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 رئیس البنك الدولى: حریصون على دعم مبادرة الرئیس السیسي فى االستثمار فى رأس
 المال البشرى..ووفرنا 1.3 ملیار دوالر لدعم الصحة والتعلیم

 وزیرة االستثمار والتعاون الدولى: مبادرة السید رئیس الجمهوریة لالستثمار فى رأس المال
 البشرى تعد نقلة نوعیة فى مصر بما تتضمنه من ربط تنمیة المهارات للشباب وتطویر

 التعلیم والرعایة الصحیة وشبكات الحمایة المجتمعیة والتغذیة المدرسیة
 د.سحر نصر تدعو الملیادیر الصینى جاك ما مؤسسة مجموعة على بابا الشهیرة للمشاركة

 فى منتدى افریقیا 2018 وعرض تجربته النجاحه فى مجال ریادة األعمال
 

 
 شاركت الدكتورة سحر نصر وزیرة االستثمار والتعاون الدولي، في لقاء حول االستثمار فى رأس المال

 البشرى، الیوم الجمعة 12 أكتوبر 2018م على هامش االجتماعات السنویة للبنك الدولى وصندوق النقد
 الدولى فى بالى االندونیسیة، اقامه الدكتور جیم كیم، رئیس مجموعة البنك الدولى، بحضور عدد من

 قیادات البنك ومحافظین الدول االفارقة في البنك وممثلین عن القطاع الخاص منه الملیادیر الصینى جاك
  .ما، مؤسس موقع علي بابا الشهیر

 وأشاد رئیس البنك الدولى، بإنجازات مصر في مجاالت االستثمار في العنصر البشرى، وقال إن مصر
 مثال یحتذى به فى االستثمار فى رأس المال البشرى حیث كانت من أول الدول التى انضمت لبرنامج البنك
 الدولى لالستثمار فى رأس المال البشرى، مشیدا بمبادرة السید الرئیس/ عبد الفتاح السیسى في االستثمار

 في العنصر البشري، وحرص مصر على توفیر التمویل الالزم لدعم الصحة والتعلیم ومبادرات الشباب،
 مشیرا إلى أن البنك ساهم فى دعم قطاع الصحة فى مصر بقیمة 530 ملیون دوالر، وقطاع التعلیم بقیمة

 500 ملیون دوالر، مؤكدا أن االستثمار فى المواطن هام للشعب واالقتصاد والمجتمع واالستقرار العالمى.
 وأكدت الوزیرة، أن االستثمار فى العنصر البشرى هو استثمار جرئ من قبل الحكومة ومكمل لالستثمار

 فى البنیة االساسیة لتحقیق نمو اقتصادى مستدام، الن االستثمار فى المواطن هو لتحقیق تنمیة اقتصادیة
 واجتماعیة تشمل الجمیع، موضحة أن االستثمار فى العنصر البشرى یشمل االمن الغذائى والرعایة

 الصحیة وتنمیة مهارات الشباب وتجهیزهم لخوض تحدیات سوق العمل العالمیة مثل التطور التكنولوجى،
 .اضافة إلى تطویر التعلیم

 وأشارت الوزیرة، إلى أن مبادرة السید الرئیس لالستثمار فى رأس المال البشرى تعد نقلة نوعیة فى
 مصر، بما تتضمنه من ربط تنمیة مهارات الشباب وتدریبهم على احتیاجات سوق العمل بالتنسیق مع

 القطاع الخاص، وتطویر التعلیم والرعایة الصحیة وشبكات الحمایة المجتمعیة، والتغذیة المدرسیة لبناء



 جیل صحى من االطفال حیث من حق كل طفل الحصول على وجبه صحیة ترفع نسبة التركیز واالستیعاب
 .وتجعل منه شاب ذو مهارات ومنتج وقادر أن یقتحم سوق العمل ومن ثم یحسن دخل اسرته

 وذكررت الوزیرة، أن الحكومة تعمل على ترجمة تكلیفات القیادة السیاسیة بضخ مزید من المنح في
 قطاعات الصحة والتعلیم وبرامج التدریب وتأهیل الشباب ونجحت مؤخرا من خالل شركائها في التنمیة

 في دعم قطاعي الصحة والتعلیم وهذا من شأنه أن یسهم في تطویرهما بما یعود بالنفع على الشعب
 المصري، داعیة مؤسسات التمویل الدولیة إلى تقدیم المزید من المنح لدعم مصر فى االستثمار فى

 .العنصر البشرى
 وقد دار حوارا بین الوزیرة والملیادیر الصینى جاك ما، حول تجربته الناجحة فى مجال ریادة األعمال،

 حیث استطاع فى فترة قصیرة أن یتحول من مدرس براتب ضعیف إلى عمالق في عالم التكنولوجیا وإلى
 أغنى رجل في الصین، وأسس مجموعة "علي بابا" العمالقة للتجارة اإللكترونیة، أكبر شركة تجارة
 إلكترونیة في العالم حیث تتجاوز مبیعاتها السنویة 170 ملیار دوالر، ویعمل بها أكثر من 22 ألف

 موظف، في أكثر من 70 مدینة حول العالم، ودعت الوزیرة، "جاك ما" إلى المشاركة فى منتدى افریقیا
 2018م، والذى یعقد تحت رعایة السید الرئیس/ عبد الفتاح السیسى، خالل الفترة من 8 إلى 9 دیسمبر

 2018م، بمدینة شرم الشیخ
 






