لما

 ."عن مصالحنا في منطقة فيها تدخالت وصعوبات

وتمنى "التوفيق للحكومة اللبنانية، في نقاش الموازنة"، وقال: "أنا واثق بقيادة الرئيس الحريري، وفي عهد الرئيس ميشال 

 ."يس بري وكل القوى السياسية، أن لبنان سيجتاز هذه المرحلةعون، وفي مشاركة فاعلة من الرئ

 مدبولي

بعد ذلك، أعرب مدبولي فأعرب سروره لوجوده في لبنان، وقال: "لو أي شخص نزل إلى الشارع وسأل المصريين، ما هي 

ذلك على ثقافيا وحضاريا، وك الجنسية األخرى األقرب إليكم، لقالوا اللبنانيين"، معتبرا أن "هناك تقاربا شديدا بين الشعبين

المستوى الرسمي العالقات شديدة الحميمية والتقارب، لكن تبقى العالقات االقتصادية، التي تساهم في زيادة الروابط بين الدول، 

 ."وبالتالي نرى أن األرقام حاليا، متواضعة، ونحن بحاجة لزيادتها

https://www.tayyar.org/News/World/280535


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   13 | ص  ا
 

لبنان، وفي قطاعات كبيرة"، مشيرا إلى "الطفرات الهائلة التي شهدتها وأكد "استعداد رجال األعمال المصريين لالستثمار في 

مصر في السنوات القليلة الماضية، في قطاعات الطاقة واالتصاالت واإلعمار"، معتبرا أن "الخبرات المصرية قادرة على أن 

 ."تساهم في حل مشكالت لبنان كالطاقة

أن "قيادته السيارة بنفسه، تعبير عن مدى حميمية العالقة بين الدولتين3 ونوه ب"استقبال الرئيس الحريري شخصيا"، معتبرا 

ووجودي اليوم، هو لتأكيد دعمنا الكامل للبنان، وحرصنا الشديد على عروبته وقوته، وأن يستمر كدولة، كانت دائما مقصدا 

لشعب ون قادرة على دفع المسيرة، التي ترضي اللعرب، وعنوانا للثقافة والحضارة، ولدينا الثقة التامة، ان الدولة في لبنان، ستك

 ."اللبناني، واجتياز أي تحديات اقتصادية

وقال: "نحن في مصر، مررنا بمثل هذه الظروف، ولكن عندما صفت النوايا، كنا قادرين على تجاوزها، واليوم لدينا تجربة 

 ."الكل يتكلم بها

اللبنانيين، سنكون حريصين جدا، على أن نقدم كل الدعم، ونحل أي مشاكل  وختم "خالل النقاشات بين الوزراء المصريين ونظرائهم

 ."موجودة بين الدولتين"، مشددا على أن "مصر حريصة على دفع العالقات بصورة كبيرة جدا، في كافة المجاالت
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 االقتصاد العربى أبو الغيط يغادر القاهرة متوجها إلى بيروت للمشاركة فى منتدى
 اليوم السابع

 
  2019مايو/ أيّار 0

 
ى للمشاركة فغادر مطار القاهرة الدولي اليوم األربعاء، األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط متوجها إلي بيروت، 

من منتدى االقتصاد العربى الذى تنظمه مجموعة االقتصاد واألعمال سنويا فى العاصمة اللبنانية بيروت، وينطلق  62الدورة الـ
 .بلدا عربيا وأجنبيا، والذى يبحث فى مجاالت االستثمار وفرص األعمال فى الدول العربية 03شخصية من  033غدا  بحضور 

  
نة الثانية على التوالى، إطالق صندوق النقد الدولى تقريره السنوى عن اقتصادات البلدان العربية، وسيتولى وسيشهد المنتدى للس

رئاسة هذه الجلسة مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى فى الصندوق الدكتور جهاد أزعور، كما تشارك لجنة األمم 

فى المنتدى بشخص األمينة التنفيذية الدكتورة روال دشتى وبخبراء فى  المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )األسكوا(
 .إحدى جلسات العمل

  
وسيتحدث فى المنتدى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى الذى يرعى المنتدى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى 

الوزراء اللبنانيين والمصريين وبعض قادة للمنتدى، إضافة إلى العديد من  62كون مصر ستكون ضيف شرف الدورة الـ

 .مؤسسات التمويل التنموى العربى
  

ويناقش المنتدى عددا  من الموضوعات المهمة ذات الصلة بأوضاع اقتصادات البلدان العربية، وفى مقدمتها عرض تقرير 
س المال فى دعم االستثمار والنمو، صندوق النقد الدولى عن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ودور المصارف وأسواق رأ

 .وتعزيز تنافسية البلدان العربية الستقطاب االستثمار، ومناخ وفرص األعمال واالستثمار فى البلدان العربية

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.youm7.com/story/2019/5/1/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89/4227757
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  دولة ..الخميس المقبل 51انطالق فعاليات منتدى االقتصاد العربي بمشاركة ممثلي 
 المصرية السعودية
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يوم الخميس المقبل بمشاركة عربية ودولية   62بدورته الـ ” االقتصاد العربيمنتدى “ يفتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 

 .بلدا ، والتي تشارك مصر به كضيف شرف المنتدى 03وواسعة من أكثر من 
د3سحر نصر وزيرة  وهم  وزراء مصريين  6وتشارك مصر بوفد برئاسة رئيس مجلس الوزراء د3مصطفى مدبولي، ويضم الوفد 

اون الدولي، طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية، محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، اإلستثمار والتع
 .عمرو طلعت وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، محمد سعفان وزير القوى العاملة

المصري جمال نجم، الدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة كما يضم الوفد نائب محافظ البنك المركزي  

والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحمد الوكيل رئيس االتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ود3 جيهان صالح المستشارة االقتصادية 
 .رئاسة مجلس الوزراء

الي تقريره السنوي عن المنطقة )الشرق األوسط وشمال أفريقيا( الذي سيكون له ويطلق صندوق النقد الدولي للسنة الثانية على التو
 .جلسة خاصة يرأسها مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الدكتور جهاد أزعور

األمم  ة إلى ممثل منظمةد3 روال دشتي، إضاف” األسكوا“كما تشارك األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا 

 .د3 كريستيانو ماسيمو باسيني ويشارك أيضا  رئيس اتحاد المصارف الكويتية عادل الماجد” يونيدو“المتحدة للتنمية الصناعية 
شخصية لبنانية وعربية ودولية ال سيما قادة االتحادات والغرف العربية واألجنبية المشتركة  333ويستقطب المنتدى مشاركة نحو 

تحاد الغرف العربية والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات والصندوق السعودي للتنمية واتحاد المصارف في وا
 .الكويت إضافة إلى مشاركة العديد من الوزراء اللبنانيين
لبات تسريع النمو االقتصادي صندوق النقد الدولي، سيتم استعراض متط تقرير ويشتمل برنامج المنتدى على عدد من المحاور أبرزها

في البلدان العربية وتنويع مصادره، والدخول في جيل جديد من اإلصالح الذي يتالءم مع متطلبات النمو، دور الصناعة المصرفية 
طلوبة موالمالية في دعم النمو ومواجهة التحول الرقمي حيث يتناول هذا المحور تطورات واتجاهات الرقابة المصرفية، والمتغيرات ال

لتعزيز دور المصارف في دعم النمو، وتعزيز تنافسية البلدان العربية في استقطاب االستثمار متناوال  متطلبات تسريع النمو 
 .واإلصالح لتعزيز جاذبية االستثمار واستعراض سياسات بعض الدول

لمستجدة في ظل الشراكة بين القطاعين مناخ وفرص االستثمار في مصر ولبنان، وعن مصر تناقش الجلسة التطورات ا كما يبحث

والفرص المتاحة في المشاريع الكبرى والمناطق الصناعية، وعن لبنان تتناول النهوض االقتصادي والحاجة الى االنفاق االستثماري 
 .ويشارك في هذه الجلسة وزراء لبنانيين ومصريين”3 سيدر“من خالل معالجة المالية العامة وإطالق برنامج 

ترسخ مرة أخرى موقع المنتدى عربياَ ودوليا من خالل  62ؤوف أبو زكي رئيس مجموعة اإلقتصاد واألعمال إن الدورة الـ وقال ر
مشاركة جامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي ومنظمة االسكوا واتحاد الغرف العربية والغرف العربية واألجنبية والقيادات 

 ”.المصرفية واالقتصادية والمالية

  
وأضاف أن مشاركة جمهورية مصر العربية كضيف شرف المنتدى تكتسب أهميتها من كونها محط أنظار المستثمرين من كل حدب 

وصوب لما حققته بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إصالحات وتشريعات، األمر الذي يتيح الفرص أمام المستثمرين لالطالع 
 .تندرج كلها تحت عنوان مرحلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رائد النهضة الحديثة في مصرعلى ثورة اإلصالح والعمران التي 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.egysaudi.com/economy/4320906/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-15-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
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  بلبنان 22مصر ضيف شرف منتدى االقتصاد العربي في دورته الـ
 خبر صح
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مباشر: يفتتح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يوم الخميس المقبل منتدى االقتصاد العربي، في دورته  -القاهرة 

بلدا، ويكتسب المنتدى أهمية كبيرة من خالل مشاركة مصر  03واسعة من ببيروت بمشاركة عربية ودولية  62رقم 

 .كضيف شرف المنتدى، بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

وزراء هم كال من وزير البترول والثروة المعدنية  6وأوضحت مجموعة االقتصاد واألعمال، أن الوفد المصري يضم 

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ووزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عمرو طارق المال، و

طلعت، ووزيرة االستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار، ووزير القوى 

 .العاملة محمد سعفان

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يضم وفد مصر نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، ورئيسة 

ومتناهية الصغر نيفين جامع، إلى جانب رئيس االتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، وجيهان صالح المستشارة 

 .االقتصادية لرئاسة مجلس الوزراء، وفقا  لوكالة أنباء الشرق األوسط

 .ربية أحمد أبو الغيط واألمين العام المساعد السفير حسام زكيويشارك في المنتدى األمين العام لجامعة الدول الع

وأكد رئيس مجموعة االقتصاد واألعمال، أن مشاركة مصر كضيف شرف المنتدى تكتسب أهميتها، كونها محط 

أنظار المستثمرين من كل حدب وصوب، في ضوء ما حققته بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إصالحات واسعة 

 .ت حديثة، األمر الذي يتيح الفرص أمام المستثمرين لالطالع على ثورة اإلصالح والعمرانوتشريعا

ـ  ترسخ مرة أخرى موقع المنتدى عربيا  ودوليا  من خالل مشاركة جامعة  62وأشار رؤوف أبو زكي، إلى أن الدورة ال

والغرف العربية واألجنبية والقيادات الدول العربية وصندوق النقد الدولي ومنظمة اإلسكوا واتحاد الغرف العربية 

 .المصرفية واالقتصادية والمالية

ط تقريره السنوي عن المنطقة )الشرق األوس -للسنة الثانية على التوالي  -ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي سيطلق 

ور ي الصندوق الدكتوشمال أفريقيا( الذي سيكون له جلسة خاصة يرأسها مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى ف

 .جهاد أزعور

شخصية لبنانية وعربية ودولية، ال سيما قادة االتحادات والغرف العربية  333ويستقطب المنتدى مشاركة من نحو 

واألجنبية المشتركة واتحاد الغرف العربية والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات والصندوق 

 .المصارف في الكويت، إضافة إلى مشاركة العديد من الوزراء اللبنانيينالسعودي للتنمية واتحاد 

ويشمل برنامج المنتدى عددا  من المحاور في مقدمتها ُمناخ وفرص االستثمار في مصر ولبنان، حيث ستكون هناك 

ي ة فجلسة عن مصر تناقش التطورات المستجدة في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والفرص المتاح

المشاريع الكبرى والمناطق الصناعية، كما تتناول الجلسة الوضع في لبنان ومالمح النهوض االقتصادي والحاجة إلى 

 .اإلنفاق االستثماري من خالل معالجة المالية العامة وإطالق برنامج مساعدات مؤتمر سيدر

https://khabars7.com/economy/article-1175455/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8027-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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البلدان  طلبات تسريع النمو االقتصادي فيكما سيتم في الجلسة المخصصة لتقرير صندوق النقد الدولي، استعراض مت

العربية وتنويع مصادره، والدخول في جيل جديد من اإلصالح الذي يتالءم مع متطلبات النمو، باإلضافة إلى دور 

الصناعة المصرفية والمالية في دعم النمو ومواجهة التحول الرقمي حيث يتناول هذا المحور تطورات واتجاهات 

 .والمتغيرات المطلوبة لتعزيز دور المصارف في دعم النمو الرقابة المصرفية،

وتبحث الجلسات في تعزيز تنافسية البلدان العربية في استقطاب االستثمار، حيث تتناول متطلبات تسريع النمو 

 .واإلصالح لتعزيز جاذبية االستثمار واستعراض سياسات بعض الدول

واألعمال باالشتراك مع مصرف لبنان )البنك المركزي( وجمعية يشار إلى أن المنتدى تنظمه مجموعة االقتصاد 

مصارف لبنان وبالتعاون مع وزارتي التجارة واالتصاالت في لبنان واتحادي الغرف العربية واللبنانية ومؤسسة 

 .التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي
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 بلبنان  22 رقم دورته في العربي االقتصاد المنتدى فى يشارك مصري وفد
 الصباح العربي
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رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ظهر الخميس المقبل بإفتتاح )منتدى االقتصاد العربي( في دورته رقم  يقوم 

بلدا3 ويكتسب المنتدى أهمية كبيرة من خالل مشاركة مصر  03واسعة من ببيروت بمشاركة عربية ودولية  62

 كضيف شرف المنتدى، بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء3

وزراء هم كل من: المهندس  6أن الوفد المصري يضم  –في بيان لها اليوم  –وذكرت مجموعة االقتصاد واألعمال 

البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو  طارق المال وزير

طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة سحر نصر وزير االستثمار والتعاون الدولي، والمهندس 

 3عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة

كما يضم وفد مصر نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب رئيس االتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، والدكتورة جيهان 

 صالح المستشارة االقتصادية لرئاسة مجلس الوزراء3

 شارك في المنتدى األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط واألمين العام المساعد السفير حسام زكي3وي

إن مشاركة مصر كضيف شرف  –في تصريح له  –وأكد رؤوف أبو زكي رئيس مجموعة االقتصاد واألعمال 

في ضوء ما حققته بقيادة الرئيس عبد  المنتدى تكتسب أهميتها، كونها محط أنظار المستثمرين من كل حدب وصوب،

الفتاح السيسي من إصالحات واسعة وتشريعات حديثة، األمر الذي يتيح الفرص أمام المستثمرين لالطالع على ثورة 

اإلصالح والعمران التي تندرج كلها تحت عنوان "مرحلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رائد النهضة الحديثة في 

 مصر"3

ـ وأشار إلى أن ال ترسخ مرة أخرى موقع المنتدى عربيا ودوليا من خالل مشاركة جامعة الدول العربية  62دورة ال

وصندوق النقد الدولي ومنظمة اإلسكوا واتحاد الغرف العربية والغرف العربية واألجنبية والقيادات المصرفية 

 واالقتصادية والمالية3

ط تقريره السنوي عن المنطقة )الشرق األوس -ثانية على التوالي للسنة ال -ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي سيطلق 

وشمال أفريقيا( الذي سيكون له جلسة خاصة يرأسها مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الدكتور 

 جهاد أزعور3

ات والغرف العربية شخصية لبنانية وعربية ودولية، ال سيما قادة االتحاد 333ويستقطب المنتدى مشاركة من نحو 

واألجنبية المشتركة واتحاد الغرف العربية والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات والصندوق 

 السعودي للتنمية واتحاد المصارف في الكويت، إضافة إلى مشاركة العديد من الوزراء اللبنانيين3

ناخ وفرص االستثمار في مصر ولبنان، حيث ستكون هناك ويشمل برنامج المنتدى عددا من المحاور في مقدمتها مُ 

جلسة عن مصر تناقش التطورات المستجدة في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والفرص المتاحة في 

https://www.sabaharabi.com/359219
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المشاريع الكبرى والمناطق الصناعية، كما تتناول الجلسة الوضع في لبنان ومالمح النهوض االقتصادي والحاجة إلى 

 االستثماري من خالل معالجة المالية العامة وإطالق برنامج مساعدات مؤتمر سيدر3اإلنفاق 

كما سيتم في الجلسة المخصصة لتقرير صندوق النقد الدولي، استعراض متطلبات تسريع النمو االقتصادي في البلدان 

لنمو، باإلضافة إلى دور العربية وتنويع مصادره، والدخول في جيل جديد من اإلصالح الذي يتالءم مع متطلبات ا

الصناعة المصرفية والمالية في دعم النمو ومواجهة التحول الرقمي حيث يتناول هذا المحور تطورات واتجاهات 

 الرقابة المصرفية، والمتغيرات المطلوبة لتعزيز دور المصارف في دعم النمو3

النمو  ثمار، حيث تتناول متطلبات تسريعوتبحث الجلسات في تعزيز تنافسية البلدان العربية في استقطاب االست

 واإلصالح لتعزيز جاذبية االستثمار واستعراض سياسات بعض الدول3

يشار إلى أن المنتدى تنظمه مجموعة االقتصاد واألعمال باالشتراك مع مصرف لبنان )البنك المركزي( وجمعية 

اتحادي الغرف العربية واللبنانية ومؤسسة مصارف لبنان وبالتعاون مع وزارتي التجارة واالتصاالت في لبنان و

 التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي3
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 اللبنانية برئاسة مدبولى والحريرى األسبوع المقبل -اجتماع اللجنة العليا المصرية 

DMC news 
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 صباحا   03:56 6303أبريل  62اللبنانية برئاسة مدبولى والحريرى األسبوع المقبل, اليوم األحد  -اللجنة العليا المصرية اجتماع 

اللبنانية، -يرأس كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ونظيره اللبنانى سعد الحريرى، اللجنة العليا المشتركة المصرية

 .روت، وذلك الستعراض المستجدات فى العالقات الثنائية، وتوقيع بعض االتفاقات بين البلدينمايو المقبل ببي 5التى تعقد 

  

، بداية من 62يأتى ذلك خالل عقد اجتماعات "منتدى االقتصاد العربى" الذى يتم تنظيمه فى العاصمة اللبنانية بيروت فى دورته الـ 

ستثمار، التجار والصناعة، الكهرباء، البترول، االتصاالت والقوى العاملة، الثانى من مايو المقبل، ويشارك فيه وزراء وزراء اال

حيث يقام المنتدى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى، ورئيس مجلس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى 

 .للمنتدى 62مدبولى، كون مصر "ضيف" الدورة الـ 

ن العام جامعة األمي  لق فيه صندوق النقد الدولى، تقريره السنوى عن اقتصاديات الدول العربية،كما يشارك فى المنتدى، الذى يتم يط

 .من رجال األعمال المصريين 33الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونائب محافظ البنك المركزى، جمال نجم ونحو 

وبخبراء في إحدى جلسات العمل، كما سيتولى رئاسة جلسة بشخص األمينة التنفيذية د3روال دشتى   تشارك األسكوا فى المنتدى،

إطالق صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن اقتصاديات الدول العربية، مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في الصندوق 

 .الدكتور جهاد أزعور

دولة ممثلين لالتحادات والغرف العربية  03شخصية عربية وأجنبية في المنتدى من  033 ومن المقرر أن يشارك فى المنتدى 

واألجنبية المشتركة، واتحاد الغرف العربية، والمؤسسة العربية لضمان االستثمار، وائتمان الصادرات والصندوق السعودي للتنمية 

 .ورئيس اتحاد مصارف الكويت

ربية، ومن أبرزها، عرض تقرير صندوق النقد ويتضمن المنتدى عدة قضايا ومناقشات ذات الصلة بأوضاع اقتصاديات البلدان الع

الدولي عن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ودور المصارف وأسواق رأس المال في دعم االستثمار والنمو، وتعزيز تنافسية 

 .البلدان العربية الستقطاب االستثمار، مناخ وفرص األعمال واالستثمار في البلدان العربية، 

ج يخصص المنتدى جلسة عن لبنان تكتسب أهمية خاصة في هذا الوقت يشارك فيها عدد من الوزراء اللبنانيين ومن ضمن البرنام

 .المعنيين3 كما يخصص البرنامج جلسة عن مصر يشارك فيها الوزراء المصريون المعنيون

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dmcnews.org/business/6388224/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9---%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
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  مصر توقع على إعالن فاليتا السياسي لدعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.. صور

 الشروق | األهرام | صدى البلد | مصراوي |أخبار مصر
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عم دانضمت جمهورية مصر العربية إلى مجموعة الدول الموقعة على إعالن فاليتا السياسي بشأن التعاون العربي األوروبى من أجل 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك خالل االجتماع العربي/األوروبي رفيع المستوى المعني بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذى 
  .دولة عربية وأوروبية 66عقد بمقر البرلمان المالطى بحضور وفود 

 

الموقعة عليه، باإلضافة  66ر إلى الدول الـوقامت السفيرة ندى دراز سفيرة مصر لدى مالطا بالتوقيع على اإلعالن لتنضم بذلك مص
إلى لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "االسكوا" والمفوضية األوروبية وجامعة الدول العربية3 وقد ضم الوفد 

ر لخبراء باستعراض التدابيالمصرى المشارك في أعمال االجتماع النائبة البرلمانية الدكتورة هبه هجرس، حيث قامت خالل اجتماع ا
 .التي اتخذتها الحكومة المصرية خالل السنوات الماضية من أجل دعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

https://www.maspero.eg/wps/portal/home/egynews/news/egypt/details/f0b8d5c3-da5f-467f-8118-fb8574acd9cb/
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2019/4/30/1560141/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2019/4/30/1560141/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.elbalad.news/3809734
https://www.elbalad.news/3809734
http://gate.ahram.org.eg/News/2150276.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2150276.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042019&id=7afaaf0d-6044-4c1e-adc7-1fc970452243
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30042019&id=7afaaf0d-6044-4c1e-adc7-1fc970452243


ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   23 | ص  ا
 

هذا، وأثمر االجتماع الذي نظمته كل من االسكوا والمفوضية االوروبية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية عن إطالق "المنتدى 
اص ذوى اإلعاقة / منتدى فاليتا" ليكون بمثابة منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي األوروبى العربى المعني باألشخ

 .األوروبي لدعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على المستويين الثنائي واإلقليمي بما يضمن لهم العيش بكرامة فى مجتمعاتهم
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  خطوات طموحة لدعم حقوق ذوى اإلعاقةالنائبة هبة هجرس: مصر اتخذت 

 اليوم السابع
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أكدت الدكتورة هبة هجرس ، عضو المجلس القومى لالشخاص ذوى اإلعاقة، أن مصر خططت خطوات طموحة في سبيل دعم 

االصعدة ،حيث كانت من اوائل الدول التى وقعت وصدقت على االتفاقية الدولية حقوق االشخاص ذوى االعاقة على كافة 

لحقوق االشخاص ذوى االعاقة، وبذلت جهود كبيرة في تنفيذ بنود االتفاقية على ارض الواقع ومنها انشاء المجلس القومى 

 .وق االشخاص ذوى االعاقةلالشخاص ذوى االعاقة واستحداث قوانين تواكب ما جاء في االتفاقية ومنها قانون حق

التعاون   جاء ذلك خالل كلمتها باالجتماع العربى األوروبى رفيع المستوى، الذى عقد مؤخرا بمدينة فاليتا عاصمة مالطا وناقش

العربي المعني بدعم حقوق األشخاص -العربي من أجل دعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإنشاء المنتدى األوروبي-األوروبي

اقة )منتدى فاليتا( ، وشارك فيه وزراء ومندوبين ممثّلين عن االتحاد األوروبي والدول العربية، وجامعة الدول ذوي اإلع

في مجال اإلعاقة وعدد   وعدد من الخبراء العالميين .ESCWA العربية ومنظمات االمم المتحدة المعنية ومنها منظمة األسكوا

  .اقة على المستوى االقليميمن المنظمات االهلية العاملة في مجال االع

https://www.youm7.com/story/2019/4/27/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B0%D9%88%D9%89/4222575
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من مواد االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوى االعاقة والتى  55مصر للمادة   وأوضحت هجرس في كلمتها حول تطبيق

من   %05362   تختص بالتنفيذ والرصد على الصعيد الوطني أن أحدث حصر العداد هذه الشريحة في مصر أكد أن أعدادهم

مليون مواطن وان مصر في سبيل تنفيذ ما جاء  05ى أن عدد االشخاص ذوى االعاقة في مصر تجاوز الـعدد السكان وهذا يعن

 .من االتفاقية 55في المادة 

وأضافت أن الدولة أنشأت داخل كل وزارة وحدة أو ضابط اتصال للتعامل مع قضايا االعاقة المختلفة، واذا كانت وزارة خدمية 

ات لالشخاص ذوى االعاقة، كما انشات المجلس القومى لالشخاص ذوى االعاقة ومن بين مهامه فتم انشاء وحدة لتقديم الخدم

  .تقديم تقارير للجنة متابعة االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوى االعاقة باالمم المتحدة

اعد اول تقرير عن مدى يناير حال بين المجلس والقيام بهذا الدور وان المجلس 63كما أن ظروف انشاء المجلس بعد ثورة 

تطبيق مصر لالتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوى االعاقة وسوف يناقش في االجتماعات الدورية لالمم المتحدة المعنية 

 .باالتفاقية في يونية القادم

دني، وبخاصة من االتفاقية أيضا عملت على دعم اسهام المجتمع الم 55وأشارت هجرس إلى انه وفى سبيل تطبيق بنود المادة 

 .األشخاص ذوو اإلعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد وان يشاركون فيها مشاركة كاملة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   26 | ص  ا
 

  هبة هجرس في اجتماع أوروبي: مصر خطت خطوات طموحة لدعم حقوق ذوي اإلعاقة

 563الخليج 

  2019أبريل / نيسان 62

 اشترك لتصلك أهم األخبار -بواسطة نهى اسماعيل  -بو ظبي 

هجرس، عضو المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة، أن مصر خطت خطوات طموحة في سبيل أكدت النائبة الدكتورة هبة 

 .دعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على كافة األصعدة

في كلمتها في االجتماع العربي األوروبي رفيع المستوى الذي عقد بمدينة فاليتا بمالطا، إلى أن مصر من « هجرس»وأشارت 

صدقت على االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة، وبذلت جهودا كبيرة في تنفيذ بنود أوائل الدول التي وقعت و

االتفاقية على ارض الواقع، ومنها إنشاء المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة واستحداث قوانين تواكب ما جاء في االتفاقية 

 .ومنها قانون حقوق االشخاص ذوى االعاقة

وزراء ومندوبين ممثّلين عن االتحاد األوروبي والدول العربية، وجامعة الدول العربية ومنظمات األمم وشارك في االجتماع 

، وعدد من الخبراء العالميين في مجال اإلعاقة وعدد من المنظمات االهلية ESCWA المتحدة المعنية ومنها منظمة األسكوا

 .العاملة في مجال االعاقة على المستوى االقليمي

من مواد االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي  55هجرس في كلمتها حول تطبيق مصر للمادة  وأوضحت

من  %05362تختص بالتنفيذ والرصد على الصعيد الوطني، أن أحدث حصر ألعداد هذه الشريحة في مصر أكد أن أعدادهم 

 .مليون مواطن 05في مصر تجاوز الـإجمالي عدد السكان، ما يعني أن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة 

كانت هذه تفاصيل خبر هبة هجرس في اجتماع أوروبي: مصر خطت خطوات طموحة لدعم حقوق ذوي اإلعاقة لهذا اليوم 

نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك اإلشتراك في نظام التنبيهات او 

 .أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد في احد

 

بالتاكد  563الخليج  وقد قام فريق التحرير في المصرى اليوم كما تَْجَدُر األشاراة بأن الخبر األصلي قد تم نشرة ومتواجد على

منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اواالقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من 

 .مصدره االساسي

 

 

 

 

 

 

https://gulf365.co/egypt/2392603/%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9.html
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1392561
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1392561
https://gulf365.co/
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 رفيع المستوى لدعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة« أوروبي -عربي »نائبة تمثل مصر في اجتماع 

 الشروق

  2019أبريل / نيسان24 

 ةممثل اإلعاقة، ذوي لألشخاص القومى المجلس عضو هجرس هبة الدكتورة النائبة اإلعاقة مجال في الدولية الخبيرة تشارك

 رفيع" األوروبى - العربي" االجتماع في مالطا، عاصمة فاليتا بمدينة الخميس وغدا األربعاء، اليوم والمجلس، لمصر

 وإنشاء هذا بشأن" السياسي فاليتا إعالن"و اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق دعم أجل من التعاون يناقش الذى المستوى،

 .(فاليتا منتدى) اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق بدعم المعني" العربي - األوروبي" المنتدى

 

 األمم ومنظمات العربية الدول وجامعة العربية، والدول األوروبي االتحاد عن ممثّلون ومندوبون وزراء االجتماع في يشارك

 األهلية المنظمات من وعدد اإلعاقة، مجال في العالميين الخبراء من وعدد ،ESCWA األسكوا منظمة ومنها المعنية، المتحدة

  .اإلقليمي المستوى على اإلعاقة مجال في العاملة

 

 قيموبال المتحدة، األمم بميثاق الجميع التزام سيؤكد االجتماع أن لها، صحفي بيان في هجرس هبة الدكتورة النائبة وأكدت

 خاذات في مشاركتهم ضمان أهمية ومنها اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق بشأن المتحدة األمم اتفاقية عليها تقوم التي والمعايير

 لعام ستدامةالم التنمية خطة وتنفيذ المستدامة، التنمية أهداف بتحقيق وااللتزام ومستقبلهم، حياتهم على تؤثّر التي القرارات

6353.  

 

ا سيناقش االجتماع أن إلى هجرس وأشارت  من ياألوروب واالتحاد العربية الدول في الوطنية الحكومات تبذلها التي الجهود ايض 

 اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق الدولية االتفاقية في عليها المنصوص األساسية والحريات اإلنسان حقوق جميع إعمال أجل

CRPD، وتحقيقا   االتفاقية، من 55 المادة عليها تنص التي والمتطلبات لاللتزامات تنفيذا   المؤسسات، وتطوير إنشاء خالل من 

 المنتدى في المعروضة الطوعية الوطنية االستعراضات في المشاركة ذلك في بما ،6353 لعام المستدامة التنمية خطة ألهداف

 .المستدامة بالتنمية المعني المستوى الرفيع السياسي

 

 لتعاونا بتعزيز المعنى( فاليتا إعالن) على المشاركة واألوروبية العربية الدول توقيع سيشهد االجتماع أن هجرس وأوضحت

 عددةالمت الخبراء مجموعات بين التنسيق ومنها اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق دعم مجاالت في واألوروبية العربية الدول بين

 بين العامل الخبراء وفريق األوروبية، للمفوضية التابع اإلعاقة ذوي باألشخاص المعني المستوى الرفيع الفريق مثل األقطار،

 إشراك جلأ من المدني؛ المجتمع وممثلو ،(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التابع باإلعاقة والمعني الدورات

 المجتمع في واإلدماج المستقل العيش في حقهم على والتأكيد التشاورية والعمليات البحوث مشاريع في االعاقة ذوى االشخاص

 حقوق اتفاقية من 03 المادة عليه تنص حسبما غيرهم، مع المساواة قدم على ،خياراتهم التخاذ الالزمة الفرص على والحصول

 عم تماشيا   ذلك، تحقيق أجل من فعالة تدابير واتخاذ المستدامة، التنمية بأهداف المتعلقة 6-03 والغاية اإلعاقة ذوي األشخاص

 .المستدامة التنمية بأهداف المتعلقة 0-00 الغاية
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  عربي" لدعم حقوق ذوي اإلعاقة -اجتماع "أوروبي هجرس تمثل مصر في 

 الوطن

  2019أبريل / نيسان 60 

تشارك النائبة هبة هجرس عضو المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة، ممثلة لمصر والبرلمان، اليوم وغدا، في 

األوروبي رفيع المستوى لدعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بمدينة فاليتا عاصمة مالطا، وإعالن االجتماع العربي 

 العربي المعني بدعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة "منتدى فاليتا"3-فاليتا السياسي، وإنشاء المنتدى األوروبي

دول العربية، وجامعة الدول العربية وينطلق المؤتمر بمشاركة وزراء ومندوبين ممثّلين عن االتحاد األوروبي وال

، وعدد من الخبراء العالميين في مجال اإلعاقة، ESCWAومنظمات األمم المتحدة المعنية، ومنها منظمة األسكوا 

 وعدد من المنظمات األهلية العاملة في مجال اإلعاقة على المستوى اإلقليمي3

التزام الجميع بميثاق األمم المتحدة، وبالقيم   جتماع سيؤّكدوأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، في بيانها، أن اال

والمعايير التي تقوم عليها اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومنها أهمية ضمان مشاركتهم 

ذ خطة التنمية وتنفيفي اتخاذ القرارات التي تؤثّر على حياتهم ومستقبلهم، وااللتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

 63533المستدامة لعام 

وأشارت هجرس إلى أن االجتماع سيناقش الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية في الدول العربية واالتحاد األوروبي 

من أجل إعمال جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية المنصوص عليها في االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص 

 55، من خالل إنشاء وتطوير المؤسسات، تنفيذا لاللتزامات والمتطلبات التي تنص عليها المادة CRPDذوي اإلعاقة 

، بما في ذلك المشاركة في االستعراضات الوطنية 6353من االتفاقية، وتحقيقا ألهداف خطة التنمية المستدامة لعام 

 لتنمية المستدامة3الطوعية المعروضة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني با

وأوضحت هجرس أن االجتماع سيشهد توقيع الدول العربية واألوربية المشاركة على "إعالن فاليتا" المعني بتعزيز 

التعاون بين الدول العربية واألوروبية في مجاالت دعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومنها التنسيق بين مجموعات 

يق الرفيع المستوى المعني باألشخاص ذوي اإلعاقة التابع للمفوضية األوروبية، الخبراء المتعددة األقطار، مثل الفر

 وفريق الخبراء العامل بين الدورات والمعني باإلعاقة التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا3
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Egypt signs Valletta declaration supporting persons with disabilities   

Ahram online 
 

April 30 2019 

Egypt has joined the Valletta declaration on Arab-European cooperation to support persons with 

disabilities, the Egyptian foreign ministry said in statement on Tuesday. 

The declaration was signed during the European-Arab meeting on the rights of persons with 

disabilities held at the Maltese parliament on 25 April, which was attended by 22 delegations 

from Arab and European countries. 

Ambassador of Egypt in Malta Nada Darraz signed the declaration, which also makes Egypt a 

member of the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). 

The Egyptian delegation participating in the meeting included Egyptian MP Heba Hagras, who 

spoke about the measures taken by the Egyptian government over the past years to support the 

rights of persons with disabilities. 

The meeting, which was organised by ESCWA in coordination with the Arab League, resulted in 

the launching of the European-Arab Forum on Persons with Disabilities/Valetta to serve as a 

platform for exchanging experiences and promoting Arab-European cooperation to support the 

rights of persons with disabilities at the bilateral and regional levels. 

Earlier this year, Egypt’s parliament approved a law establishing the National Council for 

Persons with Disabilities, as the country continues to execute its plan to empower citizens with 

disabilities. 

The 18-article bill is concerned with integrating and empowering people with disabilities through 

the newly established council. 

Egypt designated 2018 the year of persons with special needs, who are estimated to number 10 

million out of Egypt's population of 104 million. 

According to Article 81 of Egypt’s 2014 constitution, the state must provide work opportunities 

for individuals with disabilities and allocate for them a percentage of job openings, in addition to 

adequately equipping public utilities and the surrounding areas for use by disabled persons. 

In December 2018, Egypt’s President Abdel-Fattah El-Sisi announced that the Tahya Misr Fund 

will provide an EGP 80 million donation to a new EGP 100 million investment fund for people 

with special needs. 
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