
 المحافظون االفارقة بالبنك الدولى یؤكدون دعمهم لمصر خالل
 رئاستها االتحاد االفریقى العام المقبل..ووضع أولویات

 الشعوب االفریقیة على برامج المؤسسات الدولیة
 

 مصر تقدم مذكرة بمطالب التجمع االفریقى إلى رئیس البنك
 الدولى مبنیة على "اعالن شرم الشیخ" وتضع أولویة

 لالستثمار فى رأس المال البشرى وتعزیز استثمارات البنیة
 االساسیة والحلول المبتكرة للتحدیات التي تواجه القارة

 االفریقیة
 

 رئیس البنك الدولى:نستثمر 45 ملیار دوالر فى افریقیا خالل
 الـ3 سنوات المقبلة.. وحافظ غانم: القرن الحادى والعشرین

 سیكون قرن القارة االفریقیة..ورئیس مؤسسة التمویل
 الدولیة: زیادة الدعم للقطاع الخاص فى افریقیا ومنها مجال
 الطاقة المتجددة وتعزیز عملیة التصنیع والتكنولوجیا الرقمیة

 
 وزیرة االستثمار والتعاون الدولى:السید رئیس الجمهوریة

 یضع رؤیة متكاملة لتحقیق التكامل االقتصادى فى
 القارة..وندعو المحافظین االفارقة بالبنك الدولى إلى حضور

 منتدى افریقیا 2018
 

  
 ترأست الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولي، صباح الیوم األحد 14

 أكتوبر 2018م، اجتماع التجمع األفریقي مع الدكتور جیم كیم، رئیس مجموعة البنك الدولى، وذلك
 على هامش االجتماعات السنویة للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بمدینة بالى االندونیسیة.

 



 واتفق المحافظون االفارقة، خالل االجتماع، على وضع أولویات المواطن االفریقى على
 برامج المؤسسات الدولیة، وأكدوا دعمهم لمصر خالل رئاسته االتحاد االفریقى لعام 2019،

 وتحویل رؤیة السید الرئیس عبد الفتاح السیسي، ألفریقیا لتحقیق نمو اقتصادى مستدام للقارة
 األفریقیة.
 

 وقالت الوزیرة فى كلمتها، الرئیس جیم كیم یسعدني أن أشارككم أنه في ظل رئاسة مصر
 للتجمع اإلفریقي، تشرفنا باستضافة اجتماع التجمع االفریقى في شرم الشیخ في أغسطس الماضى،

 وشارك المحافظین االفارقة فى مناقشات بناءة بشأن الفرص والتحدیات التي تواجه قارتنا فیما
 یتعلق بتحقیق النمو الشامل والمستدام، ال سیما من خالل االستثمار الخاص والحصول على

 التمویل، ومكنتنا المشاركة والمباحثات المكثفة في شرم الشیخ من التقدم بشكل جماعي مع فهم
 مشترك لألهداف واألولویات اإلنمائیة ألفریقیا، وساعدنا ذلك فى اعداد مذكرة قویة وشاملة وقابلة

 للتنفیذ تعكس موقف وتطلعات حول أفضل طریقة یمكن لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
 الدولي من خاللها المشاركة مع أفریقیا، ال سیما في المجاالت الحیویة المتعلقة بتهیئة بیئة مناسبة

 لالستثمار الخاص، وترویج الصادرات وتنویعها، وضمان المزید من الشراكات الناجحة بین
 القطاعین العام والخاص.

 
 وأضافت الوزیرة، إن المجاالت التي حددناها في مذكرتنا تتخطى معظم، إن لم یكن كل،

 القضایا الحیویة التي ناقشناها بكثافة خالل اجتماعاتنا في بالي، إما في لجنة التنمیة أو في العدید
 من األحداث الجانبیة التي نظمت، وال سیما فیما یتعلق باالستثمار في رأس المال البشري والتى

 تمثل اولویة ال سیما مع الزیادة السكانیة المستمرة وغیر المسبوق في أفریقیا والتى تجعلنا نسیر
 جنبا إلى جنب وتكمل جهودنا لتعزیز استثمارات البنیة االساسیة، وتعزیز الحلول المبتكرة للتحدیات

 التي تواجه قارتنا".
 

 وذكرت الوزیرة، أن "إعالن شرم الشیخ" ایضا تشجیع االستثمارات المحلیة والخارجیة
 المباشرة وتوفیر حوافز ضریبیة جیدة للمستثمرین، واعطاء البنك الدولى األولویة لتمویل

 المشروعات ذات األثر اإلنمائي واالجتماعى الذى یسهم فى تحقیق أهداف التنمیة المستدامة،
 اضافة إلى التحول الرقمى قد ظهر مؤخرًا كأداة فعالة لتعزیز الوصول إلى التمویل، بما فى ذلك

 تمویل مشروعات المرأة والمؤسسات الصغیرة ومتوسطة الحجم، حیث أن عدد من الدول األفریقیة
 رائدة فى قصص النجاح فى األعمال المصرفیة عبر الهاتف المحمول، ما أدى إلى تأثیر كبیر على
 الحد من الفقر وتحقیق األهداف اإلنمائیة، كما دعا اعالن شرم الشیخ إلى زیادة تمثیل الموظفین

 األفارقة فى مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.
 

 ودعت الوزیرة، المحافظین االفارقة إلى المشاركة فى منتدى افریقیا 2018 والذى یعقد
 تحت رعایة السید الرئیس/ عبد الفتاح السیسى، وتنظمه وزارة االستثمار والتعاون الدولى

 بالتعاون مع الوكالة االقلیمیة لالستثمار التابعة للكومیسا، بمدینة شرم الشیخ خالل الفترة من 8
 إلى 9 دیسمبر 2018، مؤكدة أهمیة هذا المنتدى فى وضع أولویات التنمیة فى القارة االفریقیة،
 والذى سیعقد قبل نحو شهر من تولى السید الرئیس، رئاسة االتحاد االفریقى لعام 2019، حیث
 یضع السید الرئیس رؤیة متكاملة لالهتمام بالتنمیة وتحقیق التكامل االقتصادى مع كافة الدول

 االفریقیة.



 
 وقدمت مصر بصفتها رئیس التجمع االفریقى لعام 2018 مذكرة إلى ادارة البنك الدولى
 وصندوق النقد الدولى، تضمنت مطالب المجموعة االفریقیة للبنك والصندوق فى مساعدة الدول

 االفریقیة على تحقیق أهدافها اإلنمائیة، بما في ذلك تعزیز استثمارات البنیة االساسیة، واالستفادة
 من المعرفة والحلول المبتكرة لتحدیات التنمیة التي تواجه قارتنا، وقدمت الوزیرة، التهنئة لغانا

 على تولیها رئاسة المجموعة االفریقیة خالل العام المقبل.
 

 من جانبه، أكد الدكتور جیم كیم، رئیس مجموعة البنك الدولى، أن دعم المجموعة
 االفریقیة للبنك ساهم فى زیادة دعمه للنمو فى القارة االفریقیة، مقدمة شكره لمصر على جهودها
 خالل رئاسة التجمع االفریقى، واصفا الدكتورة سحر نصر، بإنها تقوم بإعمال ابتكاریة رائعة فى

 مصر.
 

 وأعلن أن البنك الدولى سیستثمر نحو 45 ملیار دوالر فى افریقیا خالل الثالث سنوات
 المقبلة، من أجل تحقیق تطویر رامج التعلیم والخدمات الصحیة األساسیة والمیاه النظیفة والصرف
 الصحي والزراعة ومناخ األعمال والبنیة االساسیة، داعیا الدول االفریقیة إلى مزید من االستثمار
 فى رأس المال البشرى، ودعم أكثر للتعلیم، مؤكدا أن البنك الدولى على استعداد لتقدیم دعم اكبر

  الدول االفریقیة لتحسین مستوى التعلیم فى القارة.
 

 وذكر أن الكثیر من رؤساء الدول االفریقیة قالوا له إنه یحتاجون إلى انشاء سكك حدیدیة
 تربط القارة، وطرق ال تتأثر بالتغیرات المناخیة.

 
 وأوضح أن احتماالت أن تمر القارة االفریقیة بمرحلة انتقالیة من الزراعة إلى صناعات

 تحویلیة منها صناعة السیارات وبناء السفن تتزاید سنة بعد سنة نتیجة التصاعد الكبیر فى
 التكنولوجیا.

 
 واعرب عن سعادته لتوفیر عالج لعدة امراض فى افریقیا، مؤكدا أن البنك الدولى سیعمل

 على دعم الشباب فى القارة، واختتم كلمته قائال:"سنقف إلى جواركم طوال الوقت".
 

 وأكد الدكتور حافظ غانم، نائب رئیس مجموعة البنك الدولى لشؤون افریقیا، أن دعم البنك
 لالقتصاد الرقمى فى افریقیا یمثل أولویة لدى البنك، مشیرا إلى أن زیادة دعم البنیة االساسیة فى

 افریقیا یحتاج إلى زیادة تمویل البنك إلى القطاع الخاص.
 

 وأوضح أن القرن الحادى والعشرین سیكون قرن القارة االفریقیة، حیث سنساهم فى زیادة
 النمو فى القارة وتقلیل نسبة الفقر.

 
 وذكر فیلیب لو هورو، رئیس مؤسسة التمویل الدولیة، أن المؤسسة ستقوم بزیادة الدعم

 للقطاع الخاص فى افریقیا ومنها مجال الطاقة المتجددة وتعزیز عملیة التصنیع والتكنولوجیا
 الرقمیة.






