
Embassy of  the Arab Republic of  Egypt  

3521 International Ct. NW, Washington DC 20008 

P: 202.895.5437  |  F: 202.244.4319 

Month, 1, 2013 

 فى ىذا العدد: 
 أوالً : الجالية المصرية فى الواليات المتحدة: 

. السيد السفير بالمصرين العاممين بصندوق النقد الدولىلقاء  -  
.مراجعة بيانات الناخبين استعدادًا لالنتخابات البرلمانية -  
.جوازات سفر مميكنةإلصدار وزارة الخارجية تناشد المصريين بالخارج سرعة التقدم إلى بعثاتنا القنصمية  -  
.القومىالرقم استخراج  -  

 ثانياً : مصر:
.2014نوفمبر  25إلى  11بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر خالل الفترة من زيارة  -  
. 2014ديسمبر  4أعمال مؤتمر األزىر الشريف لمواجية العنف والتطرف اختتام  -  

 ثالثاً : العالقات الثنائية:
.2014أكتوبر  12لقاء وزيرى خارجية مصر والواليات المتحدة األمريكى عمى ىامش أعمال مؤتمر إعمار غزة فى القاىرة  -  
.2014نوفمبر  18لقاء وزيرى خارجية مصر والواليات المتحدة فى لندن  -  
.2014نوفمبر  11إلى  9زيارة وفد تجارى أمريكى إلى القاىرة خالل الفترة من  -  
.2014نوفمبر  27الخزانة األمريكى إلى القاىرة يوم وزير زيارة   - 
 .2014 ديسمبر 12 إلى 4 من الفترة خالل المتحدة الواليات إلى زعزوع ىشام السيد السياحة وزير زيارة-

_______________________________________________________________ 
 :الدولى النقد بصندوق العاممين بالمصريين الجارى نوفمبر 20 يوم السفير لقاء -1

نوفمبر الجارى بالمصريين العاممين بصندوق النقد  20التقى السفير محمد توفيق يوم 
أكد أن رعاية المصريين فى الخارج بصفة عامة والعاممين بالمؤسسات الدولى، حيث 
بصفة خاصة تأتى فى مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية الدولية والمنظمات 

عبدالفتاح السيسى، موضحًا أىم التطورات السياسية التى / السيد الرئيسحددىا والتى 
فى الفترة األخيرة، مشيرًا إلى حرص الدولة عمى إستكمال خارطة الطريق مصر تشيدىا 

.والمنتظر أن يتم عقدىا خالل األشير األولى من العام القادمباالنتخابات البرلمانية   
 كما أشار إلى اإلصالحات اإلقتصادية التى تبنتيا الحكومة وفى مقدمتيا تخفيض 
 الدعم فى مناخ اتسم بالشفافية والمصارحة، وكذلك المشروعات القومية التى بدأت

الحكومة فى تنفيذىا مثل مشروع قناة السويس واإلقبال الشديد من المصريين فى   
يعكس ثقتيم فى  مما الداخل والخارج عمى شراء شيادات االستثمار الخاصة بو،  

.لمبالدالحكومة المصرية والقيادة الحالية   
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 مصر تمر التى الميمة المرحمة فى بو يقوموا أن يمكن الذى الدور أىمية حول السفير السيد  طرحو بما وترحيبيم استعدادىم الحضور أبدى
نما الدولى النقد صندوق لدى فقط ليس المصرى اإلقتصاد ودعم الترويج خالل من حالياً  بيا  ولدى فييا يشاركون التى المحافل كافة فى وا 

 .األمريكية المتحدة الواليات فى المصرية والجالية السفارة مع التواصل تعزيز فى رغبتيم مؤكدين ، معيا يتعاممون التى والمؤسسات الدول
________________________________________________ 

 2- مراجعة بيانات الناخبين استعدادًا لالنتخابات البرلمانية:
 بيانات بعرض حالياً  لالنتخابات العميا المجنة تقوم ،2015 النواب مجمس انتخابات فى الخارج فى المصريين تصويت لتنظيم اإلعداد إطار فى

 بأى والتقدم التصويت فى وأحقيتو قيده من لمتأكد  eg.elections.www :المجنة موقع عبر بياناتو مراجعة ناخب لكل يمكن بحيث الناخبين
 .الصدد ىذا فى لمجنة شكوى
 صدور بعد ألنو نظراً  عاليو، الموضح المجنة موقع عبر بياناتيم مراجعة األمريكية المتحدة الواليات فى المصرية الجالية أبناء من السفارة ترجو
 .الناخبين بيانات قاعدة عمى تعديالت أية إدخال يمكن لن لإلنتخابات الدعوة قرار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3- وزارة الخارجية تناشد المصريين بالخارج سرعة التقدم إلى بعثاتنا القنصمية لمحصول عمى جوازات سفر مميكنة: 

 قد التي لممشاكل وتجنباً  المدني، الطيران منظمة لمقررات طبقاً  2015 نوفمبر 24 في اليدوي السفر بجواز العمل انتياء موعد قرب ضوء في
 بالخارج العاممين المصريين تناشد الخارجية وزارة فإن .األجنبية لمدول الدخول بمنافذ الوطن ألرض عودتيم عند أو لمخارج سفرىم عند تواجييم
 .كاف بوقت التاريخ ىذا قبل مميكنة سفر جوازات عمى لمحصول بالخارج القنصمية بعثاتنا إلى التقدم سرعة

______________________________________________________________ 

 :القومى الرقم استخراج -4
 استخراج فى الراغبين عمى القادمة، القميمة االشير خالل القومى الرقم بطاقات إلصدار المدنية األحوال مصمحة من وفد لزيارة اإلعداد ضوء فى
   :اإلليكترونى البريد خالل من بياناتيم تسجيل بيم الخاصة القومى الرقم بطاقات تجديد أو

idrequest@egyptembassy.net 
 أو الستصدار جديدة لجنة إحضار من السفارة تتمكن حتى .الطمب بصاحب الخاص والياتف اإلقامة، ومحل الوالية اسم الطمب يتضمن أن عمى
 .المنشود لمرقم المسجمين عدد وصول عند القومى الرقم بطاقات تجديد

____________________________________________________________________ 
 :2014 نوفمبر 25 إلى 11 من الفترة خالل مصر إلى الدولى النقد صندوق بعثة زيارة -5
   نوفمبر 25 إلى 11 من الفترة خالل مصر بزيارة الدولى النقد صندوق من بعثة قامت 

   الدولى، النقد لصندوق المنشأة اإلتفاقية من الرابعة المادة مشاورات إطار فى ،2014
   العمال، وممثمى األعمال ومجتمع الحكوميين المسئولين لقاء الزيارة خالل تم حيث
  المصرية الحكومة إتخذتيا التى اإلقتصادى اإلصالح إجراءات عمى اإلطالع تم كما

 .اإلقتصادية والتنمية اإلصالح عممية إلستكمال المستقبمية وخططيا
   اإلصالح بإجراءات فيو أشادت بياناً  زيارتيا نياية فى الدولى النقد صندوق بعثة أصدرت وقد

 عمى الشعبى التوافق مبرزة التباطؤ، من سنوات أربعة بعد المصرى اإلقتصاد تعافى بدء إلى مشيرة المصرية، الحكومة اتخذتيا التى االقتصادى
 .اإلقتصادى اإلصالح إجراءات فى قدماً  المضى ضرورة

____________________________________________________________________ 
 :2014 ديسمبر 4 فى والتطرف العنف لمواجية الشريف األزىر مؤتمر أعمال اختتام -6

اختتم األزىر الشريف المؤتمر الدولى لمواجية العنف والتطرف الذى عقد فى القاىرة 
ديسمبر الجارى، والذى استضاف عددًا من عمماء اإلسالم من كافة  4و 3خالل يومى 

دول العالم، وبعض رموز الجالية اإلسالمية بالواليات المتحدة وممثمى الكنائس الشرقية، 
وقد أصدر المؤتمر فى ختامو بيانًا شدد فيو أن الِفَرِق والجماعاِت الُمسمَّحِة 

الطائفيَِّة التي استعممت العنَف واإلرىاَب في وجو اآلمنين، ىي جماعاٌت " المميشيات"و
آثمٌة، وليست من اإلسالِم الصحيِح في شيٍء، مؤكدًا أىمية تكاتف البشرية لمواجية ىذه 

.التنظيمات والمميشيات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 7- لقاء وزيرى خارجية مصر والواليات المتحدة عمى ىامش أعمال مؤتمر غزة 12 أكتوبر 2014: 
وزيرمع جون كيرى  2014أكتوبر  12التقى سامح شكرى وزير الخارجية يوم   

األمريكي فى مستيل أعمال مؤتمر القاىرة الدولى العادة إعمار غزة الخارجية   
استضافتو مصر، حيث تناول المقاء العالقات الثنائية وسبل تطويرىا فى الذى   

. المجاالت بما يحقق المصالح المشتركة لمبمدين مختمف   
الوزيران عددًا من القضايا اإلقميمية والدولية اليامة فى مقدمتيا القضية ناقش   

فى ضوء استضافة مصر مؤتمر إعمار غزة وأىمية انعقاده فى ىذا الفمسطينية   
. الفمسطينىاليام إلعادة بناء ما تم تدميره ورفع المعاناة عن الشعب التوقيت   

 كما تناول سبل بدء العممية السياسية بين الجانبين الفمسطينى واإلسرائيمى بما 
الىبإطالق عممية تفاوض جادة لمتوصل لتسوية دائمة ونيائية استنادا يسمح   

الدولية المتفق عمييا لعممية السالم وبما يضمن عدم تكرار العمميات المرجعيات   
.عمى قطاع غزةالعسكرية   

السورية واىمية التوصل لحل سياسى ليا، فضال عن األزمة كما استعرض الوزيران بشكل مستفيض األوضاع بالمنطقة بما فى ذلك تطورات 
 ءاتتناول االوضاع بالعراق ودعم جيود الحكومة العراقية فى إدارة عممية سياسية تشمل جميع القوى السياسية العراقية بغض النظر عن االنتما

. والمذىبيةالدينية او العرقية   
_______________________________________________________________ 

 8- لقاء وزيرى خارجية مصر والواليات المتحدة فى لندن 18 نوفمبر 2014:
  18التقى سامح شكرى وزير الخارجية نظيره االمريكى جون كيرى يوم 

فى لندن، حيث ناقشا العالقات الثنائية وسبل دعميا فى كافة المجاالت، 2014نوفمبر   
.وأبدى وزير الخارجية األمريكى دعم بالده الستقرار مصر وتطمعات شعبيا  

 كما تطرقا إلى عدد من القضايا اإلقميمية وعمى رأسيا الوضع فى سوريا وكيفية مواجية
 اإلرىاب والتطرف المتفشى فى المنطقة، وتناوال القضية الفمسطينة فى ضوء الوضع 

 المتوتر فى القدس الشرقية، وتشاورا حول سبل احتواء الوضع ومنع انزالق المنطقة إلى 
 دائرة العنف والتطرف، مؤكدين عمى اىمية استئناف مفاوضات السالم بين الطرفين 

.والفمسطينى بناًء عمى المرجعية الدولية المتفق عمييااإلسرائيمى   
______________________________________________________________ 

 9- زيارة وفد تجارى أمريكى إلى القاىرة خالل الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2014:
، ويعد 2014نوفمبر  11إلى  9شركة أمريكية بزيارة لمصر خالل الفترة من  68من المدراء التنفيذيين يمثمون  170قام وفد مكون من  

لمصرى د االوفد ىو األكبر فى تاريخ غرفة التجارة األمريكية، ويعكس الحجم الكبير لموفد اإلىتمام الى توليو الشركات العالمية بتطورات اإلقتصا
.والثقة فى إجراءات اإلصالح اإلقتصادى التى إتخذتيا الحكومة المصرية عمى مدار العام الماضى  

 
 
 
 
 

  

 
 



 
 
 
 

 10- زيارة وزير الخزانة االمريكى إلى القاىرة يوم 27 نوفمبر 2014:
  السيد من بكل خالليا التقى 2014 نوفمبر 27 يوم لمقاىرة بزيارة األمريكى الخزانة وزير قام

 رسالة توجيو إلى الزيارة وىدفت المالية، ووزير المركزى البنك ومحافظ الجميورية رئيس
جراءات المصرى اإلقتصاد بدعم  عبر حيث المصرية، الحكومة بيا تقوم التى اإلقتصادى اإلصالح وا 

  الحكومة اتخذتيا التى االقتصادية باإلصالحات ترحيبو عن الزيارة خالل األمريكى المسئول
  ىامة فرصة سيكون بأنو وصفو والذى المصرى اإلقتصاد مؤتمر بتنظيم ترحيبو وعن المصرية،

    .لمصر اإلستثمارات من المزيد لجذب

 

 

________________________________________________________ 

 11- زيارة وزير السياحة السيد ىشام زعزوع إلى الواليات المتحدة خالل الفترة من 4 إلى 12 ديسمبر 2014:
قام السيد وزير السياحة ىشام زعزوع بزيارة لمواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة من   
تضمنت المشاركة فى أعمال المؤتمر السنوى التحاد منظمى 2014ديسمبر  12إلى  4  

 الرحالت األمريكية بوالية فموريدا األمريكية، وكذلك زيارة العاصمة األمريكية واشنطن حيث
لبحث سبل التعاون« سميثونين»ومؤسسة « ناشيونال جيوجرافيك»التقى بمسئولى مؤسسة   

 المشترك لمترويج لمسياحة فى مصر، كما إلتقى سيادتو بعدد من الشركات األمريكية بغرفة
 التجارة األمريكية تضمنت شركات سياحة ومنظمى رحالت وشركات طيران أمريكية حيث 

  .حث سيادتو عدد من شركات الطيران األمريكية عمى إستئناف رحالتيا لمقاىرة

 

 


