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القمة  أعمال  أبابا"  "أديس  اإلثيوبية  بالعاصمة  األفريقي  االحتاد  مقر  يف  اختتمت 
االستثنائية احلادية عشرة والرابعة خالل هذا العام لرؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي 
واليت ُعقدت على مدار يومي 17 - 18 نوفمرب 2018 حبضور عدد من رؤساء الدول واحلكومات 
األعضاء يف اإلحتاد القاري الذي يضم 55 عضًوا من بينهم رئيس جملس الوزراء الدكتور 
الرمسي  الوفد  السيسي، كما شارك يف  الفتاح  الرئيس عبد  نيابة عن  مصطفى مدبولي 
املصري كاًل من وزير اخلارجية سامح شكري، والسفري املصري بإثيوبيا، وناقشت القمة 
األجندة اليت رفعها اجمللس التنفيذي لإلحتاد، ومشلت عملية اإلصالح املؤسسي لإلحتاد 
األفريقي  اإلحتاد  تنمية  وكالة  ووالية  اإلحتاد،  مفوضية  إصالح  ذلك  يف  مبا  األفريقي 
"AUA"، ومتويله، كما ضمت أجندة اإلصالح إعادة هيكلة مفوضية اإلحتاد بتخفيض 
حجم اللجان، واالستقالل املالي، وتقوية نظام العقوبات ضد الدول، بسبب عدم االمتثال 
لقرارات اإلحتاد، وزيادة مشاركة املرأة والشباب.وخالل كلمته باجللسة االفتتاحية، أكد 
رئيس اإلحتاد األفريقي الرئيس الرواندي "بول كاغامي" أن عملية اإلصالح اليت كرست 
هلا القمة األفريقية االستثنائية، ُتعد ضرورية ومهمة من أجل جعل القارة قوية وموحدة، 
ُموضًحا أن اهلدف من إصالح االحتاد األفريقي هو إعطاء شعوب القارة مستقباًل أفضل من 
خالل عملية إصالحات حتقق تطلعاته، مضيًفا أن القارة جتاوزت منتصف الطريق لكن ال 

يزال هناك كثري من العمل ُينتظر إجنازه.

قرارات إصالحية فى قمة 
أديس أبابا االستثنائية

توصيات جذرية إلعادة هيكلة المنظمة اإلقليمية.. 
ومصر ُتعلن تأييدها لمشروع تطوير المفوضية

أفريقيا قارتنا -العدد 28 ديسمرب 2018ندوات ومؤمترات أفريقية 
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اإلتحاد  مفوضية  رئيس  دعا  جهته،  من   
تعزيز  إلى  محمد"  فكي  "موسى  األفريقي 
األفريقي،  االتحاد  في  والشفافية  المساءلة 
االفتتاحية،  بالجلسة  كلمته  خالل  قال  حيث 
فرصة  ُتعد  االستثنائية  األفريقية  القمة  إن 
لتبادل اآلراء حول تعزيز فعاليات أجهزة االتحاد، 
مضيًفا أن اإلصالح أمر حتمي وال مناص منه 
لالتحاد،  التأسيسي  القانون  مع  يتوافق  وهو 
وأن  المالية،  االستقالليته  ضرورة  إلى  مشيًرا 
يتمكن  أعضائه حتى  التمويل من  تكون عملية 
من االستقالل في قراراته، كما دعا إلى العمل 
األفريقية  التجارة  منطقة  تحقيق  أجل  من 
الحرة ووقف الحروب وصوت السالح في القارة 

بحلول 2020.
إصالح  لمشروع  تأييدها  تعلن  مصر   -

مفوضية اإلتحاد األفريقي
ألقاها  التي  الكلمة  خالل  من  مصر  أعلنت 
مجلس  رئيس  مدبولي  مصطفى  الدكتور 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  عن  نيابة  الوزراء 
أمام القمة تأييد مصر لمشروع إصالح مفوضية 
االتحاد األفريقي، مشيراً إلى أن المستهدف من 
تقليص  واإلداري ليس  المالي  عملية اإلصالح 
محترف  بأسلوب  مساعدتها  وإنما  صالحياتها 
على القيام بدورها، الفتًا إلى أن القاهرة تتفق 
مع الهيكل الجديد المقترح للوظائف القيادية 
بالمفوضية، الذي يقوم على رئيس للمفوضية 
باختصاصات  مفوضين  و6  للرئيس  ونائب 
أنه  خاصة  معروض،  هو  ما  نحو  على  محددة 
ُيحقق التوازن المأمول بين الجنسين واألقاليم 
الجغرافية الخمسة، كما أكد "مدبولي" خالل 
كلمته على أن موقف مصر ركز دومًا منذ بدء 
بمستقبل  المتعلقة  المفاوضات  حول  النقاش 
والكاريبي  أفريقيا  بين  المشاركة  اتفاقية 
بعد  ما  )مرحلة   EU-ACP الهادى  والمحيط 
اتفاقية كوتونو 2020( على تقريب وجهات النظر 
بصوت  للتحدث  األفريقية  الدول  كافة  بين 

واحد مع الشريك األوروبى، وكذلك التأكيد 
على أهمية الحفاظ على مكتسبات وخصوصية 
الشراكة مع  تلك  إطار  إقليم فى  وآليات كل 
الطرف األوروبي، وعلى وجه الخصوص إقليم 
وتاريخية  خاصة  عالقة  تربطه  الذى  الشمال 
زيادة  أن مصر تتحسب من  أوروبا، مضيًفا  مع 
تباين المواقف األفريقية تجاه مستقبل اتفاقية 
كوتونو 2020 بما قد يمس بمكتسباتنا األفريقية 
الجماعية فى هذا اإلطار، مشدًدا على دعم مصر 
وجهات  لتقريب  الرامية  الجهود  لكافة  التام 
النظر والمواقف بين الدول األفريقية الشقيقة، 
من  مصر  لدى  ما  بإتاحة  التزامنا  وكذلك 
خبرات تفاوضية فى هذا المجال، لخلق عالقة 

بين شريكين استراتيجيين متساويين. 
سامح  الخارجية  وزير  أكد  جانبه،  من 
مقررات  اعتماد  جلسة  خالل  شكري، 
الموقف  على  للقمة،  التمهيدية  االجتماعات 
لالتحاد  المؤسسي  اإلصالح  تجاه  المصري 
بين  النظر  وجهات  تقريب  وأهمية  األفريقي، 
الحفاظ  وضرورة  األفريقية،  الدول  كافة 
تحقيق  أجل  من  األفريقي  الصف  وحدة  على 
األهداف األفريقية في كافة المجاالت خاصة 

التنموية واالقتصادية واألمنية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء انعقاد القمة 
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القمة  هامش  على  ثنائية  لقاءات   -
األفريقية

دعم جزائري مطلق لمصر خالل رئاستها 
لالتحاد األفريقي

أعرب "أحمد أويحيى" رئيس وزراء الجزائر 
عن سعادته بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي 
على هامش القمة األفريقية، شاكًرا له نقل 
الرئيس  ألخيه  "السيسي"  الرئيس  تحيات 
"بوتفليقة"، كما طلب نقل نفس مشاعر الود 
"السيسي"،  للرئيس  "بوتفليقة"  الرئيس  من 
وتهانى شعب وحكومة الجزائر على النجاحات 
استعادة  فى  قيادته  تحت  مصر  حققتها  التى 
األمن واالستقرار والتنمية، وأضاف "أويحيى"، 
اإلرهاب  بنار  اكتوت  التى  الجزائر  أن 
قوى  ضد  حربها  فى  مصر  مع  تقف  اآلثم 
بالده  تطلع  إلى  مشيًرا  والتطرف،  اإلرهاب 

الستضافة اجتماعات اللجنة العليا 
األول  الربع  خالل  المشتركة 
يخص  وفيما  المقبل،  العام  من 
التعاون فى مجال االستثمار، أكد 
أويحيى مشاركة وفد كبير من 
الشيخ،  شرم  مؤتمر  فى  الجزائر 
إلنشاء  تتطلع  بالده  أن  مضيًفا 
مشتركة  استثمارية  شركات 
المصريين  المستثمرين  بين 
من  له  سيكون  بما  والجزائريين، 
تلك  عمل  تسهيل  فى  إيجابى  أثر 
المصري  السوقين  فى  الشركات 
رئيس  أكد  كما  والجزائري، 
الرئيس  الجزائري على أن  الوزراء 
بأن  توجيهات  أصدر  "بوتفليقة" 
تتلقى مصر خالل رئاستها لالتحاد 
األفريقي دعًما مطلًقا من الجزائر، 
وجهات  تماثل  ضوء  فى  سيما  ال 
يخص  فيما  الجانبين  بين  النظر 
قضايا العمل األفريقي المشترك. 

لالتحاد  مصر  لرئاسة  تتطلع  إثيوبيا   -
األفريقي 2019

 عبر رئيس الوزراء اإلثيوبي "آبي أحمد" عن 
تقديره للحكمة وُبعد النظر اللذين يتحلى بهما 
تحقيق  في  سواء  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
االهتمام  أو  مصر،  في  والتنمية  االستقرار 
إثيوبيا،  مع  وعالقاتها  األفريقي  مصر  بانتماء 
مشيًرا إلى تطلع إثيوبيا لرئاسة مصر لالتحاد 
لقائه  خالل  ذلك  جاء  المقبل،  العام  األفريقي 
هامش  على  مدبولي  مصطفى  الدكتور  مع 
القمة، حيث نقل "مدبولي" رسالة من الرئيس 
تتعلق  اإلثيوبي  الوزراء  رئيس  إلى  "السيسي" 
بسبل تطوير العالقات الثنائية بين البلدين إلى 
اآلليات  وتفعيل  المتكاملة،  الشراكة  مستوى 

الكفيلة بتحقيق ذلك. 

"أحمد أويحيى" رئيس وزراء الجزائريعرب  سعادته بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي 
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النيجر:  خارجية  وزير   -
به  تقوم  الذى  الدور  ُنقدر 
استقرار  سبيل  فى  مصر 

القارة
النيجر  خارجية  وزير  أكد 
"كاال أنكوراو" على تطلع بالده 
لتعزيز التنسيق مع مصر خالل 
المقبلة على ضوء تولي  الفترة 
األفريقي  االتحاد  رئاسة  مصر 
لعام 2019، مشيًرا فى هذا الصدد 
الذى  للدور  النيجر  تقدير  إلى 

كما  القارة،  استقرار  سبيل  فى  مصر  به  تقوم 
الذي  اللقاء  خالل  المصري،  نظيره  مع  اتفق 
الحل  جمع بينهما، على ضرورة دعم كل من 
األممية،  للمقررات  وفًقا  ليبيا  فى  السياسى 
فضاًل  الصلة،  ذات  األممى  المبعوث  وجهود 
مجاالت  فى  الثنائى  التعاون  تعزيز  أهمية  عن 

الصحة والتعليم واألمن والزراعة.
تعزيز  ُسبل  "شكري"  بحث  جانبه  من 
ذات  األفريقية  والقضايا  الثنائية  العالقات 
باإلشادة  اللقاء  ُمستهاًل  المشترك،  االهتمام 
والنيجر،  مصر  بين  التاريخية  بالعالقات 
ومعرًبا عن تقدير مصر لألهمية الكبيرة التى 
األفريقي  الساحل  منطقة  فى  النيجر  تحتلها 
ذات االتصال الُمباشر باألمن القومي المصري، 
بالتشاور  القاهرة  تهتم  اإلطار  هذا  فى  وأنه 
مختلف  فى  نيامي  مع  المستمر  والتنسيق 
عن  فضاًل  واإلقليمية،  الثنائية  الموضوعات 
بالجهود  ُمشيًدا  األفريقي،  االتحاد  موضوعات 
اقتصاد  إلنعاش  النيجر  حكومة  بها  تقوم  التى 
هذا  فى  مشيًرا  االستثمار،  وتشجيع  بالدها، 
الصدد إلى استعداد مصر للمساهمة فى اقتصاد 
العاملة  النيجر من خالل الشركات المصرية 
الدول األفريقية، كما أكد "شكري" على  فى 
اهتمام القاهرة بالتعاون مع األشقاء فى النيجر 
فى مجال بناء القدرات، وذلك من خالل النشاط 

الذى تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من 
التى  الدراسية  المنح  إلى  إضافًة  التنمية،  أجل 
تقدم من الجامعات المصرية واألزهر الشريف، 
والموضوعات  اإلقليمية  بالقضايا  يتعلق  وفيما 
وزير  أشاد  األفريقي،  باالتحاد  الخاصة 
الخارجية بالدور المهم الذى تضطلع به النيجر 
توليها  ضوء  على  األفريقي  االتحاد  إطار  فى 
ريادة موضوع اتفاقية التجارة الحرة األفريقية 
القارية، والتى تم إطالقها مؤخًرا خالل القمة 
االستثنائية بـ "كيجالي" فى مارس 2018، مبرًزا 
فى  األشقاء  مع  التعاون  بتعزيز  مصر  اهتمام 
والجريمة  اإلرهاب  بمكافحة  اتصااًل  النيجر 
مستعرًضا  الساحل،  منطقة  فى  المنظمة 

الجهود المصرية فى هذا الشأن.
- "شكري" و"جيبيهو" يستعرضان جهود 

إنشاء الصندوق الثالثي للتنمية
"وركنه  بـ  "شكري"  جمع  الذي  اللقاء  تناول 
العالقات  إثيوبيا،  خارجية  وزير  جيبيهو"، 
والقضايا  تعزيزها،  البلدين وسبل  بين  الثنائية 
وأخر  المشترك،  االهتمام  محل  اإلقليمية 
النهضة،  سد  بمفاوضات  الخاصة  التطورات 
األمين  التنفيذ  أهمية  "شكري"  أكد  حيث 
من  التساعي.  الوزاري  االجتماع  لمخرجات 
جهته، أبدى "جيبيهو" االهتمام بإيجاد الوسيلة 

لقاء وزير الخاجية  سامح شكري بنظيره وزير خارجية النيجر "كاال أنكوراو"



31

على أن يتم بلورة ذلك في غضون أيام محدودة، 
وكذلك جهود إنشاء الصندوق الثالثي للتنمية 
تطلع  مؤكًدا  وإثيوبيا،  والسودان  مصر  بين 
بالده للعمل مع مصر والسودان من أجل تفعيل 
تعزيز  فى  بدوره  واالستفادة  التنمية  صندوق 

التعاون التنموي بين الدول الثالث.
- مصر تدعم الجهود التي يبذلها الرئيس 

الرواندي في ملف إصالح االتحاد
التهنئة  "شكري"  قدم  لقائهما،  مطلع  في 
لتوليه  سازيبرا"،  "ريشارد  الرواندي  لنظيره 
تطلعه  عن  ُمعرًبا  بالده،  خارجية  وزير  منصب 
بين  الثنائية  العالقات  لتعزيز  سوًيا  للعمل 
البلدين، وفي إطار االتحاد األفريقي، خاصة مع 
لالتحاد  التنفيذي  المجلس  رئاسة  مصر  تولي 
اللقاء  تناول  كما  لرواندا،  خلًفا  األفريقي 
الموضوعات المتعلقة بإصالح االتحاد األفريقي، 
يبذلها  التي  للجهود  مصر  تقدير  إلى  منوًها 
االتحاد،  إصالح  ملف  فى  الرواندي  الرئيس 
الرامية  رواندا  لمساعي  دعمها  على  ومؤكًدا 
بطريقة  ككل،  المنظمة  كفاءة  تحسين  إلى 
لالتحاد  القانونية  الطبيعة  االعتبار  بعين  تأخذ 
األعضاء،  الدول  تقودها  كمنظمة  األفريقي 
ُمستعرًضا موقف ومقترحات مصر تجاه عملية 

اإلصالح.

عمق  يؤكد  بوروندي:  خارجية  وزير   -
العالقات الثنائية بين مصر وبالده

خارجية  وزير  نيبيجيرا"،  "إيزيكيال  أكد 
بوروندي، على عمق العالقات الثنائية بين مصر 
وبالده، ورغبة بوروندي فى تطوير التعاون الثنائي 
بين  السياسية  العالقات  لمستوى  ترقى  بصورة 
كافة  فى  المصري  للدعم  وتقديره  الجانبين، 
تطلعه  عن  فضاًل  والدولية،  اإلقليمية  المحافل 
كما  مستقباًل،  والتنسيق  الدعم  هذا  الستمرار 
نظيره  مع  "نيييجيرا"  جمع  الذي  اللقاء  تناول 
فى  الجانبين  بين  المشترك  التنسيق  المصري 
مصر  عضوية  خالل  خاصة  الدولية  المحافل 
 2016 عامي  خالل  األمن  مجلس  الدائمة  غير 

و2017، وعضوية 
األفريقي،  واألمن  السلم  الحالية فى مجلس 
مفاوضات  تطورات  ملف  مناقشة  إلى  باإلضافة 
سد النهضة، كما أشاد "شكري" بجهود بوروندى 
خالل  من  اإلقليمى  االستقرار  حفظ  فى 
مساهماتها فى بعثتي حفظ السالم فى كل من 
ُمرحًبا  الوسطى،  أفريقيا  وجمهورية  الصومال 
بالتطورات اإليجابية على صعيد تحقيق التوافق 
من  الخامسة  الجولة  عقد  خالل  من  الوطني 
إعدادها خالل  الوطني، والجاري  الحوار  جوالت 
فى  وذلك  بأوغندا،  "عنتيبى"  فى  الُمقبلة  األيام 

لقاء جمع "شكري و "وركنه جيبيهو"، وزير خارجية إثيوبيا
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والمعارضة  الحكومة  بين  الوساطة  جهود  إطار 
البوروندية لتجمع دول شرق أفريقيا.

االتحاد  مفوض  مع  يبحث  "شكري"  	-
الهجرة  ظاهرة  مع  التعامل  سبل  األوروبي 

غير الشرعية
التقى "شكرى" مع "ديميتريس افراموبولوس"، 
والمواطنة  للهجرة  األوروبي  االتحاد  مفوض 
تباداًل  اللقاء  شهد  حيث  الداخلية،  والشئون 
الهجرة  ظاهرة  مع  التعامل  سبل  حول  للرؤى 
هذه  تجاه  المصرية  والرؤية  الشرعية،  غير 
الظاهرة، والتي تستند إلى منهج متكامل يراعى 
واالجتماعية،  التنموية  الجوانب  مختلف  بين 
للهجرة  المؤدية  الجذرية  األسباب  في  وتمُثل 
السياسى  االستقرار  وعدم  والبطالة  كالفقر 
وبين  األمنة،  للهجرة  الشرعية  القنوات  وافتقار 

األبعاد األمنية.
- ختام أعمال القمة 

من  بجملة  االستثنائية  القمة  خرجت 
إلى  الهادفة  اإلصالحية،  والتوصيات  القرارات 
إعادة هيكلة المنظمة اإلقليمية، جاء ذلك خالل 
الذي عقده موسى  المشترك  المؤتمر الصحفي 
مع  األفريقي،  االتحاد  مفوضية  رئيس  فكي، 
الرئيس الرواندي بول كاجامي، رئيس االتحاد 
عن  عبر  والذي  الحالية،  الدورة  في  األفريقي 
سعيد  أنه  مضيًفا  القمة،  حققته  ما  إزاء  رضاه 
بما تم إنجازه خاللها، وأن ما تم ُيعد عماًل جيًدا 
األفارقة  القادة  أن  موضًحا  المزيد،  انتظار  رغم 
المشترك من  العمل  تعزيز  بالقمة أكدوا على 
والتكامل  الحرة  التجارة  منطقة  تفعيل  خالل 
إلى  داعًيا  األفريقية،  القارة  دول  بين  والتعاون 
والقارة  أقاليمهم  لمصلحة  التنازالت  من  مزيد 
بصفة عامة، كما لفت ""كاجامي" إلى أن هناك 

قضايا بحاجة لمزيد من الوقت.

موسى  االتحاد،  مفوضية  رئيس  قال  بدوره، 
العقوبات  من  سلسلة  قرروا  الزعماء  إن  فكي، 
ال  التي  الدول  عضوية  تعليق  إلى  تصل  قد 
العضوية،  السنوية من  المالية  تقدم مساهماتها 
الرؤساء  التي أجراها  المناقشات  أن  حيث أوضح 
باعتماد عدد  إيجابية، وخرجت  األفارقة كانت 
أبرزها  المتعلقة بعملية اإلصالح،  القرارات  من 

تمثل في اآلتي:                
االتحاد  مفوضيات  هيكلة  إعادة  اعتماد   -
األفريقي وتقليصها من 10 إلى 8 مفوضيات، وهو 
ما سيمكن االتحاد من توفير 500 ألف دوالر سنوًيا. 
لم  التي  للدول  العقوبات  نظام  آلية  تعزيز   -
 6 خالل  االتحاد  في  المالية  بمساهماتها  توِف 
تحذيرية  عقوبات  وهي  كامل،  عام  أو  أشهر 
في  كلمتها  إلقاء  من  الدول  تحرم  البداية  في 
يتم  متوسطة  وعقوبات  االتحاد،  اجتماعات 
أي  في  عضًوا  تكون  أن  الدولة  حق  تعليق  فيها 
نهائية  وعقوبات  لالتحاد،  تابع  مكتب  أو  هيئة 
المشاركة  في  للدولة  الكامل  بالتعليق  تقضي 
الدولة  رعايا  تحرم  كما  المنظمة،  باجتماعات 

من المشاركة في بعثات االتحاد.
- دمج وكالتي "الشراكة الجديدة من أجل 
الستعراض  األفريقية  و"اآللية  أفريقيا"  تنمية 

األقران" في االتحاد.
- التزم االتحاد األفريقي خالل السنوات الـ 10 
المقبلة، بأن تشغل المرأة نسبة 50% من المناصب، 

ويشغل الشباب نسبة 35% منها.
باقتصار  يتعلق  قراًرا  االتحاد  ناقش   -
المانحة  األطراف  من  المقدمة  المساهمات 
الخمسة األولى على نسبة 40% من الميزانية، وأن 

ال تساهم أي دولة سنوًيا بأقل من 200000 دوالر.
إعداد: حممد طلعت 
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االهتمام  من  بالكثير  أفريقيا  قارة  حظيت 
ضمن   الملحة  قضاياها  على  الضوء  وتسليط 
أنشطة "منتدى شباب العالم 2018"، بشرم الشيخ 
حيث شهد المنتدى  اهتماًما خاًصا لتعزيز أوجه 
من  واالستفادة  المجاالت  جميع  في  التعاون 
الثروات الهائلة التي تتمتع بها الدول األفريقية 
بتأهيل  المرتبطة  اآلليات  ووضع  جهة  من 
القرار  واتخاذ  أفريقيا على صناعة  الشباب في 
تمهيًدا لتوليهم القيادة في المستقبل من جهة 

أخرى.
العالقات  بدأت   ،2013 عام  منذ    
األفريقية تتخذ  بالدول  المصرية 
مساًرا إيجابًيا نحو فتح آفاق جديدة 
على"الشراكة  قائمة  للتعاون 
الرئيس  والصداقة"، وهو ما أكده 
كلمته  في  السيسي"،  الفتاح  "عبد 
العام الماضي أمام الجمعية العامة 
 72 الـ  دورتها  في  المتحدة  لألمم 
في  القلب  موقع  تقع  أفريقيا  بأن 
وأن  لمصر،  الخارجية  السياسة 
مصر حريصة على مواصلة تعزيز 
عالقاتها بدولها في كل المجاالت 
بما  والتنسيق  التواصل  وتكثيف 

يرسخ مكانة قارة أفريقيا، كإحدى أهم دوائر 
السياسة الخارجية المصرية.

"نيلسون  الزعيم  حفيد  يكرم  "السيسي" 
مانديال"

على هامش المنتدى، شهد الرئيس السيسى 
فيلًما تسجيلًيا عن قصة حياة كل من "الشيخ 
أفريقى  الجنوب  والزعيم  نهيان"،  آل  زايد 
الراحل  والرئيس  مانديال"  "نيلسون  الراحل 

"محمد أنورالسادات 

أفريقيا محور اهتمام "منتدى شباب العالم 2018"

السيسى أثناء تكريمه حفيد الزعيم "نيلسون مانديال"
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 حول ما حققوه 
لشعوبهم وللقارة 

األفريقية والعالم 
العربى. 

وقد  ألقى 
"زوندوا مانديال"، 
حفيد "مانديال"، 

كلمة قدم 
خاللها الشكر إلى 

الرئيس "السيسى" والدولة المصرية على عقد 
المنتدى، وطالب باستمرار الدول األفريقية 
والعربية فى رعاية الشباب واالستماع إليهم 
والتقرب منهم، وأضاف أن مصر عادت مرة 

أخري للقارة األفريقية لدعم وحدتها.
يمثلون  الشباب  أن  "زوندوا" علي  كما أكد 
أهمية  على  والتأكيد  بلد،  ألي  الزاوية  حجر 
التعاون بين الدول األفريقية والشباب لمحاربة 

اإلرهاب والتطرف. 
األجيال  على  يجب  أنه  "زوندوا"،  وأضاف 
وأن  السلمي،  التعايش  مفهوم  تعلم  القادمة 
أفريقيا تحتاج إلى إرساء قيم السالم والمساواة، 

مضيًفا أن 
منتدى شباب 
العالم رسالة 
حقيقية لشعوب 
أفريقيا لتحقيق 
السالم، خلق 
فرصة اقتصادية 
للمواطنين 
من أجل إفادة 
المجتمعات 
الصغيرة، مؤكًدا أن مؤسسة "نيلسون 
مانديال"، تركز على توظيف الشباب، 
والمساواة بين الجنسين.

فى سياق متصل، قال "شريف عيسي" السفير 
المصري لدى جنوب أفريقيا أن جنوب أفريقيا 
ومصر لهما تاريخ وجذور عميقة، وأن المنتدي 
الدولي للشباب هو تجربة ثرية تسعى لتعزيز 
الدولي  المنتدي  وأن  الشعوب،  بين  الحوار 
للشباب لهذا العام شهد مشاركة غير مسبوقة 
أفريقية،  جنوب  شبابية  قيادية  شخصيات  من 
والقادة  الشخصيات  من  الكثير  واستضاف 

والمثقفين المشهورين من كل نطاق العالم.

جانب من الحضور بالمنتدى

"زوندوا مانديال"، حفيد "مانديال
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- الجنوب أفريقى "فيكتور كجنومويسوان" 
مديًرا إلحدى الجلسات

التى  أفريقيا   ..2063 "أجندة  جلسة  أدار 
"فيكتور  أفريقى  الجنوب  اإلعالمى  نريدها"، 
الفتاح  عبد  الرئيس  بحضور  كجنومويسوان"، 
وقد  شكرى،  سامح  الخارجية  ووزير  السيسى 
نال  األفريقى  الشباب  أن  على  المحاور  أكد 
شباب  بمنتدى  الدعوات  من  األكبر  النصيب 
األولى  المشاهدات  من  ذلك  ويظهر  العالم، 
األفريقى،  التواجد  ونسب  المختلفة  للقاعات 
وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بأفريقيا 
بالتزامن مع رئاسة مصر لإلتحاد األفريقى فى 

فبراير 2019.
العربية  القمة  محاكاة  نموذج   -

األفريقية
شهدت أنشطة المنتدى عقد "نموذج محاكاة 
إقليمية  قمة  وهي  األفريقية"،  العربية  القمة 
لتوصيات  تنفيًذا  واحد،  يوم  مدار  على  ُتعقد 

نموذج محاكاة اإلتحاد األفريقي المنعقد في 
مايو 2018 في إطار تفعيل توصيات منتدى شباب 
بحضور  القمة  وعقدت   ،2017 نوفمبر  العالم 
وأفريقية  عربية  دولة   67 لشباب  ممثلين 
المشتركة  للتحديات  حلول  إيجاد  بهدف 
التي تواجههم وتعزيز سبل التعاون بين الشباب 
المحاكاة  نموذج  ويتيح  واألفريقي.  العربي 
تمثيل  أجل  من  المشاركين  لجميع  الفرصة 
دولهم وتسليط الضوء على إمكانياتها، لتفعيل 
واألفارقة،  العرب  أشقائها  وبين  بينها  التعاون 
وتبادل الرؤى واألفكار من أجل صناعة مستقبل 

أفضل للوطن العربي والقارة السمراء مًعا.
الكلمات  إعطاء  في  الجلسة  رئيس  وبدأ 
لممثل  الكلمة  أعطي  حيث  الوفود،  لممثلي 
ورئيس  الشريفين  الحرمين  خادم  صاحب 
الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، 
األفريقي،  االتحاد  مفوضية  رئيس  لممثل  ثم 
العام  األمين  لممثل  الكلمة  أعطى  ذلك  وبعد 
لجامعة الدول العربية، ثم ممثل منظمة األمم 

المتحدة.

شباب المنتدي فى عدد من الجلسات 



36

بإعطاء  أعماله  الجلسة  رئيس  واستكمل 
الكلمات لممثلي كل من: ممثل جمهورية بنين، 
الذى أكد على سعى دول القارة األفريقية على 
تحقيق التكامل مع الدول العربية، فيما أشارت 
ممثلة جمهورية موريشوس إننا فى حاجة الى 
أفريقيا  الى  والوصول  الالزمة  البرامج  وضع 
الدول  ممثلي  كلمات  تناولت  كما  الموحدة، 
استعراًضا ألبرز التحديات التي تواجه العالمين 
التكامل  تعزيز  وسبل  واألفريقي،  العربي 
الشراكة  عهد  مجددين  األفريقي،  العربي 
االستراتيجية بين األمتين العربية واألفريقية.

السيسى إرسال  الرئيس عبدالفتاح  وقد قرر 
محاكاة  نموذج  عن  الصادر  الختامى  البيان 
االتحاد  العربية-األفريقية،إلى  القمة 
ووزارة  العربية،  الدول  وجامعة  األفريقى، 
المعنية  الجهة  باعتبارها  المصرية  الخارجية 
األفريقى  اإلتحاد  قيادة  مصر  لتولى  لإلعداد 

.2019
أكد  الذى  البيان  الجلسة  رئيس  وتلى 
العربى  للشباب  والمهم  المحورى  الدور  على 
السلمية  بالخطوات  أشاد  كما  واألفريقى، 

جهود  بعد  واإلريترى  اإلثيوبى  النزاع  لتسوية 
المملكة العربية السعودية فى هذا الشأن، كما 
إعادة  لدعم  صندوق  إنشاء  أهمية  على  أكد 
إعمار الدول العربية واألفريقية بعد النزاعات 
عربى  تمويل  صندوق  وإنشاء  والحروب، 
الحوافز  وتقديم  المشروعات،  لتمويل  أفريقى 
الحوار  وتعزيز  االعمال.  ريادة  لقطاع  المادية 
بين الشباب فى الجانبين والموافقة على إنشاء 
مجلس أعمال عربى أفريقى مشترك، وإطالق 
البرنامج المشترك للتدريب من أجل التشغيل، 
كما تمت الموافقة على إطالق جريدة »زويل« 
واألفريقى  العربى  للشباب  العلمى  للتميز 

وتكون خاصة البحث العلمى.
جلسة "أجندة 2063.. أفريقيا التى نريدها"

شباب  بين  للتعارف  فرصة  المنتدى  شّكل 
عمل  ورش  خالله  وعقدت  السمراء.  القارة 
بأجندة  الوعي  زيادة  إلى  تهدف  تحضيرية 
فيها،  الشباب  مشاركة  وتحفيز   ،2063 أفريقيا 
والسعي إلى تبادل الخبرات، للخروج بمجموعة 
من الحلول واالبتكارات التي تساعد في تطبيق 
األجندة على أرض الواقع، وقد أسفرت "أجندة 

المنتدى فرصة للتعارف بين شباب القارة السمراء
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من  عدد  عن  نريدها"،  التى  أفريقيا   ..2063
التنمية،  وتحقيق  السالم،  "لتعزيز  التوصيات 
فضاٌل  وشبابها،  األفريقية  القارة  دول  ودعم 
عن زيادة الوعي واإلبداع،وكذلك إعالء مبادئ 
في  فعال  مصري  دور  وتبنى  اإلقليمي  التعاون 
بهدف  واالقتصادية  البشرية  التنمية  مجال 
اإلقليمي،  والتكامل  والتنمية  األمن  تحقيق 
والعمل على تحقيق تنوع روابط وعالقات مصر 
الثقافية  المستويات  على  األفريقي  بمحيطها 

واإلعالمية والدينية . 
وتسعى أجندة 2063 للتحول الذاتي لتسخير 
رؤية  بمثابة  تعد  كما  للقارة،  النسبية  المزايا 
وتهدف  السمراء  للقارة  الطريق  وخارطة 
األجندة إلى إقامة أفريقيا يسودها الديمقراطية 
وسيادة  والعدالة  اإلنسان  حقوق  وإحترام 
واألمن،  بالسلم  تنعم  القارة  وجعل  القانون، 
على أن تكون دول القارة ذات هوية ثقافية قوية 
وتراث وقيم وأخالقيات مشتركة، كذلك ربط 
دول أفريقيا من خالل بنية تحتية ذات مستوى 
عالمي من خالل حملة منسقة لتمويل وتنفيذ 
النقل  قطاعات  في  األساسية  البنية  مشروعات 
واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا  والطاقة 

الحرة  التجارة  »منطقة  إنشاء  إلى  باإلضافة 
األفريقية  التجارة  لمضاعفة  وصواًل  القارية« 
رئيسة  برامج  ووضع   2022 عام  بحلول  البينية 
وإطالق   2025 عام  بحلول  الفقر  على  للقضاء 
ثورة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
وتحويل االقتصاديات األفريقية وضمان نموها 
على  العمل  خالل  من  التصنيع  نحو  وتوجيهها 
الزراعة  وتحديث  الطبيعية  الموارد  إثراء 
واإلنتاجية  المضافة  القيمة  وزيادة  األفريقية 
بحلول عام 2025 وتحقيق التكافؤ بين الجنسين 
بحلول  والخاصة  العامة  المؤسسات  كل  في 
أفريقي  سفر  جواز  إصدار  جانب  إلى   2020 عام 

وإلغاء التأشيرات بين الدول األفريقية.
الموارد  تعبئة  إلى  األجندة  تهدف  كما 
قارية  رأسمالية  أسواق  وبناء  األفريقية 
من  التعلم  إلى  إضافة  مالية،  ومؤسسات 
واألقاليم  البلدان  لمختلف  المتنوعة  التجارب 
وقد وضع منتدى شباب العالم هذا العام أجندة 
حيث  المناقشات،  أولويات  ضمن   2063 أفريقيا 
وضع  حول  مثمرة  جلسات  المنتدى  يشهد 
جميع  في  االقتصادي  النمو  يحقق  بما  تصور 

أنحاء القارة السمراء.

أحد الشباب االفريقي وحديث باحدي الجلسات 
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مدينة أسوان المصرية 
عاصمة لشباب أفريقيا

عبدالفتاح  الرئيس  وجه 
مدينة  بانشاء  السيسى 
مصر  فى  أفريقيا  لشباب 
المنتدى،  توصيات  ضمن 
التاحة  فقط  ليس 
األفريقى  للشباب  الفرصة 
المؤتمرات  فى  للمشاركة 
فى  تنعقد  التى  الدولية 
لتتلقى  أيضًا  بل  مصر، 
شباب  من  االبناء  وتستقبل 

القارة عل مدار العام وحظي الشباب األفريقي 
بدعم كبير خالل فعاليات المؤتمر، وستكون 
لشباب  عاصمة  المصرية  أسوان  مدينة 
الشباب  منتدى  انطالق  يتم  أن  على  أفريقيا، 
موجها  العام،  هذا  بأسوان  واألفريقي  العربي 
المصرية  الدولة  ومؤسسات  أجهزة  كافة 
لريادة  إقليمي  مركز  إنشاء  على  للعمل 
الدعم  سبل  كافة  لتقديم  بمصر  األعمال 
ودول  مصر  في  الناشئة  للشركات  الالزمة 

المنطقة.
دولية  مبادرة  بإطالق  السيسي  وأوصى 
لتدريب 10 آالف شاب مصر وأفريقي كمطوري 
الثالث  خالل  اليكترونية  وتطبيقات  العاب 
 100 إنشاء  دعم  إلى  باإلضافة  القادمة  سنوات 
بمصر  المجاالت  هذه  في  متخصصة  شركة 
وأفريقيا، إضافة إلى تشكيل لجنة إلدارة النصب 
الشيخ،  بشرم  اإلنسانية  إلحياء  التذكاري 
الناحتين  أعضائها  ضمن  من  يكون  أن  على 
هذا  يتحول  أن  على  أقامتها  في  المشاركين 
الحفاظ  إلى  تهدف  دولية  إلى مؤسسة  النصب 
لضحايا  الدعم  وتقديم  اإلنسانية  مبادئ  على 

العنف اإلرهاب.
وطالب أجهزة الدولة المصرية بالتنسيق مع 

إدارة المنتدى بنفيذ حملة دعائية على كافة 
المستويات السياسية واإلعالمية إقليمًيا ودوليًا 
قضية  بخطورة  والشباب  العام  الرأى  لتوعية 
المجتمع  أجندة  على  ووضعها  المائى  األمن 
الوزراء  مجلس  تكليف  إلى  إضافة  الدولى، 
المنظم  القانون  لتعديل  تشمل  لجنة  بتشكل 
المجتمع  ومنظمات  األهلية  الجمعيات  لعمل 
المدني، داخل جمهورية مصر العربية من خالل 
المتشابهه  الدولية  التجارب  على  االضطالع 
وإجراء مجتمعي شامل يشارك فيه مجموعات 

شبابية متنوعة تمهيًدا لعرضه على البرلمان.

الشباب األفريقي حظى  بدعم كبير خالل فعاليات المؤتمر
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فى  المشاركين  أفريقيا  شباب  آراء   -
المنتدى

شباب  منتدى  فى  المشاركون  الشباب  عبر 
 ،2018 الشيخ  شرم  مدينة  فى  المقام  العالم، 
#WorldYouthForum"،عن  هاشتاج  عبر 
ليكونوا  اختيارهم  بعد  وسعادتهم  حماسهم 
الفرعية  أو  الرئيسية  الجلسات  فى  متحدثين 
والمشاركة فى ورش العمل، التى انطلقت على 

مدار 3 أيام.
لمبادرة  مؤسس  أيامو"،عضو  قالت"جايلى 
وهو  الكاميرون،  دولة  فى   dupe Africa
واالقتصادى  اإلجتماعى  التحول  لدفع  مشروع 
التعليم  خالل  من  المرأة  وتمكين  أفريقيا  فى 
شباب  منتدى  فى  مشاركتها  والتوظيف،عن 
العالم، أشارت إلي أن شرم الشيخ مكان جميل، 
ونشرت  عنه،  المزيد  اكتشاف  إلى  وتطلع 
الشيخ  شرم  مدينة  فى  جوالتها  خالل  صوًرا  
جميل،  مكان  الشيخ  قائلة:"شرم  وصولها،  فور 

وأتطلع إلى اكتشاف الكثير عنها ".

الكاميرون  دولة  وفد  وقد أكد زمالئها من 
البشرية  الموارد  بتنمية  االهتمام  على ضرورة 
الصناعية  التنمية  وتحقيق  األفريقي  للشباب 
نيجيريا  شباب  من  ومشاركة  واالقتصادية 
المؤسسات  دور  تعزيز  بضرورة  طالبوا  الذين 
أجل تحقيق مجتمعات  من  الفساد  تكافح  التي 

متساوية، وليس فقط القادة األقوياء.
توفير  بضرورة  أوغندا  دولة  الشباب  وطالب 
وذلك  األفارقة  الشباب  لجميع  عمل  فرص 
طالب  العمل،  بفرص  التعليم  ربط  طريق  عن 
في  المشاركين  الشباب  أحد  بدرو"  "فيليكو 
التنمية  أساس  إن  غانا  دولة  غانا  من  المنتدى 
وإخراج  التعليم  من  يبدأ  األفريقية  القارة  فى 
جيل المستقبل من القادة ويكون لديهم استعداد 
لقيادة أفريقيا إلى األمام، مشيراً إلى أن أفريقيا 
لديها إمداد هائل من الشباب الموهوبين الذين 
يفتخرون بقارتهم ويدركون أنها سوف تكون 
صوًتا رائًدا في تشكيل المستقبل داخل القارة من 
الرقمية والتفكير  التكنولوجيا واألعمال  خالل 
اإلبداعي، فالقارة بأكملها تمتلك الموارد التي 
تؤهلها لتكون قوة اقتصادية، وأضاف أنه يؤمن 
بأن كل الدول في القارة السمراء سوف تتحد 
التقدم  إلى  الحاجة  وهو  واحد  لسبب 
يتحقق  أن  يمكن  ال  وهذا  والتطوير 
وبناء  بينها  فيما  التعاون  تشكيل  بدون 
السريع،  النمو  تعزز  التي  الروابط 
ويرى "فيليكو"، أن أجندة 2063 »أفريقيا 
تركز  تغييرات  تضمن  نريدها«  التي 
والتنمية  والحوكمة  االقتصاد  على 
االجتماعية والثقافية ويمكن تنفيذها 
النمو  أساس  على  مزدهرة  لتكون 
التي  المستدامة  والتنمية  الشامل 
تسعى إلى استئصال الفقر من شعبها، 
يتطلع  األفريقي  الشباب  أن  موضحًا 
قارتهم وهناك حاجة  النمو في  لرؤية 
بذلك  القيام  من  لتمكينهم  متزايدة 

مشيدا بتجربة مصر ورؤيتها بشأن 
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الذين  القادة  من  جيل  إعداد 
سيتخذون القرار الصحيح من 

أجل التنمية. 
أما "مايسة مولى" من شباب 
السودان، فقالت إن العالم كله 
اآلن يسلط الضوء على أفريقيا 
ألن مستقبل العالم داخل دولها 
من  السمراء  القارة  تمتلكه  لما 

والبشرية  الطبيعية  الموارد 
وخاصة الشباب، كما أن العديد 

من البلدان األفريقية بدأت في 
تطوير جميع مؤسساتها مشيرًة 

التحول االجتماعي واالقتصادي  أن أجندة  إلى 
واضح  بشكل  مخططة   2063 لعام  أفريقيا  في 
وقابل للتطبيق في أفريقيا على مدار الخمسين 
عملها  في  تجربتها  أن  المقبلة،وأوضحت  سنة 
من  شباب  مع  فيها  تفاعلت  للسالم  كوكيل 
وكينيا  نيجيريا  مثل  أفريقيا  أنحاء  جميع 
وإثيوبيا وبوتسوانا، والصومال وبوروندي وجزر 
أقوياء  شبابا  تمتلك  القارة  أن  القمر،ووجدت 
ومبدعين وكل ما يحتاجونه مساحة لتحقيق 
تغيرات عظيمة وهذا يحتاج أن يتاح لهم إمكانية 
القيادة والمشاركة في صنع القرار حيث يعد 
فرصة  لمنحهم  فرصة  العالم  شباب  منتدى 
والمعرفة  والخبرات  األفكار  وتبادل  للتفكير 
واالنخراط مع الحكومات والمنظمات الدولية. 
المشاركين  الشباب  من  "ديالوباكان" 
التي  التحديات  إن  أكدت  فيما  غينيا  من 
يمكن  ولكن  كثيرة  األفريقية  القارة  تواجهها 
األهداف  تحقيق  على  بالتصميم  عليها  التغلب 
أن  ويجب  القارة  بلدان  لجميع  المشتركة 
يكون التركيز على واقع القارة من أجل وضع 
قادرة  أفريقيا  لتكون  محددة  تنمية  برنامج 
ومن  األخرى  المتقدمة  البلدان  مضاهاة  على 
النمو  ومستوى  اإلنتاجية  القدرات  أن  المؤكد 
والتقدم التكنولوجي يختلفان من بلد إلى آخر، 

لنا  ستسمح  التي  االتفاقات  نجد  أن  يجب  لكن 
بالعيش متحدين وموحدين للتقدم، وأوضحت 
األفريقي  للشباب  فرصة  سيكون  المنتدى  أن 
رأسها  وعلى  مالئمة  حلول  واقتراح  للتشاور 
وتكييف  الشباب،  هذا  تعليم  بجودة  االرتقاء 
االحتياجات  مع  التربوي  التوجيه  سياسة 
لخطة  الرئيسية  والعوامل  للقارات  الحالية 
القادة  يكون  بحيث  المعالم،  واضحة  تنمية 
المستقبل قادرين على رفع مستوى تنمية  في 

القارة.
من جانبه قال "أحمد ناجى" أحد المشاركين 
االستثمار  فرص  إن  المنتدى  في  مصر  من 
مقومات  من  لديها  لما  واعدة  السمراء  بالقارة 
منذ  العالم  وتوجه  طبيعية  وثروات  بشرية 
ناشئ  سوق  ألنها  أفريقيا،  في  لالستثمار   2015
نظام  لتكوين  بوابة  أفضل  مصر  وتعد  وواعد، 
بيئي آمن لالستثمار بفضل العالقات المصرية 
أفريقيا،  دول  وبين  بينها  الجيدة  الدبلوماسية 
االتحاد  لذلك  القائد  مصر  في  يرون  الذين 
الجغرافية،  الطبيعة  بحكم  التجاري  والتعاون 
وبحكم الخبرة العلمية والثقافية والمناخ األمن 
الذي استطاعت مصر تحقيقه في سنوات قليلة 
إقليمي  صعيد  وعلى  أفريقيا  دول  وبين  بينها 

لدول أفريقيا فإن االتحاد األفريقي قد صرح 
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في 2016 باإلعالن عن جواز 
السفر األفريقي الذي سيكون 

متاحًا للشعوب األفريقية 
األعضاء بحلول عام 

2020 ،وذلك الجواز 
سيتميز حامله بدخول 
54 دولة أفريقية بدون 

تأشيرة،وتلك خطوة 
تمهيدية لبناء اتحاد 

أفريقي قوى قائم على 
الشراكة اإلستراتيجية ثقافيًا 

واقتصاديًا ،وتسهيل المعامالت التجارية 
ونقل البضائع بين الدول األعضاء متوقعًا 

اإلعالن عن عملة أفريقية موحدة بحلول عام 
.2022

لقاءات على هامش المنتدى 
لمنتدى  الثانية  الدورة  أعمال  هامش  على 
شباب العالم 2018 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، 
إلتقى وزير الخارجية "سامح شكري" مع"خيار 
االتصال  نقاط  لجنة  رئيس  اهلل"  ضيف  عمر 
 ،APRM النظراء  لمراجعة  األفريقية  باآللية 
لآللية،  التنفيذي  الرئيس  مالوكا"  و"إيدى 
لبحث ُسبل تعزيز التعاون بين اآللية األفريقية 

لمراجعة النظراء ومصر.
وقد أكد "شكرى"، على إيمان مصر بأهمية 
الدول  دعم  في  اآللية  به  تضطلع  الذي  الدور 
المرجوة  الشاملة  التنمية  لتحقيق  األفريقية 
صالح  في  يصب  بما  المختلفة،  محاورها  في 
مشيًرا   ،2063 األفريقية  التنمية  أجندة  تحقيق 
تقديم  على  مصر  حرص  إلى  الصدد  هذا  في 
أداء  لتمكينها من  لآللية  الممكن  الدعم  كافة 

وظيفتها الهامة.
كما أكد على أن مصر ُتقّدر دور اآللية 
في مجال اإلنذار المبكر من خالل متابعة 
أداء الحوكمة في الدول األعضاء، خاصًة 

على المستويّين االجتماعي 
واالقتصادي، فضاًل عن قضايا 
مكافحة الفساد، وذلك 
قبل الوصول إلى مرحلة 
االضطرابات السياسية 
واالجتماعية.

أن  المتحدث  وأوضح 
اهتمام  على  أكد  "شكري" 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
سيادته  وتوجيه  ودورها،  باآللية 
الطوعية؛ حيث  المراجعة  ببدء عملية 
استعرض وزير الخارجية في هذا الشأن جهود 
الطوعية  بالمراجعة  المعنية  الوطنية  اللجنة 
مشيًرا  اآللية،  إطار  في  مصر  بها  تقوم  التي 
الشخصيات  لجنة  مع  المختلفة  اللقاءات  إلى 
البارزة، التي يأتي على رأسها اللقاء مع المسئول 

عن متابعة المراجعة الطوعية لمصر.
أشار  "شكري"  الوزير  أن  حافظ  ذكر  كما 
إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء قراًرا بتشكيل 
األفريقية  باآللية  الخاصة  الوطنية  اللجنة 
كافة  توفير  عن  فضاًل  النظراء،  لمراجعة 
اإلمكانيات واألدوات الالزمة التي تمّكن اللجنة 
من االضطالع بدورها في إعداد تقرير المراجعة 
الطوعية لمصر، فضاًل عن المشاركة النشطة 
في أعمال لجنة التسيير، ولجنة نقاط االتصال 

الُمصغرة.
لآللية  التنفيذي  الرئيس  نقل  جانبه،  من 
الرئيس  تحيات  النظراء  لمراجعة  األفريقية 
التشادي "إدريس ديبي" إلى رئيس الجمهورية، 
من  لالستفادة  اآللية  تطُلع  عن  أعرب  كما 
خبرات مصر في المجاالت المختلفة الخاصة 
بأعمالها، وهو ما رحب به الوزير سامح شكري، 
مؤكًدا على دعم مصر الكامل لآللية وأعمالها 
خالل الرئاسة المصرية لالتحاد األفريقي في 

عام 2019 .
إعداد: شيماء عطوة
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دعوة مصرية  
لتضييق الفجوة 

بين الشمال 
والجنوب، ودعم 
نفاذ المنتجات 

األفريقية ألوروبا 
ومجموعة الـ20

االقتصاد  "مستقبل  خمتّصون  يعتربها  اليت  أفريقيا  بوابة  أعتاب  على 
اقتصادية عظمى أخرى تبحث عن موطئ قدم  أملانيا، وهي قوة  العاملي"، تقف 
لتنافس بقية القوى، سواء التقليدية الناشطة يف القارة، مثل فرنسا وبريطانيا 
وكوريا  والربازيل  واهلند  كالصني  الناشئة  أو  األمريكية،  املتحدة  والواليات 
اجلنوبية، ومن أجل ذلك اهلدف أطلقت أملانيا يف عام 2017 وهى ترأس جمموعة 
العشرين مبادرة جديدة لدعم التنمية يف البلدان األفريقية حتت عنوان "اتفاق 
األفريقية  البلدان  من  كاًل  االتفاق  وجيمع  أفريقيا"،  مع  العشرين  جمموعة 
األفريقي  والبنك  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  وجمموعة  املعنية، 
للتنمية وغريهم من الشركاء الثنائيني ومتعددي األطراف بهدف بلورة ودعم 
السياسات والتدابري الضرورية الجتذاب االستثمارات اخلاصة، وانضمت عشرة 
إطار  املبادرة، وحددت تطلعاتها وبراجمها اإلصالحية مبوجب  بلدان إىل هذه 

اعتمده وزراء مالية جمموعة العشرين يف مارس 2017.
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أهمها  ركائز،  أربع  على  المشروع  ويرتكز 
اقتصاد  سياسات  اتباع  االتفاق  بلدان  تواصل  أن 
كلي سليمة واالستثمار في بناء قدرات الدولة 
الرشيدة،  واإلدارة  الحوكمة  نظم  وتعزيز 
في  وشركاؤها  االتفاق  بلدان  تستثمر  وأن 
للقيود  عمقًا  أكثر  تشخيصية  دراسات  إجراء 
خالل  من  وذلك  الخاص،  القطاع  تواجه  التي 
ومنفتح  ومتواصل  منهجي  حوار  في  الدخول 
من  واألجنبية  المحلية  الفاعلة  األطراف  مع 
القطاع الخاص لتحديد اإلصالحات اإلضافية 
وتذليل  القطرية  المخاطر  من  للحد  الالزمة 
بلدان  حكومات  به,وتشجيع  الخاصة  العوائق 
الوثيقة  المشاركة  العشرين  مجموعة 
مع  فيها  الفاعلة  الخاص  القطاع  مؤسسات 
تصورات  تغيير  على  للمساعدة  االتفاق  بلدان 
الجديدة،  االستثمار  فرص  وتحديد  المخاطر 
وتدعيم المؤسسات المالية الدولية، كمؤسسة 
اإلنمائي  التمويل  ومؤسسات  الدولية  التمويل 
األخرى االستثمارات الجديدة بما يتوفر لديها 

فيها  تزال  التي ال  البلدان  وذلك في  أدوات،  من 
األلمانية  القمة  أن  مرتفعة.يذكر  مخاطر 

األفريقية األولى عقدت ببرلين فى 2017/6/12
مشاركة الرئيس السيسى فى القمة:

منذ  األفريقية  المصرية  العالقات  تشهد 
تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة قفزة 
كبيرة فى السياسة الخارجية تجاه دول القارة 
السمراء، فقد سعت الدولة المصرية إلى تعزيز 
الدول  معظم  وبين  بينها  الثنائية  العالقات 
األفريقية، إضافة إلى المشاركة بفاعلية فى 
الشراكة  إلى  تهدف  التى  االجتماعات  كافة 
مصر  تتميز  حيث  القارة،  دول  تنمية  أجل  من 
أفريقيا  قارتى  بين  يربط  استراتيجى  بموقع 
ألفريقيا  اآلسيوية  البوابة  يجعلها  ما  وآسيا 
عبر  ألوروبا  األفريقية  البوابات  إحدى  وأيًضا 
لتكون  مصر  يؤهل  ما  وهو  المتوسط،  البحر 
والتنمية  التعاون  مشاريع  فى  محورية  نقطة 

 الرئيس احلالي لالحتاد األفريقي بول كاجامي
الرئيس السيسى يشارك في لقاء القمة 
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العالم المتقدم  التى تطرحها دول 
تنمية  فى  المساهمة  أجل  من 

أفريقيا.
وقد تجسد هذا األمر من خالل 
السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  زيارة 
المستشارة  من  وبدعوة  أللمانيا 
ميركل  إنجيال  األلمانية 
المصغرة  القمة  في  للمشاركة 
عقدت  التى  األفارقة  للقادة 
تقديًرا   2018/10/30 فى  ببرلين 

توليها  قرب  مع  خاصة  ودورها  مصر  لمكانة 
رئاسة االتحاد األفريقي لعام 2019، حيث شارك 
إلى  لزيارته  الثالث  اليوم  فى  السيسى  الرئيس 
إنجيال  المستشارة  برئاسة  القمة  فى  ألمانيا 
أعضاء  والحكومات  الدول  ورؤساء  ميركل، 
في  أفريقيا،  مع  للشراكة  األلمانية  المبادرة 
إليها  دعت  والتي  العشرين  مجموعة  إطار 
بلداً   11 وضمت  ميركل  األلمانية  المستشارة 
هي "مصر، والمغرب، وتونس، وإثيوبيا، ورواندا، 
وبنين، وكوت ديفوار، وغانا، وغينيا، والسنغال، 
وتوجو، باإلضافة إلى جنوب أفريقيا باعتبارها 
العضو األفريقي في مجموعة العشرين ، كما 
الدولي  النقد  صندوق  مديرة  القمة  حضرت 
من  مجموعة  جانب  إلى  الجارد  كريستين 

مسؤولي التنمية الدوليين.
الرئيس  ومن الجدير بالذكر أن مشاركة 
لم  القمة  أعمال  فى  السيسي  الفتاح  عبد 
المستشارة  دعت  نوعها،حيث  من  األولى  تكن 
من  الماضي  العام  في  المبادرة  لهذه  ميركل 

أجل خلق شراكة مع أفريقيا.
كلمته  فى  يؤكد  السيسى  الرئيس 
أمام القمة على ضرورة التعامل بشمولية 
مع مشكالت قارتنا واالحتفاظ بخصوصية 

كل دولة
من  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  أعرب 

التقدير  خالص  عن  القمة  أمام  كلمته  خالل 
استضافة  على  ميركل  إنجيال  للمستشارة 
التوالى،  على  الثانى  للعام  الحدث  لهذا  ألمانيا 
وهو ما يعكس حرصها على دعم جهود التنمية 
الرامية  السياسات  مساندة  عبر  أفريقيا،  فى 
من  واألجنبى،  المحلى  االستثمار  لتعزيز 
الدول  مع  الشراكة  على  قائمة  مبادرة  خالل 
األفريقية، تستند وإلى إرادة اإلصالح فى تلك 
والمالى  الفنى  الدعم  وإلى  جهة،  من  الدول 
الدولية  والمؤسسات  العشرين  مجموعة  من 
عمل  خطة  بلورة  إلى  وصوالًً  أخرى،  جهة  من 
لكل دولة وفق أولوياتها الوطنية، بهدف تعزيز 

قدرتها على جذب االستثمارات.
كما أعرب الرئيس السيسى عن تطلعه ألن 
تسفر المبادرة األلمانية للشراكة مع أفريقيا 
عن نتائج ملموسة فى تحقيق أهدافها الرامية 
والدولية  األلمانية  االستثمارات  حجم  لزيادة 
من  تمكينها  فى  يسهم  بما  األعضاء،  الدول  فى 
تحقيق نمو متسارع يعمل على تضييق الفجوة 
اآلخذة فى اإلتساع بين الشمال والجنوب، وذلك 
من خالل تقديم ضمانات تأمين لالستثمار ضد 
لتشجيع  برامج  ووضع  السياسية،  المخاطر 
مجموعة  فى  الصناعات  بين  اإلنتاجى  التكامل 
الـ20 والدول األفريقية، وإتاحة المزيد من النفاذ 
األوروبية  لألسواق  األفريقية  المنتجات  أمام 

الرئيس السيسى ولقاء مع المستشارة  انجيال ميريكل 
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كفيلة  أسواق  إليجاد  الـ20  مجموعة  ودول 
باستيعاب النمو المستهدف لإلنتاج األفريقي.

العديدة  التحديات  إلى  الرئيس  وأشار 
اتصااًل  وذلك  األفريقية،  القارة  تواجه  التى 
بتحقيق االستقرار السياسى، وتسوية النزاعات 
المسلحة، ومكافحة ظاهرة اإلرهاب والتطرف، 
والتصدى آلثار تغير المناخ، فضاًل عن القضاء 
باإلضافة  المديونية،  أعباء  وتفاقم  الفقر  على 
للتعهدات  الكامل  التنفيذ  عدم  إلى  بالمقابل 
بالمنظومة  القائم  والخلل  الدولية،  التنموية 
جميعها  وهى  العالمية،  والتجارية  المالية 
من  معها  الجدى  التعامل  تستوجب  تحديات 
الشراكة  من  إطار  فى  الدولى،  المجتمع  قبل 
يجسد  وبما  المتبادلة،  المصالح  على  القائمة 
مضمون أجندة األمم المتحدة لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة 2030.
وأكد الرئيس السيسى كذلك على ضرورة 
الدولية  األطر  فى  القائم  التعاون  بين  الربط 
ومجمل  بالقارة،  التنموى  النهوض  أجل  من 
بما  عليها،  المتفق  المبادئ  أو  التحديات  تلك 
فيها أجندة أفريقيا 2063، وذلك ضمانًا إلتساق 
البعض، مع أهمية مراعاة  األهداف مع بعضها 

خصوصية كل دولة وأولوياتها الوطنية.
الرئيس  أشار  الوطنى،  المستوى  وعلى 
إستراتيجية  أقرت  مصر  أن  إلى  السيسى 

بأبعادها  والتنوع،  بالشمول  تتسم  تنموية 
رؤية  وهى  والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية 
البرامج  من  العديد  تتضمن  التى   ،2030 مصر 
ضمن  مصر  وضع  إلى  الرامية  واألهداف 
 ،2030 عالميًا بحلول عام  اقتصاداً  أكبر ثالثين 
وبناًء عليه فقد تم تنفيذ برنامج وطنى طموح 
صندوق  مع  بالتعاون  االقتصادى،  لإلصالح 
يشمل  التنمية،  شركاء  ودعم  الدولى  النقد 
والنقدية  المالية  اإلصالحات  من  حزمة 
والتشريعية لتحسين مناخ األعمال واالستثمار 
وإزالة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص 
مع  يتسق  ما  وهو  األجانب،  والمستثمرين 

المبادرة األلمانية للشراكة مع أفريقيا.
مصر  أن  السيسى  الرئيس  أوضح  كما 
تواصل بكل عزم، تنفيذ سلسلة من المشروعات 
دفع  أجل  من   ،2014 عام  منذ  الكبرى  التنموية 
وخفض  العمل  فرص  وتوفير  النمو  معدالت 
وبالتزامن  االستثمار،  وتحفيز  البطالة  نسبة 
مشروعات  فى  للتوسع  تتحرك  ذلك،  مع 
الربط الكهربائى مع الدول المجاورة، وأبرزها 
بين  الكهربائى  للربط  الجارية  المفاوضات 
كما  واليونان،  قبرص  عبر  وأوروبا  أفريقيا 
إقليميًا  مركزاً  مصر  لتصبح  اإلعداد  يجرى 
لتداول وتجارة الغاز والبترول على نحو يدعم 
التنمية االقتصادية، ويتيح المزيد من الفرص 

لضخ االستثمارات فى هذه الصناعة.

الرئيس السيسى و لقاءات  متعددة  بالقمة 
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اقتراب  مع  أنه  السيسى  الرئيس  وأكد 
األفريقى،  لالتحاد  المقبلة  مصر  رئاسة  بدء 
بشمولية  االلتزام  على  حريصة  مصر  فإن 
نفسه  الوقت  وفى  القارة،  مشكالت  مع  التعامل 
الهجرة  قضية  على  خاص  بشكل  التركيز 
الموضوعى  العنوان  بأن  إرتباطًا  الشرعية،  غير 
"الالجئون  هو   2019 لعام  األفريقى  لالتحاد 
ما  على  عالوًة  داخليًا"،  والنازحون  والعائدون 
يقترن بتلك القضية من فرص وتحديات، وآثار 
للعديد  وكذلك  المجاالت،  لمختلف  تمتد 
الحاجة  يعكس  نحو  وعلى  العالم،  مناطق  من 
واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  لتحقيق 
هذا  فى  والدولى  اإلقليمى  التعاون  وتعزيز 
مع  التعامل  لضرورة  الدعوة،  وجدد  المجال، 
منظور  من  الشرعية  غير  الهجرة  ظاهرة 
جذور  ويعالج  األبعاد،  كل  يراعى  متكامل 
والعبور  المصدر  دول  االقتصادية فى  المشكلة 
التى ال تتجاوز  الحلول األمنية  إلى  وال يرتكن 
نتائج  عليها  يترتب  قد  مؤقتة  مسكنات  كونها 

عكسية.
نهاية  فى  السيسى  الرئيس  أعرب  وقد 
المصرية  الرئاسة  خالل  التطلع  عن  كلمته 
القادمة لالتحاد األفريقى عام 2019 إلى المزيد 
األلمانى  الجانب  مع  والتعاون  التنسيق  من 
ومجموعة العشرين، لتحقيق الغايات المنشودة.

"منتدى  أعمال  أنه خالل  إلى  اإلشارة  تجدر 
األلمانية  المستشارة  رعاية  تحت  االستثمار" 
الرؤساء  من  عدد  وبحضور  ميركل،  إنجيال 
الشركات  من  العديد  ورؤساء  األفارقة، 
عن  قصير  فيلم  عرض  الكبرى،  األلمانية 
وما  األلمانية  "سيمنز"  شركة  بين  التعاون 

قدمته من مشروعات في مصر. 
تسليم ثالث محطات  تم  أنه  الفيلم  وأوضح 
تقدم  التي  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  عمالقة 
وفق  مواطن،  مليون   45 منها  يستفيد  خدمات 

العالمية، بمعدل إنجاز غير  أحدث المواصفات 
مسبوق علي مستوى العالم أضاف 14,4جيجاوات 
قياسي  زمن  في  للكهرباء  القومية  للشبكة 

حوالي عامين.

ميركل: مهتمون بمستقبل أفريقيا
أكدت المستشارة األلمانية إنجيال ميركل 
اهتمام  للقمة  االفتتاحية  كلمتها  خالل  من 
ألمانيا بمستقبل الدول األفريقية، مشيرًة إلى أن 
مستقبل هذه الدول يعتمد على ضخ استثمارات 
حكومية، إال أن المهمة الكبيرة لسياسة التنمية 
الدول  الشركات فى  تعتمد على فرص دخول 
األفريقية، مضيفًة أن فرص دخول الشركات 
األوروبية مرهون بزيادة معدل التبادل التجارى 
مبادرة  أن  إلى  الفتًة  وأوروبا،  أفريقيا  دول  بين 
التقارب مع دول أفريقيا تعد مبادرة جديدة تسعى 
الستفادة جميع األطراف، منوهًة إلى أن المنظمات 
الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى 
تشارك فى زيادة االستثمارات فى الدول األفريقية.
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كما أشارت المستشارة األلمانية إلى أن هناك 
القارة  فى  األخيرة  الفترة  فى  تراجعت  استثمارات 
األفريقية  الدول  مع  التقارب  أن  إال  األفريقية، 

سيعزز فرص ضخ االستثمارات فى هذه الدول.
للشركات  بالشكر  ميركل  وتوجهت 
مشاريعهم  يقدمون  الذين  والمستثمرين 
الفترة  خالل  أنه  وأضافت  أفريقيا،  فى  لالستثمار 
واليوم  آسيا  دول  على  ألمانيا  ركزت  الماضية 
تركز على الدول األفريقية، الفتًة إلى أن ألمانيا 
تخطط للدفع بإجراءات جديدة، حيث من المقرر 
الصغيرة  للشركات  تنمويًا  صندوقًا  تطرح  أن 
الصادرات  ودعم  األفريقية  السوق  دخول  لتغطية 
أفريقيا  دول  مع  التعاون  ومبادرات  األلمانية 
لمواجهة المخاطر وتقديم الضمانات، وأكدت أن 
ألمانيا ستقدم عروضًا أكثر مما سبق وستتجنب 
الضريبة المزدوجة على الشركات، وأوضحت أنها 
وقعت هذه االتفاقية مع 5 دول من دول التقارب مع 

أفريقيا.
شراكات  عقد  تعتزم  ألمانيا  إن  قائلًة  وتابعت 
تشغيل وتعليم مع مؤسسات أفريقية ودعم مناطق 
األفريقية،  الدول  من  عدد  فى  وتجارية  صناعية 
السنغال  مع  ثنائية  شراكات  لعقد  باإلضافة 

والمغرب وإثيوبيا.
األفريقى:  االتحاد  رئيس  كاجامى  بول 
وثيقة  لعالقات  ستؤدي  الجديدة  المبادرات 

مع ألمانيا واإلتحاد األوروبي
األفريقي  اإلتحاد  رئيس  كاجامي  بول  قال 
خالل كلمته فى القمة أن اإلتحاد األفريقي يبذل 
كل الجهود الممكنة لدعم شركات القارة، مشيًرا 
يكون  أن  إلى  ستؤدي  الجديدة  المبادرات  أن  إلى 
هناك عالقات وثيقة مع ألمانيا واإلتحاد األوروبي، 

وباقي شركاء القارة من مجموعة العشرين. 
وأضاف أن مبادرة التقارب مع دول أفريقيا لديها 
أن  يعني  ال  وهذا  ناجحة،  لتصبح  اإلمكانيات  كل 

بالضرورة،  النجاح  إلى  ستؤدي  التي  المعادلة  هذه 
هناك  تكون  حتى  أكبر  بجد  العمل  ينبغي  لكن 

نتائج مستدامة للتعاون. 
مناًخا  هناك  يكون  لكي  الطرق  "أفضل  وتابع: 
اقتصادًيا جيًدا هو أن يكون هناك استثمارات مباشرة 
في أفريقيا، يجب أن ندعم هذه اإلجراءات لمساعدة 
فالمشروعات  والمتوسطة،  الصغرى  الشركات 
القارة،  اقتصاد  أثًرا طيًبا على  لها  الريادية ستكون 
ولهذا فنحن ندعم االستثمارات األلمانية في دول 

القارة". 
وواصل: "على المستوى العالمي نحن سوق جديد 
لتحركات اقتصادية جديدة، نحن نعمل للحصول 
االقتصادية  والحلول  الجديدة  االبتكارات  على 
الفعالة، التي سيكون لها أثر أفضل على اإلقتصاد". 
الشراكة  مبادرة  أفريقيا:  جنوب  رئيس 
األلمانية مع أفريقيا تعتمد على تسريع وتيرة 

التنمية االقتصادية
جنوب  رئيس  رامافوزا  سيريل  أشار  جانبه  من 
أن  إلى  القمة  أمام  كلمته  إلقاء  أثناء  أفريقيا 
تهدف  أفريقيا  مع  األلمانية  الشراكة  مبادرة 
بهدف  واإلقليمية  الدولية  المدخرات  لحشد 
أن  إلى  الفتًا  أفريقيا،  طموحات  ودعم  االسثمار، 
جدول  تنفيذ  إلى  تهدف  أفريقيا  مع  المبادرة 
أعمال التنمية المستدامة والتنمية األفريقية 2030، 
وتعتمد على تسريع وتيرة التنمية االقتصادية فى 
أفريقيا، وأضاف، أن المبادرة تتضمن دعم الصناعة 
الشراكة  أن  النامية، موضحًا  والدول  أفريقيا  في 
للتنمية  قوًيا  سياسًيا  التزاًما  تمثل  أفريقيا  مع 

االقتصادية.

إعداد: كريم شكرى
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قمة الصين - أفريقيا 2018
60 مليار دوالر للدول األفريقية، وإلغاء جزء من ديون الدول األكثر فقراً 

املربح  التعاون  خالل  من  مشرتك  مبستقبل  يتمتع  أقوى  جمتمع  حنو  وأفريقيا:  الصني  شعار  حتت 
"فوكاك"   Forum on China-Africa Cooperation الصني-أفريقيا  ُعقدت قمة  للجانبني، 
للتعاون  الرمسية  املنصة  القمة  الصينية بكني، حيث تعد  بالعاصمة  خالل يومي 3 و 4 سبتمرب 2018 
بني الصني والقارة األفريقية. وشارك يف املنتدي قادة أكثر من 20 دولة أفريقية باإلضافة إلي األمني 

العام لألمم املتحدة ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي. 
دعم  إلي  الصني  والطريق" حيث تسعي  احلزام  "مبادرة  القمة  أجندة  الرئيسان علي  وكان احملوران 
االستثمار يف البنية التحتية يف  الساحل الشرقي ألفريقيا علي وجه اخلصوص، بالنظر إلي أنه "اجلزء 
البحري" من طريق احلرير. وهنا يشمل التعاون دول كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وتنزانيا ومصر، نظراً 
لوجود قناة السويس. وأما احملور الثاني فهو دعم وتنمية الصناعات األفريقية، حيث تعهدت بكني ببناء 
وتطوير مناطق صناعية يف القارة وتقديم الدعم املاىل من خالل قروض عرب صندوق "الصني - أفريقيا 

للتعاون الصناعى". 
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أهم محاور كلمة الرئيس الصيني
يف كلمته يف افتتاح القمة، تعهد الرئيس 

الصيين شي جني بينج بتوفري متويل يصل إلي 
60 مليار دوالر للدول األفريقية، وإلغاء جزء من 
الديون للدول األكثر فقراً يف القارة، حيث قال 

"إن التمويل اجلديد يشمل 15 مليار دوالر يف 
صورة مساعدات وقروض بدون فائدة وقروضًا 

ميسرة وخطًا ائتمانيًا بقيمة 20 مليار دوالر 
وصندوقًا خاصًا للتنمية الصينية األفريقية 

بعشرة مليارات دوالر وصندوقًا خاصًا للواردات 
من أفريقيا خبمسة مليارات 

دوالر". كما أكد أن 
الشركات الصينية 

ستتلقي تشجيعًا 
علي االستثمار 

يف القارة 
األفريقية 
مبا ال يقل 

عن 10 مليار 
دوالر خالل 

السنوات 
الثالث املقبلة. 

ووعد شي 
الدول األفريقية 

بأن تؤسس الصني 
صندوقًا للسالم واألمن 

ومنتدى مرتبط بذلك مع 
مواصلة املساعدات العسكرية اجملانية 

لالحتاد األفريقي. 
بهدف  دوالر  مليار   126 بتوفري  أيضًا  وتعهد 
إتاحة املزيد من املوارد واملنشآت ألفريقيا والتوسع 
علي  أكد  كما  والعاملية.  املشرتكة  األسواق  يف 
على  السياسي  والتنسيق  احلوار  "توسيع  ضرورة 
املتبادل  والدعم  الفهم  وتعزيز  املستويات  كافة 
واهلموم  اجلوهرية  باملصاحل  املتعلقة  القضايا  يف 
الكربى للجانب اآلخر، وتكثيف التنسيق والتعاون 
يف القضايا الدولية واإلقليمية اهلامة، مبا يصون 

والدول  وأفريقيا  للصني  املشرتكة  املصلحة 
مساهمات  ستقدم  بالده  أن  موضحًا  النامية،" 
جديدة وأكرب ألفريقيا يف مكافحة الفقر والتنمية 
توسيع  عن  فضاًل  اإليرادات،  وزيادة  والتوظيف 
الثقافة والفن والتعليم  تبادل األفراد يف قطاعات 
اإلعالم  ووسائل  الفكرية  واملراكز  والرياضة 
بني  الوجدانية  الروابط  وتثبيت  والشباب،  واملرأة 

شعوب اجلانبني الصيين واألفريقي. 
مبادرة "إسكات البنادق في أفريقيا

جدد الرئيس الصيين دعم بالده للقارة 
األفريقية لتنفيذ مبادرة 
"إسكات البنادق يف 
أفريقيا"، مؤكداً 
حرص الصني 
على القيام 
بدور بناء 
لتعزيز 
السالم 
واالستقرار 
يف أفريقيا 
ودعم الدول 
األفريقية 
لرفع قدرتها 
الذاتية على 
احلفاظ علي 
االستقرار والسالم. 
قال  اخلضراء،  التنمية  جمال  ويف 
 50 تنفيذ  قررت   " بالده  إن  الصيين  الرئيس 
ومحاية  اخلضراء  للتنمية  ألفريقيا  مشروعًا 
لتعزيز  األولوية  إعطاء  مع  اإليكولوجية،  البيئة 
املناخي  التغري  مواجهة  يف  والتعاون  التواصل 
ومحاية  التصحر  ومكافحة  البحري  والتعاون 
املركز  بناء  ودفع  الربية،  والنباتات  احليوانات 
وتعزيز  البيئي،  للتعاون  األفريقي  الصيين 
التواصل واحلوار حول السياسة البيئية والبحوث 
الربنامج  وتنفيذ  البيئية،  للقضايا  املشرتكة 
لتكوين  األخضر  للسفري  األفريقي  الصيين 

الرئيس الصيين شي جني بينج أثناء إلقاء كلمته
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الكفاءات املتخصصة ألفريقيا يف جماالت 
التلوث  ومكافحة  البيئة  محاية  إدارة 
وإقامة  وغريها،  األخضر  واالقتصاد 
للخيزران،  األفريقي  الصيين  املركز 
قطاع  تطوير  على  أفريقيا  ومساعدة 
اخليزران والكرمة، والتعاون يف الدعاية 
والتوعية بشأن محاية البيئة". 
ويف جمال بناء القدرات، قال الرئيس 
الصيين إن بالده " قررت تعزيز التواصل 

ودعم  اإلمنائية،  اخلربات  بشأن  أفريقيا  مع 
االقتصادية  التنمية  ختطيط  جمال  يف  التعاون 
واالجتماعية، وإقامة 10 ورشات يف أفريقيا لتوفري 
األفارقة،  للشباب  واحلرفية  املهنية  التدريبات 
اإلبداع  لتعاون  األفريقي  الصيين  املركز  ودعم 
بني  األعمال  وريادة  اإلبداع  تعاون  لدفع  الرامي 
الشباب، وتنفيذ مشروع قائد سرب الطيور لتدريب 
1000 خنبة أفريقية، وتقديم 50 ألف منحة دراسية 
حكومية ألبناء القارة و50 ألف فرصة للمشاركة 
شاب   2000 ودعوة  والندوات،  الدراسية  الدورات  يف 

أفريقي لزيارة الصني".
الصيين  الرئيس  أوضح  الصحة،  جمال  ويف 
إطار  يف  مشروعًا   50 تطوير  قررت  بالده  أن 
األولوية  إعطاء  مع  ألفريقيا،  الطبية  املساعدات 
لبناء املشاريع الكربى مثل مقر املركز األفريقي 
الصينية  الصداقة  ومستشفى  األوبئة  ملكافحة 
األفريقية، وإجراء التواصل بشأن الصحة العامة 
مشاريع  وتنفيذ  املعلومات،  تبادل  يف  والتعاون 
األوبئة،  مكافحة  يف  األفريقي  الصيين  التعاون 
واملتجددة  اجلديدة  املعدية  األمراض  فيها  مبا 
ومرض البلهارسيا واإليدز واملالريا، وتكوين املزيد 
واالستمرار يف  املتخصصني ألفريقيا  األطباء  من 
أدائها،  وحتسني  القارة  إىل  الطبية  الفرق  إرسال 
ومواصلة اجلوالت الطبية، مبا فيها "رحلة النور" 
و"رحلة احلب" و"رحلة االبتسام"، وتنفيذ مشروع 
والفئات  واألطفال  للنساء  املتالمحة  القلوب 

املستضعفة.

دول  مع  الشعبية  العالقات  دعم  صعيد  وعلي 
قررت  الصني  إن  الصيين  الرئيس  قال  القارة، 
األفريقية  للدراسات  الصيين  املعهد  تأسيس 
اإلفريقي،  اجلانب  مع  احلضاري  التبادل  لتعميق 
الصيين  الربنامج  من  املعززة  النسخة  وإقامة 
وتنفيذ  املشرتكة،  والبحوث  للتواصل  اإلفريقي 
ودعم  وسياحيًا  ورياضيًا  ثقافيًا  مشروعا   50
طريق  روابط  إىل  األفريقية  الدول  انضمام 
ومهرجانات  واملتاحف  للمسارح  الدولية  احلرير 
اإلفريقي  الصيين  التعاون  شبكة  وإنشاء  الفنون، 
اجلانبني  بفتح  الدفع  ومواصلة  اإلعالم،  لوسائل 
مراكز الثقافة يف اجلانب اآلخر، ودعم املؤسسات 
الشروط  تستويف  اليت  األفريقية  التعليمية 
الستحداث معاهد كونفوشيوس، ودعم املزيد من 
الدول األفريقية لتصبح املقاصد السياحية للوفود 

السياحية للمواطنني الصينيني". 
المشاركة المصرية في أعمال القمة

مع  والعقود  االتفاقيات  من  عدد  على  "توقيع 
مصر  يف  مشروعات   7 لتنفيذ  صينية  شركات 

بقيمة 18,3 مليار دوالر"
مصريًا  وفداً  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  قاد 
املنتدي.  أعمال  يف  للمشاركة  املستوي  رفيع 
ومشل الوفد املصري وزير اخلارجية سامح شكري 
والدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون 
التجارة  وزير  نصار  عمرو  واملهندس  الدوىل 
املخابرات  والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس 
فعاليات  حلضور  للصني  زيارته  وخالل  العامة. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيين شي جني بينج
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املنتدي، عقد الرئيس السيسي لقاءات مع الرئيس 
علي  الرئيسان  اتفق  حيث  بينج  جي  شي  الصيين 
دعم عالقات الشراكة االسرتاتيجية الشاملة بني 
البلدين واتفقا كذلك علي ربط وموائمة مبادرة 
 .2030 التنموية  مصر  برؤية  والطريق"  "احلزام 
مصر  إميان  علي  السيسى  الرئيس  أكد  كما 
ستخلق  والطريق"  "احلزام  مبادرة  بأن  الراسخ 
التعاون  وكذلك  الثنائى  للتعاون  هائلة  فرصًا 
رئيس  باعتبارها  مصر  وأن  واإلقليمي،  الدوىل 
املبادرة  دعم  ستواصل   2019 فى  األفريقى  االحتاد 
أفريقيا  بني  التعاون  تعزيز  مع  فيها،  واملشاركة 

والصني. 
كه  لي  الصيين  الوزراء  رئيس  لقائه  وخالل 
بالشركات  السيسي  الرئيس  أشاد  تشيانج، 
به  حتظى  ما  مؤكًدا  مصر،  يف  العاملة  الصينية 
القائمة  مجيع االستثمارات الصينية واملشروعات 
يف مصر من اهتمام وحرص على تذليل العقبات 
استثماراتها  زيادة  على  يساعدها  مبا  أمامها، 
وحتقيق املصاحل املشرتكة لكال اجلانبني. وأعرب 
يف  بتوسعات  الصني  لقيام  التطلع  عن  الرئيس 
تعترب  واليت  مبصر  الصينية  الصناعية  املدينة 

كربى  وتشجيع  أفريقيا،  يف  للصني  األوىل 
املدينة  يف  لالستثمار  اخلاص  القطاع  شركات 
من  مصر  به  حتظى  ما  إىل  مشرياً  الصناعية، 
تسويق  على  الشركات  تلك  تساعد  مميزات 
منتجاتها يف العديد من الدول، خاصة اليت وقعت 
عن  فضاًلً  احلرة،  للتجارة  اتفاقيات  مصر  معها 
البنية  وتوافر  املتميز،  اجلغرايف  مصر  موقع 

التشريعية اليت تساعد على جذب االستثمارات. 
كما التقي الرئيس السيسي مع رؤساء كربى 
الشركات الصينية العاملة فى مصر، حيث أكد 
سيادته عمق ومتانة العالقات االسرتاتيجية التى 
جتمع مصر والصني، كما أكد حرصه على لقاء 
الصينيني،  واملال  واالقتصاد  األعمال  رجال  كبار 
والتجاري،  االقتصادي  التعاون  تعزيز  بهدف 
من  لالستفادة  املشرتكة  االستثمارات  وتنمية 
الصينية  االستثمارات  وزيادة  املتاحة،  الفرص 
الصني  بتجربة  اإلطار  هذا  فى  مشيداً  مصر،  يف 
الرئيس  وشهد  آسيا.  شرق  منطقة  يف  التنموية 
التوقيع على عدد من االتفاقيات  السيسي مراسم 
والعقود مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ 7 
مشروعات يف مصر بقيمة استثمارية تبلغ حواىل 

رؤساء احملاكم الدستورية األفريقية يستعرضون أمام الرئيس السيسى املوضوعات اليت ناقشها املؤمتر

صورة جتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيين شي جني بينج وعدد من رؤساء الدول األفريقية
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الثانية  املرحلة  إنشاء  وتشمل  دوالر،  مليار   18,3
ومشروع  اإلدارية،  بالعاصمة  املركزية  لألعمال 
ومشروع  عتاقة،  جببل  والتخزين  الضخ  حمطة 
إنشاء حمطة توليد الكهرباء باحلمراوين، ومشروع 
للمنسوجات،  "شاوندونج روى"  منطقة جمموعة 
ومشروع  اجلبسية،  لأللواح  شان"  "تاى  ومشروع 
"شيامن يان جيانج" لتصنيع املواد اجلديدة، وإنشاء 
مبحور  البرتوكيماويات  وجممع  تكرير  معمل 

قناة السويس.
احلزب  أكادميية  السيسي  الرئيس  زار  كما 
بتفقد  استهلها  احلاكم،  الصينى  الشيوعى 
خالهلا  وجه  كلمة  وألقى  األكادميية،  متحف 
ما  على  وشعبًا،  حكومة  للصني  تقدير  حتية 
إليه من نتائج  التوصل  أحرزوه من تقدم وما مت 
بنجاحها،  أمجع  العامل  يشهد  التنمية  عملية  فى 
واستعرض الرئيس التطورات التى شهدتها مصر 
خالل السنوات األخرية. كما أجرى الرئيس حواراً 
مفتوحًا مع طلبة األكادميية أجاب خالهلا على 
الصينية  املصرية  العالقات  بشأن  استفساراتهم 
العربية  واملنطقة  مصر  فى  األوضاع  ومستقبل 

الدول  بعض  تواجهه  ما  ظل  فى 
وقد  كبرية،  حتديات  من  العربية 
أكد أهمية الدور املصري فى تعزيز 
العالقات الصينية بالقارة األفريقية 

واملنطقة العربية وأوروبا. 
يف  كذلك  الرئيس  وشارك 
بني  املستوى  رفيع  احلوار  منتدى 
وممثلي  واألفارقة  الصينيني  القادة 
والصناعة  والتجارة  األعمال  قطاع 
املنتدى  وهو  واألفارقة،  الصينيني 
قنوات  تعزيز  إىل  يهدف  الذي 
ورجال  املستثمرين  بني  االتصال 
وجذب  اجلانبني،  من  األعمال 
ألفريقيا،  الدولية  االستثمارات 
مبشاركة واسعة من رجال األعمال 
دول  وخمتلف  والصني  أفريقيا  يف 
على  الرتكيز  خالل  من  العامل، 

الشركات  ودعم  األفريقية  الصادرات  دفع  سبل 
ودفع  العاملية،  األسواق  يف  االندماج  يف  األفريقية 
حيث  وأفريقيا،  الصني  بني  التجارى  التبادل 
مشروعات  على  املنتدى  خالل  املناقشات  ركزت 
البنية األساسية، ومتويل الشراكة بني القطاعني 
تطوير  جهود  دفع  إىل  باإلضافة  واخلاص  العام 

البنية األساسية األفريقية والتكامل االقتصادي.

مشاركته  هامش  علي  الرئيس  لقاءات 
في المنتدي

فى  وجوده  خالل  السيسى  الرئيس  والتقى 
بكني عدداً من القادة املشاركني فى املنتدى، حيث 
حيث  كري،  سلفا  السودان  جنوب  رئيس  التقى 
أكد الرئيس استمرار دعم مصر حلكومة وشعب 
الرامية  اجلهود  لكل  ومساندتها  السودان،  جنوب 
يف  النهائية  السلمية  السياسية  التسوية  لتحقيق 
جنوب السودان، ودعم مصر ملبادرة احلوار الوطين 
خاصة فيما يتعلق مبعاجلة جذور النزاع وحتقيق 

املصاحلة الوطنية. 

رئيس-جنوب-السودان-ورئيس-الصني
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إقامته  مبقر  السيسي،  الرئيس  التقى  كما 
آبي  اإلثيوبي  الوزراء  رئيس  بكني،  بالعاصمة 
بلقاء  ترحيبه  عن  الرئيس  أعرب  حيث  أمحد، 
اجلانبني  حرص  مثمًنا  اإلثيوبي،  الوزراء  رئيس 
العالقات  لتطوير  املتبادل  التنسيق  استمرار  على 
الثنائية، كما أكد الرئيس االهتمام الذي توليه 
تعزيز  على  وحرصها  إثيوبيا،  مع  لعالقتها  مصر 
التواصل والتعاون وترسيخ مبادئ العمل املشرتك 

من أجل حتقيق مصاحل البلدين.
واستقبل الرئيس السيسي مبقر إقامته ببكني، 
الرئيس السوداني عمر البشري، حيث رحب الرئيس 
بلقاء الرئيس البشري، مؤكًدا ما جيمع بني البلدين 
أشاد  كما  وممتدة،  طويلة  تارخيية  عالقات  من 
بني  العالقات  تشهدها  اليت  اإلجيابية  بالتطورات 
حرص  مؤكًدا  املستويات،  خمتلف  على  البلدين 
املكثف  والتشاور  التنسيق  استمرار  على  مصر 
يليب  مبا  املشرتك  التعاون  لتطوير  اجلانبني  بني 

طموحات الشعبني الشقيقني.
واستقبل الرئيس السيسي أيضًا مبقر إقامته يف 
بكني، الرئيس الصومالي حممد عبد اهلل فرماجو، 
حيث أكد الرئيس السيسي استعداد مصر ملواصلة 
مؤسسات  وترسيخ  لبناء  للصومال  الدعم  تقديم 
الثنائي،  التعاون  أوجه  خمتلف  وتفعيل  الدولة، 
والتجارية  االقتصادية  األصعدة  على  السيما 

وتدريب الكوادر الصومالية.
منتدي  في  السيسي  الرئيس  كلمة 

الصين-أفريقيا
أكد  الصني-أفريقيا،  منتدي  أمام  كلمته  يف 
التعاون الصني  أن "منتدى  السيسي علي  الرئيس 
الفعال  أفريقيا أضحي مثااًل ُيتذى به، للتعاون 
أُلطر  فاعاًل  ومنوذجًا  النامية،  الدول  بني  والبّناء 
فاليوم  األطراف؛  متعددة  األفريقي  التعاون 
العمل  املتحقق يف تنفيذ خطة  النجاح  استعرضنا 
واليت  جوهانسربج،  قمة  عن  الصادرة  املشرتك 
حددت آفاق التعاون املشرتك يف الفرتة من 2016 إىل 
2018، وسنعتمد اليوم خطة عمل جديدة وطموحة 

خمتلف  إىل  تتطرق  القادمة،  الثالث  للسنوات 
جماالت التنمية، سعيًا لتحقيق تطلعات شعوبنا 
من  والرخاء،  واالستقرار  الكريم  العيش  يف 
املستدامة،  للتنمية  املناسب  املناخ  تهيئة  خالل 
والتغلب على حتديات العصر، استناداً إىل حزم 
املعطيات  مع  تتناسب  اليت  املبتكرة،  احللول  من 
البشرية،  وثرواتها  شعوبنا  وإمكانات  املعاصرة 
وتقوم على الربط بني مبادرة "احلزام والطريق" 
وهو   ،2063 التنموية  أفريقيا  وأجندة  الصينية، 
نهج إجيابي جيمع بني مقدرات النمو للطرفني 
والثقة  اهلدف  وحدة  على  ويدلل  ناحية،  من 
من  والصيين  األفريقي  اجلانبني  بني  املتبادلة 

ناحية أخرى".
بتعزيز  دومًا  اهتمت   " مصر  أن  أوضح  كما 
التنسيق والتعاون بني الدول النامية، مبا يضمن 
الدولية  الساحة  على  نظرها  وجهة  متثيل 
واالقتصادية  السياسية  مصاحلها  ومحاية 
رئاستها  واالجتماعية. ولعل جهود مصر خالل 
احلالية جملموعة الـ 77 والصني، خري دليل على 
بني  التعاون  لتطوير  والعزمية  اإلرادة  توافر 
انصافًا،  أكثر  عاملًا  يقق  مبا  النامية  الدول 
يضمن فيه كل إنسان نصيبًا عاداًل من التنمية 
والعيش الكريم، وستستمر مصر خالل األعوام 
املقبلة يف العمل على تطوير وتعزيز ُأطر التعاون 
الثالثي،  التعاون  ومنصات  جنوب،   - جنوب 
والدول  األفريقية  الشعوب  مصاحل  خلدمة 

النامية ".
الشراكة  بأهمية  السيسي  الرئيس  ومّثن 
الدول  مواقف  تنسيق  يف"  املصرية-الصينية 
من  العديد  يف  الدولي  الصعيد  على  النامية 
امللكية  مبدأ  ترسيخ  مثل  احملورية،  امللفات 
مفاوضات  إطار  يف  التنمية،  لربامج  الوطنية 
إصالح منظومة متويل التنمية األممية، فضاًل 
األفريقي  للموقف  الثابت  الصني  تأييد  عن 
وفقًا  األمن  جملس  إلصالح  بالنسبة  املوحد 
لتوافق "أوزليين" وخُمرجات قمة "سرت"، وإزالة 

الظلم التارخيي الواقع على الدول األفريقية ".
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التنمية  حتقيق   " أن  علي  السيسي  وأكد 
املستدامة وتوفري مزيد من فرص العمل للشعوب 
األفريقية، وتطوير البنية التحتية القارية، وتعزيز 
احلرة  التجارة  اتفاقية  إطار  يف  التجارة  حرية 
املنظومة االقتصادية  القارية، وتطوير  األفريقية 
الصناعية،  املنظومة  وتعزيز  وتنويعها،  األفريقية 
هي عناصر رئيسية ضمن أجندة أولويات الرئاسة 
املصرية لالحتاد األفريقي يف 2019، حيث بات جليًا 
جملابهة  سالح  أقوى  هما  والتحديث  التنمية  أن 
واالقتصادية  السياسية  املعاصرة  التحديات  أغلب 
واجلرمية  والتطرف  كاإلرهاب  واالجتماعية 
االقتصادية  واحلمائية  واملرض،  والفقر  املنظمة، 

والتجارية ". 
كما شدد السيسي علي أهمية " مواصلة العمل 
على تعزيز وتفعيل الشراكة األفريقية الصينية، 
ملا متثله من فاعلية ومصداقية، فضاًل عن قيامها 
املشرتكة.  واملكاسب  املتبادلة  املنفعة  أساس  على 
الفرتة  خالل  احلرص  كل  مصر  وستحرص 
املقبلة، على تكثيف التعاون والتنسيق مع الرئاسة 
 -  2019 عمل  خطة  لتفعيل  للمنتدى،  املشرتكة 
أن  موضحًا  والصني،  أفريقيا  بني  للتعاون   2022
مصر تؤمن "بأهمية التكامل بني مبادرات التنمية 
املختلفة، السيما مبادرة احلزام والطريق، وأجندة 
اإلطار،  هذا  ويف   .2063 أفريقيا  وحتديث  تنمية 
السويس  لقناة  االقتصادية  املنطقة  مصر  تقدم 
يسهم  واقتصادي،  لوجيسيت  كمركز  للعامل 
بفاعلية يف تطوير حركة املالحة الدولية، ويعزز 
من حرية التجارة العاملية، ويفتح آفاقًا استثمارية 
رحبة يف جماالت النقل والطاقة والبينة التحتية 
السويس  قناة  حمور  ليكون  التجارية،  واخلدمات 
مع  يتكامل  وإنسانيًا،  واقتصاديا  جتاريًا  رابطًا 

مبادرة "احلزام والطريق"، ويربطها بأفريقيا ". 

إعالن بكين 2018 
صيين  جمتمع  حنو  بكني-  "إعالن  اعتماد  مت 
إفريقي أقوى ذي مستقبل مشرتك" و"خطة عمل 
اجتماع  خالل   "2021-2019 فوكاك  ملنتدى  بكني 

الرئيس  برئاسة  مرحلتني  على  مستديرة  مائدة 
الصيين شي جني بينج والرئيس اجلنوب إفريقي 
وحبضور  رامافوزا  سرييل  املنتدى  يف  املشارك 
الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتضمن إعالن بكني:

على  األفريقية  والدول  الصني  اتفاق  	-
مشرتك  مصري  جمتمع  بناء  أجل  من  معًا  العمل 
أقوى. وأضاف "اتفقنا على تعزيز احلوار اجلماعي 
التعاون  وتعميق  التقليدية  الصداقة  وتعزيز 
مصري  جمتمع  بناء  حنو  معا  والعمل  العملي 
مشرتك أقوى بني الصني وأفريقيا، واصفًا القارة 

بأنها شريك هام يف مبادرة احلزام والطريق. 
 - الصيين  التعاون  إن  اإلعالن  قال  كما   -
املوارد  املزيد من  املبادرة سيولد  األفريقي يف إطار 
التنمية  أمام  واجملال  السوق  وسيوسع  والسبل 
األفريقية وسيوسع آفاق التنمية بالقارة. وحبسب 
اإلعالن، تدعم الدول األفريقية استضافة الصني 
ملنتدى احلزام والطريق الثاني للتعاون الدولي يف 
2019. وأشار إىل أن الصني والدول األفريقية تشيد 
لتعزيز  املاضية  عاما   18 الـ  خالل  املنتدى  بدور 

العالقات الصينية - األفريقية.
- وتعهدت الصني يف اإلعالن مبواصلة 

تعزيز التضامن والتعاون مع الدول األفريقية 

الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إلقاء كلمته
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إعداد: مصطفي امحدي 

- كما تدعم الصني إحراز تقدم مبكر يف تطوير 
منطقة التجارة احلرة بقارة أفريقيا وسوق النقل 
املتقدمة  الدول  وحث  املوحد.  األفريقي  اجلوي 
بتقديم مساعدات  الرمسية  احرتام تعهداتها  على 
يف  األفريقية،  خاصة  النامية،  للدول  تنموية 

الوقت املناسب وبشكل كامل.
األفريقية  الدول  بدعم  الصني  تعهدت  - كما 
يف  األفريقي  االحتاد  مثل  اإلقليمية  واملنظمات 
الطريقة  على  األفريقية  املشكالت  حلل  جهودها 
بدور  القيام  ومواصلة  مستقل  بشكل  األفريقية 
املساعي  تقديم  يف  أفريقيا،  حاجة  ضوء  يف  بناء، 
احلميدة والوساطة يف القضايا األفريقية الساخنة.

البيئة،  ومحاية  املناخ  تغري  مكافحة  وعن   -
تعهداتها  احرتام  إىل  املتقدمة  الدول  اإلعالن  دعا 
بالتمويل  األفريقية  الدول  ودعم  مبكر  وقت  يف 
القدرات. وقال إن الصني  التكنولوجيا وبناء  ونقل 
املشروع  ملكافحة االجتار غري  أفريقيا  ستعمل مع 

يف احلياة الربية.
والدول  الصني  - واختتم إعالن بكني برتحيب 
األفريقية بالسنغال يف الرئاسة املشرتكة ملنتدى 
فوكاك املقبل، حيث ُيعقد املؤمتر الوزاري الثامن 

للمنتدى يف السنغال يف 2021.

يف التمسك مببدأ 
اإلخالص والنتائج 

احلقيقية والتقارب 
وحسن النية ومبدأ 

التمسك بالعدالة 
يف حني السعي إىل 

حتقيق مصاحل 
مشرتكة كما 

اقرتح الرئيس شي 
جني بينغ. وترحب 
الصني بفتح مكتب 

متثيلي لالحتاد 
األفريقي يف بكني.

باملنتدى  األعضاء  األفريقية  الدول  وأكدت   -
دعمها  عن  وأعربت  واحدة  صني  مببدأ  التزامها 
حل  يف  الصني  وجهود  الصني  توحيد  إلعادة 
النزاعات اإلقليمية والبحرية سلميا عرب املشاورات 

واملفاوضات الودية.
ترحب  الفساد،  مكافحة  يف  التعاون  وعن   -
مكافحة  عام  بإطالق  األفريقية  والدول  الصني 
الفرصة  باستغالل  وتعهدتا  األفريقي  الفساد 

ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بشكل مشرتك.
- كما ستواصل الصني، التزامًا مببدأ التعاون 
للجميع،  والربح  املتبادلة  املنفعة  على  القائم 
يف  األفريقية  االنتاج  قدرات  تعزيز  يف  املساعدة 
حتول  وتعزيز  اخلدمات  وقطاع  الثانوي  القطاع 
بني  والتجاري  االقتصادي  التعاون  وحتديث 
النمو  الصني وأفريقيا مع الرتكيز على حتسني 
على  االعتماد  لتقليل  أفريقيا  يف  داخليا  املدفوع 

تصدير املواد اخلام، حبسب اإلعالن.
- وشدد اإلعالن علي أن الصني ستقدم املساعدة 
بدون ربطها بشروط  األفريقية  للتنمية  والدعم 
األفريقية  والدول  الصني  أن  إىل  وأشار  سياسية. 
أشكال  كافة  وتعارضان  التعددية  بقوة  تدعمان 

األحادية واحلمائية.


