
 خالل لقائها بقناة سكاي نیوز..«المشاط» تتحدث عن دور الدبلوماسیة االقتصادیة في دعم الخطط التنمویة
 

 أكدت الدكتورة رانیا المشاط، وزیرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا لم تؤثر فقط على قطاعات الصحة في
 البلدان المختلفة، لكنها سرعان ما امتدت إلى كافة مناحي الحیاة، السیما االقتصادیة، ورغم أن الدول بدأت اتخاذ

 تدابیر داخلیة لمواجهة األمر في البدایة، إال أن التجربة أثبتت عدم قدرة أي دولة على المواجهة بمفردها، وهو ما
  یبرز أهمیة التعاون متعدد األطراف على المدى المتوسط لتحقیق التعافي والخروج من األزمة

 
 وأشارت خالل لقائها بقناة سكاي نیوز عربیة، إلى أن وزارة التعاون الدولي سعت منذ بدایة األزمة لدفع التعاون

 متعدد األطراف من خالل إعالن مبادئ الدبلوماسیة االقتصادیة الثالثة، أولها منصة التعاون التنسیقي المشترك، التي
 تعمل على تحقیق التكامل بین شركاء التنمیة متعددي األطراف والثنائیین في المشروعات التنمویة المختلفة، وعقد

 اللقاءات التفاعلیة المستمرة التي تجمع شركاء التنمیة مع الجهات الحكومیة لبحث األولویات التمویلیة ومعالجة أوجه
  القصور، حیث تم عقد منصات في قطاع الزراعة وقطاع األعمال العام والنقل وغیرها

 
 وأضافت أن الوزارة عقدت اجتماًعا ضمن منصة التعاون التنسیقي المشترك مع شركاء التنمیة متعددي األطراف
 والثنائیین في قطاع الصحة، خالل أبریل، نجحت من خالله لتوفیر دعم قوي للقطاع خالل الجائحة، باإلضافة إلى

 توفیر المساندة للموازنة العامة للدولة
 

 وتابعت المشاط: المبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسیة االقصادیة هو سرد المشاركات الدولیة، حیث تقوم الحكومة
 بجهود تنمویة عدیدة ال یتم الترویج لها بالشكل الكافي السیما في المحافل الدولیة، لذلك فإن استراتیجیة سرد

 المشاركات الدولیة تستهدف عرض القصص النمویة في مصر من خالل التواصل مع شركاء التنمیة، في إطار
 عوامل ثالثة هي المواطن محور االهتمام، والمشروعات الجاریة، والهدف هو القوة الدافعة

 
 بینما قالت إن المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسیة االقتصادیة هو مطابقة التمویل التنموي ألهداف التنمیة المستدامة،
 حیث قامت الوزارة بتصنیف محفظتها التي تبلغ نحو 25 ملیار دوالر وفًقا ألهداف التنمیة المستدامة السبعة عشر،

 لمعرفة ما تحقق وما ینبغي العمل علیه في الفترة المقبلة
 

 وفیما یتعلق بشروط التمویل من شركاء التنمیة متعددي األطراف والثنائیین، أكدت وزیرة التعاون الدولي، أن مصر
 تتمتع بمالءة مالیة وجدارة ائتمانیة قویة تنتج من نجاحها في تنفیذ اإلصالحات االقتصادیة، واإلعالن عن

 اإلصالحات الهیكلیة المقبلة بكل شفافیة، فضال عن التزامها الدائم بسداد التزاماتها وعدم التخلف عنها یوًما، وهو ما
 یمكنها من الحصول على احتیاجاتها التمویلیة بأفضل الشروط

 
 وذكرت أن نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي مكن الدولة من المضي في تنفیذ الخطط التنمویة خالل جائحة

 كورونا، واالكتفاء باإلغالق الجزئي ولیس الكامل، باإلضافة إلى توفیر برامج التحفیز للشركات المتضررة السیما
 في قطاع السیاحة، من قبل وزارة المالیة والبنك المركزي

 



 وأكدت وزیرة التعاون الدولي، أن ما تحقق خالل جائحة كورونا وتماسك االقتصاد لیحقق 2% نمًوا خالل العام
 الجاري وفًقا لتقریر البنك الدولي على عكس العدید من الدول األخرى التي حققت انكماًشا، ال یعني عدم وجود

 تحدیات كبیرة، وأن كل مواطن شعر باألثر السلبي للجائحة
 

 وأشارت إلى أن أزمة كورونا لیست محلیة الصنع أو حدثت نتیجة إجراءات خاطئة، واصفة األزمة بأنها تسونامي
 عالمي اجتاح كافة دول العالم، ودفعها للقیام بما یسمى "اإلغالق الكبیر"، الفتة إلى أن نجاح الدولة المصریة في

 استمرار العمل بالمشروعات القومیة خفف كثیًرا من تداعیات كورونا وحافظ على فرص العمل لمالیین المواطنین
 والعمالة غیر الرسمیة

 
 وتحدثت وزیرة التعاون الدولي عن استراتیجیة الدولة لتنمیة شبه جزیرة سیناء، ومساهمة وزارة التعاون الدولي من

 خالل االتفاقیات الموقعة مع العدید من شركاء التنمیة في هذه االستراتیجیة، من خالل تنفیذ التجمعات التنمویة
 الزراعیة والسكنیة بمحافظتي شمال وجنوب سیناء التي تنعكس إیجابًیا على المواطن السیناوي وتحقق التنمیة

 االقتصادیة واالجتماعیة
 

 وأشادت المشاط، بتدشین منتدى غاز شرق المتوسط الذي یمثل مردوًدا اقتصادًیا هاًما، السیما عقب نجاح الدولة في
 التحول من مستوردة للغاز إلى مصدرة بعد االكتشافات الضخمة خالل الفترة الماضیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


