بيان صحفي

ڤيرا سونغوي تتباحث مع الحكومة المصرية بشأن اإلصالحات
االقتصادية ،والتمويل االبتكاري ،واتفاق منطقة التجارة الحرة
القارية األفريقية )(AfCFTA
القاهرة 01 ،فبراير ( 2019اللجنة االقتصادية ألفريقيا) – أنهت األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية
ألفريقيا السيدة ڤيرا سونغوي ،اليوم ،زيارة إلى القاهرة التقت خاللها عددا ً من أعضاء الحكومة بشأن
أساليب تعزيز التعاون بين اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصر.
وكانت الزيارة التي جرت في الفترة من  31يناير إلى  1فبراير فرصة للسيدة سونغوي للقاء رئيس
الوزراء المصري السيد مصطفى مدبولي ،وكذلك السيدات والسادة محمد معيط وزير المالية ،وعمرو
صار وزير التجارة والصناعة ،وهالة السعيد وزيرة التخطيط واإلصالح اإلداري ،ولبنى هالل نائب
ن ّ
محافظ البنك المركزي المصري ،ومسؤولين في وزارة الخارجية المصرية.
وقد أتاحت هذه االجتماعات فرصة لتدارس عدة مجاالت للتدخل من أجل تعزيز تعاون ودعم اللجنة
االقتصادية ألفريقيا لمصر .ومن بين المواضيع التي جرى تناولها األداء القوي لالقتصاد المصري،
والتحدي المتمثل في مواءمة متطلبات النمو المتوازن واالستقرار االقتصادي الكلي ،وإدارة الديون
الوطنية ،وتحسين السياسة الضريبية ،والتمويل االبتكاري في مجال الصحة ،وخلق فرص العمل.
كما تناولت المحادثات أيضا المؤتمر الثاني والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
األفارقة ،المقرر عقده في الفترة من  20إلى  26مارس المقبل ،ودمج أهداف التنمية المستدامة
(أجندة  )2030وأجندة عام  2063في اسﺘﺮاتﻴﺠﻴات الﺘﻨﻤﻴة ،والﺮقﻤنة ،باإلضافة إلى اإلدماج
اإلجﺘﻤاعي.
وبمناسبة هذه المباحثات ،شجعت السيدة سونغوي مصر بقوة على أن تكون من بين أول  22دولة
تصادق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ( )ZLECAعشية انتقال رئاسة االتحاد
اإلفريقي إلى مصر ،مؤكدة ً أن اللجنة االقتصادية ألفريقيا مستعدة لدعم البلد في عملية تنفيذ االتفاق.
فمن بين أهداف  ZLECAتشجيع خلق فرص العمل ،كما جاء على لسان السيدة سونغوي ،التي
أشارت إلى أن مصر لديها بالفعل بنية صناعية كبيرة ،مما ينبغي أن يم ّكنها من االستفادة من هذا
االتفاق.
وفي الوقت نفسه ،أطلعت السيدة سونغوي أعضاء الحكومة على مبادرة التمويل الصحي الجديدة،
معربةً عن أملها في أن يوافق الرئيس السيسي على رعاية هذه المبادرة التي تتماشى مع التوجهات
المصرية واإلصالحات القائمة من أجل الوصول بشكل أفضل إلى خدمات صحة جيدة وفي المتناول.

ملحوظة للمحررين
اللجنة االقتصادية ألفريقيا ) (www.uneca.orgهي واحدة من اللجان الخمس للمجلس االقتصادي
واالجتماعي لألمم المتحدة ) .(ECOSOCالمهمة الموكلة إلى مكتبها لشمال أفريقيا هي دعم التنمية
في بلدانها األعضاء السبعة (الجزائر ،تونس ،السودان ،ليبيا ،مصر ،المغرب ،وموريتانيا) ،من خالل
مساعدتها في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق تحولها االقتصادي واالجتماعي.

