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وآثارها علي االقتصاد  السياحة قطاع في الهيكلية اإلصالحات لعرض المشاط رانيا الدكتورة يستضيف الدولي النقد صندوق
 العالمي

 
التى تطبقها مصر  الهيكلية اإلصالحات لعرض السياحة وزيرة المشاط رانيا الدولى، الدكتورة النقد صندوق استضاف

من آثار إيجابية على االقتصاد  اإلصالحات دول أخري لما لهذه في ة تعميمها لتطبقفيالمصرى، وكي السياحة قطاع فى
 .العالمى، وذلك خالل زيارتها الحالية للواليات المتحدة االمريكية

 
ر ، وشارك فى الحضوالدولي النقد صندوقأدار هذه الجلسة الدكتور جهاد عازور رئيس قسم الشرق األوسط ووسط آسيا ب

الدولى، والسيد سوبير الل رئيس  النقد صندوقذي للمجموعة العربية لفيالدكتور حازم الببالوي المدير التن
الدولي النقد صندوق لمصر، واقتصاديين من أقسام مختلفة فى الدولي النقد صندوق بعثة . 

 
كلمتها خالل الجلسة باإلشارة إلى أن أي برنامج لإلصالح االقتصادي مبني على ثالث محاور  المشاط رانيا واستهلت الدكتورة

ذهفيتن في ي، والمحور المالي، والمحور الهيكلي الذى يعتبر األصعب واألطولالنقد هم المحور . 
 

د من دراسة متطلبات ات المختلفة، ولهذا البقطاعتطبق على مستوى ال الهيكلية اإلصالحات وأشارت الوزيرة الي أن
حتي يوضع علي مسار مستدام قطاعتذليل العقبات التى تواجه هذا ال في على حدا وصياغة إصالحات تساهم قطاع كل . 

 
، واستعراض محاور الدولي النقد صندوقداخل البرامج المختلفة ل الهيكلية اإلصالحات كما أنه تم مناقشة أهمية صياغة

نوفمبر الماضي لرفع القدرة  في السياحة المصري الذي أطلقته وزارة السياحة قطاع ويربرنامج اإلصالح الهيكلي لتط
ليتماشي مع االتجاهات العالمية قطاعالتنافسية لل . 

 
هو جعل االقتصاد مرناً وأكثر قدرة على تحمل الصدمات؛ حيث تؤدي  الهيكلية اإلصالحات وأوضحت الوزيرة أن الهدف من

يق االستقرار والنمو االقتصادي للدولالي تحق اإلصالحات هذه . 
 

عرضا تقديميا أشارت خالله الي أن رؤية برنامج اإلصالح الهيكلى ترتكز علي تحقيق تنمية  المشاط رانيا وقدمت الدكتورة
 .سياحية مستدامة تماشيا مع األهداف السبعة عشر التي أقرتها األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 
المصري أن يعمل فرد على األقل من كل أسرة  السياحة قطاع ي أن هدف برنامج اإلصالح الهيكلي لتطويروأكدت الوزيرة عل

، مؤكدة على أن االستثمار قطاعسواء من خالل األنشطة التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بال السياحة قطاع في مصرية
يحافظ على البيئة والتراث الثقافى ويحقق األمن والسالم بين الشعوب السياحة قطاع فى . 

 
ذية لكافة محاور هذا البرنامج وتم ربطها بجدول فيأعدت مصفوفة تن السياحة إلى أن وزارة المشاط رانيا وأشارت الدكتورة

ع البرنامج الكترونيا باللغتين العربية ذها من جانب الجهات المختلفة، الفتة إلى أنه تم رففيزمني لتحديد المهام المنوط تن
ةفيواإلنجليزية على موقع الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفا . 

 
يحظى بتأييد  قطاععلي رأس أولوياتها، مشيرة الي أن ال السياحة قطاع كما أكدت الوزيرة علي أن الحكومة المصرية تضع

الحيوي وبمردوده اإليجابي علي االقتصاد قطاعذا الودعم كبير من القيادة السياسية، وذلك ايمانا منها بأهمية ه . 
 

ة فيالتقديمي الذي قدمته الوزيرة، متسائال عن كي لعرضومن جانبه أثني الدكتور جهاد عازور علي ا
صندوقوالدول األعضاء بال الدولي النقد صندوق المشاورات والمناقشات التي تتم بين في السياحة قطاع تضمين . 

 
، مشيرة الي مساهمة الدوليعلي المستوي الوطني و السياحة قطاع علي أهمية المشاط رانيا دت الدكتورةومن جانبها أك

ات االقتصاديةقطاعنمو االقتصاد العالمي والتشغيل واالستثمار، فهو من أسرع ال في قطاعال . 
 



مصدر للخدمات وبالتالي البد من التركيز علي رفع القدرة التنافسية له خالل  قطاعك السياحة قطاع وشددت علي أهمية اعتبار
صادرات سياحية % 07من صادرات العالم خدمية منها  % 07الفترة المقبلة، الفتة إلى أن  .  

 
وإنما  علي أنه ليس مجرد رقم فى ميزان المدفوعات السياحة قطاعل الدولي النقد صندوق وأكدت الوزيرة علي ضرورة نظر

صندوقالصادرات الخدمية للدول األعضاء بال في عنصر أساسي . 
 


