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 البنك الدولى یشید بتجربة مصر اإلصالحیة واالستثمار فى رأس المال البشرى فى الجلسة
 االفتتاحیة الجتماعات بالى بحضور 185 دولة

 جیم كیم: مصر صنعت قصة نجاح باالستثمار فى رأس المال البشرى وحققت تحوال شامال
  فى تطویر الصحة والتعلیم وتأسیس شبكات متكاملة للصرف الصحى

 وزیرا االستثمار والتعاون الدولى والمالیة یمثالن مصر فى الجلسة االفتتاحیة لالجتماعات
 السنویة

 
 
 مثلت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معیط، وزیر المالیة، صباح

 الیوم الجمعة 12 أكتوبر 2018م، جمهوریة مصر العربیة، فى الجلسة االفتتاحیة لالجتماعات السنویة
 للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والمنعقدة فى مدینة بالى االندونیسیة، والتى افتتحها الرئیس جوكو
 ویدودو، رئیس اندونیسیا، والدكتور جیم كیم، رئیس مجموعة البنك الدولى، والسیدة/ كریستین الجارد،

 مدیرة صندوق النقد الدولى، بحضور كل من رئیس میانمار، ورؤساء وزراء كمبودیا وفیتنام والوس،
 ومحافظین 185 دولة اعضاء فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والسفیر عمرو معوض، سفیر

 .مصر لدى اندونیسیا
 وعرض الدكتور جیم كیم، رئیس مجموعة البنك الدولى، خالل الجلسة قصص نجاح 4 دول هم مصر

 وبیرو وبولندا واثیوبیا، مشیدا ببرنامج االصالح االقتصادى واالجتماعى وقصة نجاح مصر فى االستثمار
 فى رأس المال البشرى، موضحا أن مصر نجحت فى خفض دعم الطاقة لجعل االستثمارات فى رأس المال
 البشرى بشكل اشمل، وقد ساعدها البنك الدولى فى استقطاب االستثمارات االجنبیة من القطاع الخاص فى

 مجال الطاقة الجدیدة والمتجددة، مما أدى إلى زیادة المساحة المالیة للحكومة المصریة بنحو 14 ملیار
 دوالر سنویا، ووصول التغذیة المدرسیة إلى نحو 12 ملیون طفل، وقامت مصر بالتحول الشامل فى

 .تطویر الصحة والتعلیم وتأسیس شبكات متكامل للصرف الصحى
 وأوضح أن البنك الدولى اعلن عن مؤشر رأس المال البشرى وهو جهد عالمي یستهدف تسریع وتیرة

 .زیادة االستثمارات في البشر كما وكیفا من أجل تعزیز العدالة والنمو االقتصادي
 وذكر أن البنك الدولى یضع أولویة لتمویل الكوارث الطبیعیة مثل الزالزل وتسونامى، ومساعدة الدول

 على االستثمار فى شعوبها فى الصحة والتعلیم الطالق الطاقة المتكاملة، وتعزیز النمو االقتصادى والحد
 .من الفقر فى كافة انحاء العالم بحلول 2030 وتعزیز الرخاء المشترك فى العالم

 وأشار إلى أن أكثر من ملیار شخص فى العالم خرجوا من الفقر المدقع لكن مازال هناك أكثر من نصف
 سكان العالم یعیشون على اقل من نصف دوالر فى الیوم، وهو ما یجعل البنك یضاعف من جهوده لدفع



 النمو الشامل والمستدام من خالل تجمیع استثمارات القطاع الخاص واتخاذ اجراءات عاجلة نحو تغیرات
 .المناخ

 ودعت السیدة/ كریستین الجارد، مدیرة صندوق النقد الدولى، العالم إلى التعددیة ومواجهة التحدیات
 االقتصادیة الجدیدة، مشیرة إلى أهمیة اصالح النظام التجارى العالمى لیصبح أكثر كفاءة ویناسب

 .المستقبل
 وذكرت أن العالم یواجه تحدیات عدم المساواة والتكنولوجیا واستمراریة االوضاع الحالیة، والتى تؤثر
 على االقتصاد الكلى، مؤكدة أن معالجة اثار تغیرات المناخ هي اولویة مشتركة ال یمكن تحقیقها دون

 العمل المشترك، داعیة إلى العمل على الشراكة مع القطاع الخاص فى اطار العمل التعددى وتلبیة
 احتیاجات المواطنین فى مختلف الدول، مشیرة إلى أن صندوق النقد الدولى سیكون مع العمل التعددى فى

 .الدول النامیة
 وأكد السید/ بیتري أوربو، رئیس االجتماعات السنویة للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، خالل الجلسة،

 أن االستثمار فى العنصر البشرى یحقق مكاسب اقتصادیة، مشیرا إلى أن التعلیم یمثل هدفا وطریقة
 لتحقیق التنافسیة ورفاهیة المجتمع، داعیا إلى تقلیل االنبعاث لتخفیف التغیرات المناخیة، وذكر أن

 .مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى یعمالن على تحقیق الرخاء المشترك فى االقتصاد العالمى
 






