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      يأتى العدد الثامن والعشرون من دورية "أفريقيا قارتنا" ومصر تستعد لتوىل رئاسة 
االحتاد األفريقى، وسط اهتمام  كبري بتعزيز وتطوير التعاون مع خمتلف دول القارة. 
وُيعد دعم العالقات املصرية األفريقية من أهم أولويات السياسة اخلارجية املصرية، 
وقد أخذت مصر العديد من اخلطوات التى وثقت ومهدت لذلك، حيث رسخت البعد 
للشئون  جلنة  مرة  ألول  وأنشأت  الدستور،  خالل  من  املصرية  اهلوية  فى  األفريقي 
األفريقية مبجلس النواب، عالوة على استضافاتها للعديد من اللقاءات األفريقية على 
مدار السنوات املاضية، كل هذه املؤشرات تؤكد أن مصر تضع الدائرة األفريقية فى 

مقدمة اهتماماتها اخلارجية.
القارة وتكتالتها  التعاون اإلقتصادى مع كل دول  وتسعى مصر إىل توطيد وترسيخ 
شرم  فى  ُعقد  الذى  اإلستثمار  منتدى  فى  السيسى  الرئيس  طالب  حيث  اإلقتصادية، 
الشيخ فى 2018 بإنشاء صندوق ضمان خماطر االستثمار بأفريقيا مبا يسهم يف زيادة 
مصر  تأثري  أدوات  دعم  وسبل  القارة،  بدول  واخلاص  احلكومى  القطاعني  استثمارات 
على الساحة األفريقية، مؤكداً دعم مصر دائمًا جلهود تعزيز التعاون األفريقى بشكل 
ذلك  فى  مبا  املستدامة،  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  عمومًا  الدوىل  والتعاون  خاص 
تعزيز دور القطاع اخلاص فى التنمية واالستثمار على مستوى الدول األفريقية مجيعًا.

وألنهم مستقبل القارة فإن لشباب أفريقيا مكانة كبرية فى بؤرة اهتمام مصر، حيث 
توصيات  عدة   ،2018 العامل  شباب  ملنتدى  اخلتامية  اجللسة  يف  السيسى  الرئيس  أعلن 
السمراء وشبابها نصيًبا كبرياً  للقارة  والتى كان  الثانية  باملنتدى يف نسخته  خاصة 
منها، متثلت يف إنشاء صندوق عربي أفريقي لدعم بناء السالم يف الدول يف فرتة ما بعد 
الصراعات باملنطقتني العربية واألفريقية يف جماالت إعادة األعمار والتنمية، وإنشاء 
أوصى  كما  واملتوسطة،  الصغرية  املشروعات  لدعم  أفريقي  عربي  متويلي  صندوق 

بتنظيم منتدى للشباب األفريقي كجزء من منتدى شباب العامل.
وللمرة األوىل فى مصر أقيم املعرض األفريقي األول للتجارة البينية )11 - 17 ديسمرب 
إىل  باإلضافة  مصرية،  شركة   300 منها  أفريقية  شركة   1055 حنو  مبشاركة   )2018
مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خالل املعرض، لتعزيز التجارة األفريقية اهلادفة 
إىل دعم وتشجيع إنتاج السلع واخلدمات بهدف تعزيز املشاركة يف التجارة اإلقليمية، 

وتوفري فرص لتبادل األعمال بهدف زيادة التجارة البينية بني دول القارة األفريقية.
وشعرائها  بأدبائها  والتعريف  وتنوعها،  وبثرائها  بأفريقيا  التعريف  اجمللة  وتواصل 
الشاسعة،  امتداد مساحتها  وفنانيها وموسيقاها وبعادات وتقاليد وطبائع سكانها على 
ومبالعبها وجنومها فى العديد من األلعاب، وباحلياة الثرية فى أفريقيا. من أجل أن 
الشباب،  املصريني بكل شرائحهم خاصة من  أفريقيا فى متناول  املعلومات عن  جنعل 
مصر  وأهمية  لقارتهم  انتمائهم  خبصوصية  وإدراًكا  وعًيا  أكثر  يصبحوا  لكى 
ألفريقيا، وأن يصبحوا أكثر إدراكًا ملواطن اجلمال فى أفريقيا، وللتجارب الناجحة 
شتى  فى  جناحات  من  األفريقية  املرأة  حققته  ما  ومنها  القارة،  فى  املضيئة  والنماذج 
اجملاالت وتقلدها أرفع املناصب فى القارة حتى رئاسة االحتاد األفريقى وتبوئها رئاسة 
بالدها ورئاسة برملان بالدها، حتى إن بعض الدول األفريقية وصل فيها عدد النساء إىل 

النصف أو يزيد فى  تشكيل حكوماتها أو أعضاء برملاناتها.
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