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وزارة املالية

رابعا :وزارة املالية على ال�صعيد الأفريقي
يف �إطار الأولوية التي تعطيها احلكومة لتدعيم العالقات مع الدول الأفريقية وزيادة التعاون االقت�صادي وتن�سيق ال�سيا�سات
االقت�صادية واملالية والتجارية معها ،قامت وزارة املالية بالتن�سيق مع وزارات املالية والبنوك املركزية يف القارة الأفريقية ببحث
ال�سيا�س��ات الالزمة ملواجهة الأزمة العاملية ،و�إيجاد موقف و�ص��وت موحد يعرب عن م�ص��الح ال��دول الأفريقية يف املحافل
الدولية.
وقد ا�ست�ض��افت وزارة املالية االجتماع امل�ش�ترك لوزراء املالية واالقت�ص��اد والتخطيط وحمافظي البنوك املركزية الأفارقة يف
الفرتة  7-6يونيو  2009والذي نظمته بامل�ش��اركة مع مفو�ض��ية الإحتاد الإفريقي واللجنة االقت�صادية لأفريقيا التابعة للأمم
املتحدة ،ور�أ�س��ت م�ص��ر هذا امل�ؤمتر ملدة عام حتى يونيو  .2010وقد �س��بق هذا امل�ؤمتر اجتماع حت�ض�يري لكبار امل�س��ئولني
واخلرباء بالدول الإفريقية �شهد مناق�شات مكثفة حول م�ستقبل ال�سيا�سات املالية واالقت�صادية ،ومواجهة الآثار االجتماعية
الناجتة عن الأزمة العاملية ،و�آليات التعاون بني دول القارة.
وقد �أكد وزير املالية خالل اجتماع القاهرة على �ضرورة �أن تبد�أ الدول الأفريقية باالعتماد على مواردها دون انتظار احللول
وامل�س��اعدات من اخلارج ،حيث ركزت االجتماعات على ال�سيا�س��ات االقت�صادية الداخلية التي حتتاجها الدول الأفريقية
ملواجهة الأزمة العاملية ،وقدرة ال�سيا�سة املالية على تعبئة املوارد املحلية الالزمة لتحقيق �أهداف التنمية داخل هذه الدول،
ومبا ي�سمح بتقليل االعتماد على املعونات اخلارجية.
كما حظي التطوير امل�ؤ�س�س��ي والهيكلي الداخلي بجانب مهم من املناق�ش��ات وال�س��عي لتبادل اخلربات .ونالت توجهات
�إ�ص�لاح وتطوير املنظومة ال�ض��ريبية يف م�صر باهتمام الدول امل�شاركة خا�صة يف �ض��وء جناح التطبيق خالل الفرتة املا�ضية،
حيث �أ�سهم الإ�صالح ال�ضريبي يف حت�سني مناخ اال�ستثمار وزيادة معدالت النمو االقت�صادي ويف نف�س الوقت حتقيق زيادة
يف احل�صيلة ال�ضريبية.
و�س��عت م�ص��ر لإيج��اد موق��ف �إفريق��ي م�ش�ترك يع�بر ع��ن ر�ؤي��ة دول الق��ارة ومطالبه��ا ملواجه��ة الأزم��ة
االقت�ص��ادية العاملي��ة ،حي��ث مت توجي��ه ع��دداً م��ن املالحظ��ات والتو�ص��يات �إل��ى اجلمعي��ة العام��ة للأم��م املتح��دة.
ويف �إطار تنمية التعاون امل�ش�ترك مت بحث عدد من الآليات احلالية وامل�ستحدثة ،ومن بينها اخلطوات التنفيذية لإن�شاء بنك
اال�ستثمار الأفريقي والذي �سي�سهم يف متويل م�شروعات التنمية بالقارة الأفريقية.

خام�سا :االحتاد من �أجل املتو�سط واحلوار االقت�صادي مع اجلانب الأوروبي
يف اجتماع بالعا�صمة الفرن�سية ر�أ�سه ال�سيد الرئي�س حممد ح�سني مبارك والرئي�س الفرن�سي نيكوال �ساركوزي يف �شهر يوليو
 ،2008مت تد�ش�ين االحتاد من �أجل املتو�س��ط كامتداد لعملية بر�شلونة ،وبحيث ميثل الإطار احلاكم للتعاون بني الدول على
جانبي البحر املتو�س��ط على �أ�سا�س الت�س��اوي بني كافة الأع�ضاء يف االحتاد .وترت�أ�س م�صر دول جنوب املتو�سط يف االحتاد
ملدة عامني تقوم خاللها ب�إجراء امل�ش��اورات وتدعيم التعاون يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية بني
دول الإحتاد .ويف هذا الإطار ،قادت وزارة املالية اجتماعات وزراء املالية واالقت�صاد  ECOFINمن خالل االحتاد من �أجل
املتو�س��ط ،حيث مت خالل االجتماع الأخري الذي عقد بربوك�س��ل يف يوليو  2009واالجتماع ال�س��ابق يف �أكتوبر 2008
مناق�شة �أ�ساليب مواجهة الأزمة العاملية و�آثارها و�أولويات الإ�صالح على اجلانبني يف الفرتة املقبلة.
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