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 األول التقرير
                                                                            (1)مشترك                                                                                                      

 مجهورية مصر العربية
 جملس النواب

 ــــــــ
 ثانيالفصل التشريعي ال

  ولدور االنعقاد العادي األ
 ــــــــ 

 اللجنة املشرتكة 
 السياحة والطريان املدني نة من جل

 واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقةالتضامن االجتماعي مكاتب جلان و
 والعالقات اخلارجية، والشئون االقتصادية

 ــــــــ
 الدكتور رئيس جملس النوابستشار السيد امل

تلسرررتك ة  ةلجن من تللجنة تلمشرررةب ة أقدم لسرررتكمت رف  فذ ، تف ترب ب فأتشررربأ  أ تحية طيبة وبعد،    
وتلعالقكت تلذك متةف ف وتألسرربو وتألاررذكي اوع تة كقةتلةضرركمن تتمةمك ي ومككتب لجك  وتلطتبت  تلمدنيف 

 شررررررأ  تلمتتفرة  ل   2020لسررررررنة  730قبت   ئتس ممهت  ة م ررررررب تلعبمتة  قر  ن  فوتلشررررررقت  تتقة رررررركم ة
تلذطك كت تلمةبكملة بتن  كتمة ممهت  ة م ررررررررررررب تلعبمتة وتلت كلة تةسرررررررررررربكنتة للةعكو  تلدولي من أم  تلةنمتة 

" م ر تهتقة بتقة  م  آمنة  ألف يت و لةمت   مشبوع 200منحة للحكتمة تلم ب ة  مبلغ  شأ  ترد ر تلت كلة 
تحرذ تلمسرررررررررررررررركوتو للمبأو في قطرركع تلسررررررررررررررتررك ررة في ممهت  ررة م ررررررررررررررب تلعبمتررة" تلمتقعررة في تلرررك،بو بةررك  ذي 

 .تلةفض   عبضه  ل  تلمجلس تلمتقب  مكء ف 8/11/2020و 27/10/2020
مرب ًت  فمحمد محمد  بدتلمر ررررررتم /نكئبمرب ًت أصررررررلتًكف وتلسررررررتد تل فب ةتلمشررررررةتللجنة مكةب وقد تخةك ني 

 تلمجلس. ف لهك فته أمكمت ةتكطتكً 
 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحرتام

 رئيس اللجنة املشرتكة                                                        

ا يف  /
ً
 (نورا علي)                                                                                                 1/2021حترير
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 اللجنة املشرتكة 
 نة السياحة والطريان املدني من جل

 ومكاتب جلان التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة
 والشئون االقتصاديةوالعالقات اخلارجية، 

 عن
بشأن املوافقة على اخلطابات املتبادلة بني  2020لسنة  730قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم 

حكومة مجهورية مصر العربية والوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية بشأن تقديم 
آمنة  ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل 200الوكالة منحة للحكومة املصرية مببلغ 

حتقق املساواة للمرأة يف قطاع السياحة يف مجهورية مصر العربية" املوقعة يف القاهرة بتارخيي 
   8/11/2020و  27/10/2020

 ــــــــــــــــــــ
 2021سررررررررررنة  ينرررررررررركيبمررررررررررن   شررررررررررب سررررررررررك  تل أل رررررررررردتس  جلسررررررررررةه تلمعرررررررررررتمو يررررررررررتم أ ررررررررررك  تلمجلرررررررررر

تلةضررررررررررررركمن ومككترررررررررررررب لجرررررررررررررك  تلسرررررررررررررتك ة وتلطتررررررررررررربت  تلمررررررررررررردنيف  ةلجنررررررررررررر إلررررررررررررر  لجنرررررررررررررة تلمشرررررررررررررةب ة مرررررررررررررن
وتلعالقرررررررررررررررررررررركت تلذك متررررررررررررررررررررررةف وتلشررررررررررررررررررررررقت  ف تتمةمررررررررررررررررررررررك ي وتألسرررررررررررررررررررررربو وتألاررررررررررررررررررررررذكي اوع تة كقررررررررررررررررررررررة

 شرررررررررررأ  تلمتتفررررررررررررة  2020لسرررررررررررنة  730قررررررررررربت   ئرررررررررررتس ممهت  رررررررررررة م رررررررررررب تلعبمترررررررررررة  قرررررررررررر  فتتقة ررررررررررركم ة
تةسرررررررررربكنتة للةعرررررررررركو   لرررررررررر  تلذطك رررررررررركت تلمةبكملررررررررررة بررررررررررتن  كتمررررررررررة ممهت  ررررررررررة م ررررررررررب تلعبمتررررررررررة وتلت كلررررررررررة 

ألررررررررررف  200تلرررررررررردولي مررررررررررن أمرررررررررر  تلةنمتررررررررررة  شررررررررررأ  ترررررررررررد ر تلت كلررررررررررة منحررررررررررة للحكتمررررررررررة تلم ررررررررررب ة  مبلررررررررررغ 
يرررررررررررت و لةمت ررررررررررر  مشررررررررررربوع " م رررررررررررر تهتقرررررررررررة بتقرررررررررررة  مررررررررررر  آمنرررررررررررة تحررررررررررررذ تلمسررررررررررركوتو للمررررررررررربأو فررررررررررري قطررررررررررركع 
تلسرررررررررررررررررررررررتك ة فررررررررررررررررررررررري ممهت  رررررررررررررررررررررررة م رررررررررررررررررررررررب تلعبمترررررررررررررررررررررررة" تلمتقعرررررررررررررررررررررررة فررررررررررررررررررررررري تلررررررررررررررررررررررررك،بو بةرررررررررررررررررررررررك  ذي 

 لررررررررررررررررررر   هعبضرررررررررررررررررررلم تسرررررررررررررررررررةه و  ررررررررررررررررررردتم ترب رررررررررررررررررررب  نررررررررررررررررررره لبحثررررررررررررررررررره و  ، 8/11/2020و27/10/2020
 تلمجلس تلمتقب.

و  دتم ترب ب  تهإل  تلمتتفرة  لوتنةه   تلمعبوض تلربت   تسررررررةعبضرررررر  فته لنظره ا  اجتماعوقد عقدت اللجنة  
    شأنه لعبضه  ل  تلمجلس تلمتقب. 
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 وقد حضر االجتماع ممثالً عن احلكومة:
 وزارة السياحة واآلثارعن 

 نكئب تلتز ب لشقت  تلستك ة              غكمو الب  
 مستشار الوزير للشئون االقتصادية                سكند ت فب د

 مستشار الوزير للتنمية المستدامة                م. نشتى طلع 

 :.عن وزارة التعاون الدوىل
  ئتس قطكع تلةعكو  تألو ومي             من  ت مد 

 املالية:عن وزارة 
 مسةشك   رطكع تلةمت                ممك  ست لر 

  عن اجمللس القومى للمرأة
 مديب  كم تتتفكقتكت وتتت كتت تلذك متة          نجالء تلعكمل   . م
 

مح   وأ ككم تلذطك كتن رررررتي و عبوض تلم قبت   ئتس تلجمهت  ةتلمشرررررةب ة نظبت تللجنة  ومعد أ 
 ن تلربت   )2(ف  مك نظبت ترب ب لجنة تلشرررررقت  تلدسرررررةت  ة وتلةشرررررب عتة)1(1تة ضرررررك تة تلمبفرةتتفكق وتلم  بو ت

 ذكلف تلدسررررررررررررةت  طبرك لحكر تلمكمو  تةضررررررررررررمن مك تلمعبوض وتل ى تنةه  إل  أ  ، ه تلذطك كت تلمةبكملة ت
 نظب تلدسرررررةت  وتلالئحة تلدتخلتة للمجلسف وتسرررررةعكمتمن تلالئحة تلدتخلتةف  197 ومن تلدسرررررةت  وتلمكم 151

 ضررك كت ومك إأمل   ه تلحكتمة من  مكوف  ضررتء  ف شررأنه آ تءتأل ضرركء من تلسرركمه  أبدته  وتسررةمع  إل  مك
 :ـ ة تورد تقريرها على النحو التالىفإن اللجنة المشتركمن منكقشكت  هكمت  ف  تمةمك 

 .ةـــــــــــــــــــــمـــقدم
 موضوع التقرير. : أوال    
 أهم األحكام التي تضمنتها الخطابات المتبادلة.:  ا  ــثاني 
 .الحكومةرأى :  ا  ــثالث 

 المشتركة. : رأى اللجنةرابع ا 
 
 
 

                                                           
  1)  مرفق قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 والخطابات المتبادلة. (1)

 مرفق تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. )2( 
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 :ةـــــــــمقدمــــــ
تلم ب ة  و من  تتلي تلستد تلبئتس  بدتلفةكح تلستسي  ئكسة تلدولة و،ت  ب ص  ل  أ  يتلي تلمبأ 
فرد أطلذ  ت،ةمكمك  بتًبتف ترديًبت لدو ،ك في تلنهتض  كلبالم وت مكنه ملي تلتضتح  مككنةهك وقد تهك  ل  تلنجكحف

ف وتلةي تهدأ إل  أ  ت ت  تلمبأو 2030تتسةبتتتجتة تلتطنتة لةمكتن تلمبأو تلم ب ة  2017تلستد تلبئتس  كم 
ة تلةنمتة تلمسةدتمةف من خال  تلةمكتن تلستكسي وتتمةمك ي اب كك أسكستك في تسةبتتتجت 2030 حلت   كم 

 وتتقة كمع لهك و مكيةهك من  كفة أاكك  تلعنف تلمكمع وتلمعنتع ضد،ك. 

تلمةنتعف بةتمته  تت،ةمكموتأتي ، ه تلذطك كت تلمةبكملة مح  تلةرب ب لةمث  ختط مديد ضمن نستج ، ت 
أو  جهة مسةفتدو للمنحة وفذ مكمكء  كلذطك كت تلمةبكملة متضتع تلمنحة متضتع تلةرب ب للمجلس تلرتمي للمب 

 تلةرب ب تلمعبوض.

قرار رئيس جمهورية مصر "   أتي تلربت  تلمعبوض و،ت وتأكيدا على ما أرسي دعائمه السيد الرئيس
العربية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر  2020( لسنة 730العربية رقم )

 200والوكالة االسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 
ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل أمنة تحقق المساواة للمرأة في القطاع السياحى في جمهورية 

 ".8/11/2020و  27/10/2020مصر العربية" الموقعة في القاهرة بتاريخ 

 موضوع التقرير.: أوال

 في إطك  ت،ةمكم تلرتكمو تلستكستة  كلمبأو تلم ب ة في اة  تلمجكتت ونتت ي تلحتكوف وقع  تلد ةت و/  
خطكً ك ُمةبكمًت بتن  كتمة ممهت  ة م ب  8/11/2020 تنتك تلمشكط وز بو تلةعكو  تلدولي في تلرك،بو بةك  خ 

تلعبمتة وتلت كلة تةسبكنتة للةعكو  تلدولي من أم  تلةنمتة  شأ  ترد ر تلت كلة منحة للحكتمة تلم ب ة  مبلغ 
ُتحرذ تلمسكوتو للمبأو في قطكع تلستك ة في ممهت  ة " م ر تهتقة بتقة  م  آمنة ألف يت و لةمت   مشبوع  200

 ."م ب تلعبمتة

سبكنتة وتلمجلس تلرتم  للمبأو  ل  مدى  عةبب ، ت تلمشبوع مزء من تلةعكو  تلمثمب بتن تلت كلة تتو 
 خمس سنتتت  غبض تعز ز تلمسكوتو بتن تلجنستن ف  م ب.
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حرتذ تلمسكوتو بتن تلجنستن في ممهت  ة م ب يةمة  تلمجلس تلرتم  للمبأو   فةه أمتو قتمتة لة تث 
تلعبمتة  سلطة مسةت  ةف  مك أنه  ردم ترك  ب مبكابو إل   ئكسة تلجمهت  ة  ن أ مكله تلبقكبتة وتلةنفت  ة  ن    

 تلجهكت تلفعكلة في تتسةبتتتجتة تلرتمتة للمبأو.

ك للمجلس تلرتم  للمبأو فرد بدأت وزت و تلستك ة وتتثك  وتلةي سة ت  اب كك أسكستً  ومن جهة أخرى،
ك لةعز ز تلرد و تلةنكفستة للرطكع وتحرتذ تلةنمتة تلمسةدتمة وتحستن فبي ك إصال تً في ، ت تلمشبوع ببنكمجً 

لةعكف  تتقة كمى وتغةنكم تلعم  و ؤ ة وزت و تلستك ة وتتثك  ،ي تتسةفكمو من تلرطكع  عكم   ئتس  لةحرتذ ت
 ك.تلفبصة لةمكتن تلمبأو تقة كم ً 

 ك اكماًل ومن أم  ز كمو  جر تلمشك  ة تلمهنتة للمبأو ف  قطكع تلستك ةف فهنكك ت ةتكج إل  تتذكا نهجً 
مب تل ى  سك،ر فته تلمشبوع تأل فيةضمن خلذ بتقكت آمنه للمبأو وتحطتر تلحتتمز تلهتكلتة وتتمةمك تة وتلفبم ة

الك من خال  تحطتر تلحتتمز تلثركفتة وتلمهنتة وتتمةمك تة تلة  تعبق   م  تلمبأو ف  مجك  تلستك ة ومكلةكل  و 
 تحستن ظبوأ  ملهك.

ول لك فإ  ،دأ ، ت تلمشبوع ،ت تحستن تل ت و تل ،نتة تلثركفتة وتتمةمك تة  ن تلمبأو تلة  تعم  
وله ت تلغبض ينظر تلمجلس تلرتم  للمبأوف ف نك تة أخبى ف  ، ت تلرطكع من نك تة وتحستن ظبوأ تلعم  من 

 كلةعكو  م  وزت و تلستك ة وتآلثك  وتلفنكمق تلمعنتة و ش  م  تهدأ إل   ف  مسةتى تلثرة  كلنفس بتن 
مكك  تلعم ف ومن ثر تلة دى للحتتمز تلفبم ة  فيوضكع تل عبة تلمتظفكتف  ة  تةمكن من تلة دى لأل

تتمةمك تة و ك لةنظتر  ملة ت المتة تسهر ف  تحستن تل ت و تل ،نتة ك أسكسً ش تلعم  أ ًض وسة ت  و  ف وتلجمك تة
 ن تلمبأو تلعكملة ف  ، ت تلرطكع  كتتسكق م  تتمهكت تلدولةف ومكلةكل  تلة دى له ه تلحتتمز تلثركفتة 

 وتتمةمك تة.

لإلطار العام من حيث التزامات وقد تضمنت الخطابات المتبادلة عددا  من األحكام المنظمة والحاكمة 
 : وحقوق الطرفين على النحو التالى
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 ثانيــًا : أهم األحكام التي تضمنتها اخلطابات املتبادلة.

 الهدف من المشروع:
يهدأ مشبوع "م ر تهتقة بتقة  م  آمنة ُتحرذ تلمسكوتو للمبأو في قطكع تلستك ة في ممهت  ة م ب تلعبمتة" 

 قد تت تلمجلس تلرتمي للمبأوف والك من خال  تحرتذ تلهدفتن تلةكلتتن:إل  م ر وز كمو 
ز كمو نسبة تلمشك  ة للرتو تلعكملة من تلنسكء في قطكع تلستك ة في م ب وتمكتن ،دأ  كم يةمث  في  (أ

 تلمبأو من متتمهة تلمتتقف تلنكتجة  ن  دم تلمسكوتو.

ن خلذ بتقكت آمنة تةسر  كلمسكوتو بتن تلجنستن ،دأ محدم يةمث  في تعز ز ثرة تلمبأو بنفسهكف فضاًل   (ب
 في مجك  تلعم  متخ  قطكع تلستك ة في م ب.

 .تلت كلة تةسبكنتة للةعكو  تلدولي من أم  تلةنمتة:  انحةالجهة الم 
  .: تلمجلس تلرتمي للمبأو الجهة المستفيدة

اهًبت تبدأ من تك  خ ت ةمكمه من تلحكتمة  24تبلغ تلفةبو تلمحدمو لةنفت  تلمشبوع  تنفيذ المشروع:ل الزمنى نطاقال
 تلم ب ةف وُ مكن مد ، ه تلفةبو من خال  إببتم خطك كت مةبكملة بتن تلحكتمة تلم ب ة وتلت كلة تةسبكنتة.

 :تمديد فترة التنفيذ
  جتز تمديد تلفةبو تلزمنتة تلمرب و لةنفت  أنشطة تلد ر بنكءت  ل  طلب تلجهة تلمسةفتدو. -
فةبو تنفت  أنشطة تلد ر مو  تلحكمة إل  تلح ت   ل  إا  مسبذ لمدو ت تز د  ن سةة  جتز تمديد  -

ف  شبط قتكم تلجهة تلمسةفتدو  إبالغ تلت كلة تألسبكنتة  كلةمديد وتبب به قب  تنةهكء فةبو تلةنفت  بأاه
 تألولتة.

 النطاق الجغرافي
بف ابم تلشتخ(ف و،  تلمنكطذ تلةي تةمب ز فتهك ممهت  ة م ب تلعبمتة )محكفظة تلرك،بوف محكفظة تلبحب تأل م

 بنسبة  بتبو صنك ة تلستك ة في ممهت  ة م ب تلعبمتة.
 

 :منحةالشروط المالية لل 

 .ألف يت و 200 : منحةال مبلغ (أ

 ألف يت و(. 200مسك،مة تلت كلة تةسبكنتة للةعكو  تلدولي من أم  تلةنمتة: ) -

 من إممكلي مسك،مة تلت كلة تةسبكنتة. ألف يت و( 20)مبلغ  %10تلغتب مبكابو  تلم ك  فنسبة ترد   -
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 مبلغ المنحةإتاحة  (ب
  سدم مبلغ تلمنحة  ند تسةالم متتفرة وزت و تلةعكو  تلدول . -1

  سدم مبلغ تلمنحة مفعة وت دو من متزتنتة تلت كلة تتسبكنتة للةعكو  تلدول  من أم  تلةنمتة. -2

 
 االلتزامات  (ج

بةرد ر متتفرة  ةكبتة  ل  تلد ر إل  تلت كلة تألسبكنتة خال  مدو ت تز د  ن تلةزم تلجهة تلمسةفتدو 
  .اهب ن تبدأ من تك  خ تتخطك  به ت تلربت 

ف كمك تةعهد ببم مبلغ تلد ر  ك  وقتع أ ة مسببكت تسةد   ، ت تألمب وفرك لمك مكء ا به في ، ت تلربت 
 مةطلبكت وتلشبوط تلتت مو في ، ت تلربت .وتعن  ، ه تلمتتفرة تلذضتع ل كفة تتلةزتمكت وتل

 اإليداع وشروط تسليم المبلغ واستخدام األرصدة:
ستةر إيدتع تلمبلغ في  سكب م بفي  كسر مشبوع " م ر تهتقة بتقة  م  آمنه تحرذ تلمسكوتو للمبأو 

سبكنتة تلة تفي قطكع تلستك ة في ممهت  ة م ب تلعبمتة"ف و،ت  سكب ت  رب  أ ة إيدت كت إت من تلت ك
للةعكو  تلدول ف و شم    لك تلفتتئد تلمسةحرة  ل  تلبصتد وستسةذدم ، ه تلفتتئد لةحرتذ نفس أ،دتأ ، ت 
تلد رف وتذض  لنفس تلرتت د في  كب تلبقك ة وترد ر تلمسةندتت تلدتلة  ل  تلنفركت لمبلغ تلد ر تألسكسي  مك 

 ينص  لتهك ، ت تلربت .
 عملية التنفيذ:

 يةر صبأ تلنفركت وفرك للرتت د تلذكصة بتزت و تلستك ة وتآلثك  في م ب.  
 :منحةمتابعة ال

 جب  ل  تلجهة تلمسةفتدو أ  تذض  ةمبتءتت تلت كلة تألسبكنتة للةعكو  تلدول  في  كب تلةحرتذ من 
لك تلةزم تلجهة تلمسةفتدو تلمسةندتت تلدتلة  ل  تةنفكق و  ت تنفت  تألنشطة وتحرتذ تلغك ة من تلد ر ولةحرتذ ا

 بةرد ر  كفة تلمعلتمكت تلةي تطلب منهك في ، ت تل دم.
وت جتز تلة بأ في أ ة مبكلغ إت  عد تلح ت   ل  وثكئذ تلدف  وتلةح ت  من خال  أاونكت تلةحت   

ق أو إصدت  اتككت م بفتة صكم و  كسر تلمسةفتدف  ل  أ  ت ت  متقعة من تلجهة تلمسةفتدو و  لك م د
  لتهك من قب  تلمنسذ تلعكم للةعكو   كلت كلة تألسبكنتة في م ب.

وت  جتز تلسحب  ل  تلمكشتأ من ، ت تلحسكب وت إلغكؤه بدو  متتفرة تلت كلة تألسبكنتة وتلةي  جب 
وف  نهك ة تسةذدتم تلد ر تةتل  تلجهة تلمسةفتدو مهمة  فإبالغهك  ككفة  ب كت تلبصتد وصبأ تلفتتئد تلمسةحرة

إغالق تلحسكب  متتفرة تلت كلة تألسبكنتة للةعكو  تلدول ف والك بةرد ر تلمسةندتت تلمؤ دو ستتء تلذكصة ببدت ة 
 فةح تلحسكب أو إغالقه في تلنهك ة ضمن تلمسةندتت تلدتلة  ل  إنفكق مبلغ تلد ر تلممنتح.
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 النفاذ (د

تةسبكنتة إخطكً ت من تلحكتمة تلم ب ة تدخ  تلذطك كت تلمةبكملة  تز تلنفكا من تك  خ تسةالم تلت كلة 
 ُ فتد  كسةتفكء،ك للمةطلبكت تلركنتنتة تلالزمة للنفكا.

ا
ً
 :: رأي احلكومةثالث

 واآلثار وزارة السياحة
في قطكع  أو ،ت م ر تلمب  من تلربت  تلمعبوضتلهدأ أوضحت السيدة نائب وزير السياحة واآلثار 

فرطكع ف في قطكع تلستك ة مبأو ةرد ر منظتمة تد ر تللتلستك ة  وزت وتلستك ة و، ت  عةبب مزء من تسةبتتتجتة 
ف وتمث  تلمبأو نسبة فرط وتلبكق   مكلة غتب مسجله %25 منهر مسج تللف  كم  أ 854تلستك ة  عم   ه 

 لح ب ممت  تلعكملتن. رك دو بتكنكت منظتمة   ل   ف و ةر تلعم  تآلمن إممكلي تلك تلعمكلة 8%
 

 :للمرأة اجمللس القومي
ف 2018ن   كم م تفكقتت قد بدأ تلعم   ل  ، تأوضحت السيدة ممثلة المجلس القومي للمرأة أنه 

ت تلستك تة تطبذ تلمسك دتت مو  آمق وتلمنشك  تلفنأاهكمو   وت طكءوتلجهكت تلمسةفتدو  ه،دتفمن  تث أ 
تلرد تت ةتك ة فبصة  م  للمشك  ة في قطكع تلستك ة  تلطالب من خال  م ر،ر  منه ف وتلمسةهدأزتمتت

  .بف  تل فكءو لديهرف وتلةت تة  أ،متة تلمشك  ة في قطكع تلستك ةب
ت ل تنهك مكمعه  كتمتة  ب ره نظبً  ةضمن تتتفكقت "فنكمق مكمعه  لتت تلو  ةستك تلكلتة "م تج إ تر قدو 

 .تلد تسة وستأ  كت  من تلسه  تد  بهر  ملتكً   طلبة تل لتة  ل  مسةتى  كأ من أك ت ةبك  وأ ًض 
 

  :التعاون الدوىلوزارة 
 ف وتلةيسمتة  تتتفكق تلمعبوض تر بنكء  ل  خطك كت   أ أوضحت السيدة ممثلة وزارة التعاون الدولي

من  تث دول  تلةعكو  وزت و تل و، ت في تألسكس ،ت مكيهر وتلركنتنتة فنتةفكئرة من تلنك تة تليةر مبتمعةهك  عنك ة 
 بند بند وفربو فربو. تتفكقتةتة مبتمع

  وزارة املالية
تتض  في  سكب تلبنك تلمب زى  مح  تتتفكق تلمعبوض ةتلمنحأ   أوضح السيد ممثل وزارة المالية

في ، ت تلحسكب وتلسحب يةر فرط من خال  تلمجلس تلرتم  إيدت كت ى أ رب   تلم بى في  سكب خكي وت
  .و أ للمب 
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ا
ً
 :املشرتكة : رأي اللجنةرابع

ز كمو سةحرذ تأل،دتأ تلمبمتو منهك وتلمةمثلة في  تلذطك كت تلمةبكملةمح  تلمنحة أ   المشتركة اللجنة ترى 
نسبة تلمشك  ة للرتو تلعكملة من تلنسكء في قطكع تلستك ة في م ب وتمكتن تلمبأو من متتمهة تلمتتقف تلنكتجة 

تعز ز ثرة تلمبأو بنفسهكف فضاًل  ن خلذ بتقكت آمنة تةسر  كلمسكوتو بتن  ن  دم تلمسكوتوف  كةضكفة إل  
 ف وصتًت لةحرتذ تلنةكئج تلةكلتة:تلجنستن في مجك  تلعم  متخ  قطكع تلستك ة في م ب

تعز ز قد و تلمبأو وثرةهك متخ  قطكع تلستك ة من أم  تلة دع بنجكح لعتتب تلتظكئف تلةي ت نف   -
 لجنستن. سب  د تلمسكوتو بتن ت

 ز كمو في معدتت مخ  تلمبأو من قطكع تلستك ة وخفض في معدتت ،جب تلنسكء للعم . -

أثنكء تلمنكقشررة أ  تلذطك كت تلمةبكملة  دمت محكفظكت  عتنهك  كلرك،بو وارربم  المشــتركة وقد تالحظ للجنة
نة أ  ،نكك محكفظكت تلشررررررررررررررتخ وتلبحب تأل مب  نطكق مغبتفي لةنفت  تتتفكقتة في تلتق  تل ع تبى فته تللج

سررتك تة  ك   جب تضررمتنهك لالتفكق  محكفظةي تلجتزو وتألق ررب  ل  سرربت  تلمثك ف وقد أوم   تلسررتدو ممثلة 
ف وتلمةضررررررررررررمن تعدي  تلنطكق تلجغبتفي لالتفكق  أ  لالتفكقتة( 2ملحذ  قر )أمكنة تللجنة  تلمجلس تلرتم  للمبأو 

 تلعبمتة. كت  تلنطكق تلجغبتفي ،ت ممهت  ة م ب 
 

ــة  ت توافق على االتفــاق المعرور، ترجو المجلس الموقر الموافقــة على مــا رأت وعلى القرار  واللجن
 اآلتي:

 
والوكالة اإلســـبانية للتعاون الدولي من "ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصـــر العربية 

ألف يورو لتمويل مشــــــروع "دعم  200مبلغ أجل التنمية بشــــــأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصــــــرية ب
تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المســــاواة للمرأة في قطاع الســــياحة في جمهورية مصــــر العربية" الموقعة في 

 ، وتلك مع التحفظ بشرط التصديق."8/11/2020و  27/10/2020القاهرة بتاريخي 
 

 رئيس اللجنة املشرتكة

(نورا علي) 
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