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الشيخ  بشرم  التواىل  على  الثالثة  نسخته  فى   "2018 "أفريقيا  منتدى  مصر  استضافت 
والذى نظمته وزارة االستثمار والتعاون الدوىل بالتعاون مع الوكالة اإلقليمية لالستثمار 
رؤساء   10 حنو  وحبضور  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس  وبرعاية  الكوميسا،  ملنظمة  التابعة 
أفارقة، وأكثر من 60 متحدثًا دوليًا، وعدد كبري من رؤساء احلكومات والوزراء من خمتلف 
الدول األفريقية، ومشاركة أكثر من 3000 من رواد األعمال واملستثمرين من دول القارة 

السمراء .
 حضر الرئيس السيسي افتتاح وختام املنتدى، كما شارك يف جلسة      "رواد األعمال 
األعمال  ريادة  تنمية  جمال  يف  األفريقي  الشباب  قدرات  بدعم  املعنية  بأفريقيا"  الشباب 
واالبتكار، حيث ألقى كلمة تضمنت رؤية مصر جتاه دعم ومتكني الشباب، وأيضًا شارك 

يف جلسة "القيادة اجلريئة وااللتزام اجلماعي لدفع االستثمارات داخل أفريقيا".

أفريقيا قارتنا -العدد 28 ديسمرب 2018امللف السياسي

الرئيس السيسي: 
منتـدى أفريقيــا 2018 

يأتي في وقت نتــطلع 
فيه للتنمية وزيادة 

االستثمارات المشتركة

 10 رؤساء و30 اتفاقية فى منتدىدعم اإلستثمار فى أفريقيا
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فعاليات المنتدى:
انطلق يوم السبت 2018/12/8  منتدى أفريقيا2018، 
اجلماعي  واإللتزام  اجلريئة  "القيادة  شعار  حتت 
البينية األفريقية" وعلى  حنو تعزيز االستثمارات 

مدى يومني يف مدينة السالم "شرم الشيخ" 
هذه  اكتسبت  وقد  املنتدى،  فعاليات  عقدت 
يشهدها  اليت  التحوالت  ظل  يف  أهميتها  الدورة 
مبا  املستويات،  كافة  على  العاملي  االقتصاد 
البينية  العالقات  هيكلة  إعادة  ضرورة  يستدعي 
بني دول القارة األفريقية وبناء قاعدة صلبة يضع 
األمثل  االستغالل  على  تعتمد  سياسات  أسسها 
مظلة  حتت  والبشرية  الطبيعية  القارة  لثروات 
العشرية،  وأولوياتها   2063 األفريقي  االحتاد  رؤية 
يف  والسيدات  الشباب  وطاقات  االبتكار  ودمج 
والثقافية  السياسية  واملسارات  اإلنتاج  منظومة 

واالجتماعية املشرتكة بني دول القارة.
احليوية  املوضوعات  من  عدداً  املنتدى  ناقش 
منها  السمراء،  القارة  يف  االستثمار  أوضاع  حول 
ومحاية  عادلة،  منافسة  على  احلصول  آليات 
والتوجهات  الكوميسا،  َعرب  البينية  االستثمارات 
الرقمي،  والتحول  االقتصادية،  للفرص  اجلديدة 

وريادة األعمال، وفهم آفاق مستقبل تقنية "البلوك 
وآليات  احلديثة،  املالية  والتكنولوجيا  تشني" 
املنافسة على الفرص يف الثورة الصناعية الرابعة، 
مناذج  بناء  وكيفية  السيادية،  الثروة  وصناديق 
املستدامة، وتوفري حلول متويلية  للتنمية  جديدة 
احلكومة  بني  الشراكات  ودفع  ومبتكرة،  جديدة 

والقطاع اخلاص.
اليوم األول:

جلسة رواد األعمال الشباب:
رواد  جلسة  عقد  املنتدى،  من  األول  اليوم  شهد 
ريادة  حركة  حتفيز  ملناقشة  الشباب،  األعمال 
القارة  يف  الناشئة  الشركات  وتأسيس  األعمال 
ملحة  ضرورة  أصبحت  واليت  الدولي،  وامتدادها 
القارية،  األعمال  لبيئة  املضافة  القيمة  لزيادة 
إجيابية  واجتماعية  اقتصادية  موجات  وإحداث 
العدد  من  واالستفادة  الوظائف،  سوق  يف  مؤثرة 
وشارك  القارة،  دول  يف  املنتشر  الشباب  من  اهلائل 
الدول  رؤساء  من  عدد  األول  اليوم  جلسات  يف 
ووزراء ومسئولني وكبار املستثمرين وصناع قرار 

وأكادمييني من حول العامل.

 الرئيس السيسى يشهد جلسة رواد االعمال الشباب
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الرئيس السيسى: مصر مستعدة إلتخاذ 
من  األعمال  رواد  لدعم  إجراءات  عدة 

الشباب األفريقى:
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، برؤساء الدول 
األفريقية ورؤساء الوزراء والوزراء املشاركني فى 
جلسة "شباب رواد األعمال بأفريقيا"، وتابع:"بامسى 
وباسم الشعب املصرى أرحب بكم فى مدينة شرم 
إقامتكم  تكون  أن  وامتنى  السالم  مدينة  الشيخ 
التى  اخلالبة  واملشاهد  باملناظر  ومتتعتم  سعيدة 

حتتويها مدينة شرم الشيخ".
وقد أكد الرئيس السيسي فى كلمته على أن 
العاملي،  االقتصاد  مستقبل  هي  األفريقية  القارة 
تفتح  أفريقيا  بأن  أمجع  العامل  إىل  رسالة  موجًها 

أبوابها حنو املستقبل واالقتصاد.
جبلسة  كلمته  يف  السيسي  الرئيس  وأضاف 
فعاليات  ضمن  بأفريقيا"  األعمال  رواد  "شباب 
منتدى "أفريقيا 2018"، أن مصر حريصة على القيام 
الشباب،  من  األعمال  رواد  لدعم  إجراءات  بعدة 
اجللسة  فى  كلمته  خالل  الرئيس  أعلن  كما 
إصدار تشريعات وقوانني جديدة لدعم مشروعات 
للركاب  الربى  النقل  تنظيم  قانون  مثل،  الشباب 
عمل  وقانون  املعلومات،  تكنولوجيا  باستخدام 
الشركات  املتنقلة، وتعديل قانون  الطعام  وحدات 

والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.
دور  وتفعيل  تأسيس  مت  بأنه  الرئيس  وذكر 

األعمال  ريادة  لدعم  شركتك"  "فكرتك  مركز 
الصدد،  هذا  فى  حكومى  خدمى  مركز  أول  وهو 
وساهم فى أقل من عام فى تقديم حواىل 450 جلسة 
دورة   40 وحواىل  األعمال،  لرواد  وتوجيه  إرشاد 
األعمال  ريادة  موضوعات  خمتلف  فى  تدريبية 
إىل  األعمال  رواد  الشباب من  أفكار  بهدف حتويل 

مشروعات واقعية.
وزير المالية: الحكومة المصرية بصدد 
إصدار قانون لتحفيز المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة
إن  املالية،  وزير  معيط  حممد  الدكتور  قال 
التمويل مل يعد املشكلة الرئيسية اليت تواجه رواد 
األعمال يف مصر، يف ظل مبادرات البنك املركزي 
منخفضة  بتكلفة  الالزم  التمويل  ُتتيح  الذي 
بعض  وجود  إىل  مشرياً  كبرية،  وبتسهيالت 
األعمال  رواد  تواجه  اليت  املالية  غري  التحديات 
والفنية  اإلدارية  اخلربات  نقص  يف  أبرزها  تتمثل 
تتطلب  واليت  املشروعات  تلك  على  القائمني  لدي 

تقديم مزيداً من الدعم هلم يف ذلك اإلطار.
قانون  إصدار  بصدد  احلكومة  أن  إىل  وأشار 
والذي  واملتوسطة،  الصغرية  املشروعات  لتحفيز 
املفروضة  الضرائب  حجم  ختفيض  يتضمن 
عليهم، واخنفاض الفوائد على القروض املمنوحة 

هلم.
وأكد معيط على أهمية وجود رواد أعمال يف 
الكبري  االقتصاد املصري، وذلك لدورهم 
يف توفري وظائف جديدة، وختفيف العبء 
قدرة  حمدودية  ظل  يف  احلكومة،  عن 
الوظائف  من  املزيد  خلق  على  احلكومة 
يف أجهزتها، موضحًا أن احلكومة تسعى 
إلبراز قصص جناح رواد األعمال وتوفري 

املبادرات الالزمة لنجاحهم.
من   %60 أن  املالية  وزير  وأوضح 
القطاع  حتت  يندرج  املصري  االقتصاد 
غري الرمسي، مشرياً إىل سعي احلكومة  وزير المالية: الحكومة المصرية بصدد إصدار قانون لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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املنظومة  حتت  الشركات  من  املزيد  جلذب 
والشركات  اإلفالس  قانون  أن  مؤكداً  الرمسية، 
غري  الشركات  جذب  على  كيرب  بشكل  ساعد 
يف  مصر  وضع  حتسني  إىل  باإلضافة  الرمسية، 

مؤشر ممارسة األعمال.
لمؤسسة  والتقييم  الشراكات  مديرة   
دعم  ضرورة   : الرواندية  ايلميلو  توني 

القطاع الخاص لرواد األعمال فنيا وماديًا
"ايفيانوا اجوشوكو" مديرة  من جانبها, أشارت 
ايلميلو"  "توني  ملؤسسة  والتقييم  الشراكات 
الرواندية إىل اتباع املؤسسة فلسفة اقتصادية تقوم 
التحول  أن  تؤمن  حيث  األفريقي،  املال  رأس  على 
أساسي  بشكل  يعتمد  السمراء  القارة  يف  والتطور 
وأوضحت  األعمال،  وريادة  اخلاص  القطاع  على 
خالل  من  اجملتمع  يف  يؤثرون  األعمال  رواد  أن 
مشروعاتهم وليس فقط تدبري تكاليف معيشتهم، 
إىل  القارة  قيادة  عجلة  على  يضعهم  الذي  األمر 
دعم  ضرورة  على  وشددت  احلقيقية.  التنمية 
القطاع اخلاص لرواد األعمال فنيًا وماديًا، كنوع 
حتقيق  ظل  يف  خاصة  للمجتمع  اجلميل  رد  من 

األرباح من خالل العمل فيه.

الدولة  التمويل  مؤسسة  رئيس  نائب 
عمل  من  البد  وأفريقيا:  األوسط  للشرق 
شبكة تواصل بين المشاريع الجديدة لرواد 

األعمال والشركات الكبيرة
مؤسسة  رئيس  نائب  بيمنتا"  "سريجيو  أكد 
على  وأفريقيا،  األوسط  للشرق  الدولة  التمويل 
الشباب  األعمال  رواد  ومهارات  قدرات  بناء  أهمية 
اقتصار  وعدم  وتقين  فين  بشكل  ومساعدتهم 
خالل  من  وذلك  فقط،  املادي  اجلانب  على  الدعم 
ورجال  الشركات  بكبار  اإللتقاء  يف  مساعدتهم 
األعمال لإلستفادة من خرباتهم، وتابع: "البد من 
لرواد  اجلديدة  املشاريع  بني  تواصل  شبكة  عمل 
األعمال والشركات الكبرية ذات التأثري يف اجملتمع 
لتبادل اخلربات، والقيام بدور املستشار الفين هلذه 
األفريقية  احلكومات  "سريجو"  وطالب  املشاريع"، 
بضرورة خلق نظام بيئي إلجناح املشاريع الريادية 
تقنية،  حتتية  بنية  توفري  خالل  من  أفريقيا،  يف 
ودعم رواد األعمال واشراكهم يف عمليات التنمية، 
وتعميق دور القطاع اخلاص يف متويل املشروعات 
القومية املختلفة مثل مشروعات الرعاية الصحية 

وغريها.
فيما دعت 

"كاثرين ماهوجو" 
عضو مبادرة "أفريكا 

نيكست ستارت أب" 
وإحدى شباب رواد 
األعمال يف جمال 

التكنولوجيا، إىل 
تغيري الفكر جتاه 

عمل املرأة، باإلضافة 
إىل تيسري اإلجراءات 

الالزمة للحصول 
على قروض لبدأ 

مشروعاتهن اجلديدة 
وخفض أسعار 

الفائدة عليها.
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التمويل  لمؤسسة  الممارسات  مدير   
وأفريقيا:  األوسط  بالشرق  الدولية 
شباب  مع  األعمال  رائدات  إلتقاء  ضرورة 
على  للحصول  الرجال  من  األعمال  رواد 

خبراتهم
مدير  كمبا"  ال  دي  ألفاريز  "أليخاندروا  ذكر 
بالشرق  الدولية  التمويل  ملؤسسة  املمارسات 
األوسط وأفريقيا أن هناك بعض الدول يف أفريقيا 
وأحيانًا  األعمال  ورائدات  املرأة  عمل  بتقييد  تقوم 
مشرياً  األعمال،  ممارسة  من  نهائًيا  منعهن  يتم 
إىل ضرورة إلتقاء رائدات األعمال مع شباب رواد 
يف  خرباتهم  على  للحصول  الرجال  من  األعمال 
ظل منعهن لسنوات طويلة من املشاركة يف بيئة 
األعمال، وبالتالي تعويض اخلربات اليت تنقصهم 

بعد إتاحة الفرصة والتمويالت هلم.
جلسة تمكين المرأة فى أفريقيا:

مؤمتر  عقد  أيًضا،  للمنتدى  األول  اليوم  شهد   
مشاركتها  سبل  لبحث  أفريقيا"  يف  املرأة  "متكني 
والسياسية  االقتصادية  اخلطط  معامل  رسم  يف 
للقارة وتشكيل مستقبلها ونسب شغلها للمناصب 
واالقتصادية،  السياسية  اجملاالت  يف  القيادية 
ومتثيلها يف جمالس إدارات املؤسسات والشركات، 
إسرتاتيجية  صياغة  على  القارة  دول  ومساعدة 
أفضل لسياستها اخلاصة بتمكني املرأة واكتشاف 
وذلك  جمتمعاتها،  يف  الناجحة  النسائية  النماذج 

يف ضوء مناذج وجتارب اإلصالح االقتصادي الذي 
تقوم به العديد من دول القارة، وعلى رأسها مصر 
املرأة،  اليت خطت خطوات كبرية يف ملف متكني 
وزارية  مراكز  يف  السياسية  قيادتها  بها  ودفعت 

وقيادية رفيعة املستوى.
أهمية  على  اجللسة  فى  املشاركون  أكد  وقد 
املقبلة  املرحلة  املرأة ومشاركتها خالل  "دعم دور 
االقتصادية  بشكل أكرب فى رسم معامل اخلطط 
ذلك  أن  املشاركون  وأوضح  للقارة،  والسياسية 
يأتى َعرب توفري السياسات والبيئة املناسبة لنجاحها 
تسليط  إىل  باإلضافة  األهداف"،  تلك  حتقيق  فى 
القارة  اكتسبتها  التى  القوة  نقاط  على  الضوء 
مواجهة  وسبل  املرأة  متكني  جمال  فى  األفريقية 

التحديات األخرى التى تعرقل مسريتها.
فى  المصريين  وشئون  الهجرة  وزيرة 
فى  كبيرة  خطوات  خطت  مصر  الخارج: 

ملف تمكين المرأة
اهلجرة  وزيرة  مكرم  نبيلة  السفرية  أكدت 
أمام  كلمتها  فى  باخلارج  املصريني  وشؤون 
حريصة  الوزارة  أن  على  اجللسة،  فى  املشاركني 
فى  املصرية  املرأة  دور  على  الضوء  تسليط  على 
اهتمام  ضوء  فى  أكرب،  بصورة  ودعمها  اخلارج 
املصرية فى  املرأة  ودور  بقدرات  السياسية  القيادة 
عملية التنمية الشاملة، وختصيص عام 2017 عاما 

للمرأة فى مصر.

جلسة تمكين المرأة فى أفريقيا



10

الوزارة حترص على دعم وتفعيل  أن  وأضافت 
العديد  إطالق  خالل  من  أكرب  بصورة  املرأة  دور 
املناسبة  البيئة  تدعم  التى  احملفزة  السياسات  من 

لتوسيع نطاق ودور املرأة فى كافة اجملاالت.
كما أشارت السفرية نبيلة مكرم إىل أن مصر 
املرأة،  متكني  ملف  فى  كبرية  خطوات  خطت 
وزارية  مراكز  فى  السياسية  قيادتها  بها  ودفعت 
على  بقوة  ذلك  وانعكس  املستوى،  رفيعة  وقيادية 
يوجد  حيث  احلكومة،  فى  السيدات  متثيل  صعيد 
8 وزيرات ألول مرة، باإلضافة إىل شغلها 30% من 
األمر  وهو  املصرى،  الربملان  فى  احلاىل  التمثيل 
املرأة  عمل  ودعم  تعزيز  فى  بدوره  ساهم  الذى 
بتعميم  الوزيرة  وطالبت  كفاءة،  أكثر  بصورة 
مصر  فى  املطبقة  للمرأة  القومى  اجمللس  فكرة 
على مستوى القارة حتت مظلة االحتاد األفريقى، 
البلدان وتوفري  لزيادة ومتكني دورها فى خمتلف 
أن  إىل  مشرية  مهاراتها،  لتنمية  مناسبة  بيئة 
 ،2019 عام  خالل  األفريقى  لالحتاد  مصر  رئاسة 
فى  املرأة  دور  دعم  فى  إجيابية  بصورة  سيسهم 
الصورة  تغيري  أن  على  وأكدت  السمراء،  القارة 
التحديات  أبرز  تعد  األفريقية  للمرأة  النمطية 
أمام فرص منو ودعم دور املرأة، األمر الذى يتطلب 
تسليط الضوء بصورة أكرب على ذلك احملور ودعم 
مشاركتها بصورة أكرب فى اجملال السياسى ودعم 

مبادئ املساواة بني اجلنسني.

فؤاد"  "يامسني  الدكتورة  أكدت  جانبها  من 
فى  الوزارة  اسرتاتيجية  أن  على  البيئة  وزيرة 
جمال احلفاظ على البيئة ترتكز على حماور عدة، 
وتوفري  الطبيعية  املوارد  على  احلفاظ  فى  ممثلة 
مناخ داعم لتنمية مهارات الشباب واملرأة باإلضافة 
لدى  الدولية  بااللتزامات  العوامل  تلك  ربط  إىل 

مصر.
اليوم الثانى:

شهدت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، انطالق 
بني  املشرتكة  االقتصادية  املبادرات  من  العديد 
وإقرار  اخلاص،  والقطاع  األفريقية  احلكومات 
التوجه  مع  تتالءم  جديدة  تنموية  حمفزات 
اإلسرتاتيجي لتعزيز تنافسية االقتصاد األفريقي 
ودعم سياسة التنويع االقتصادي، وذلك يف منصة 
تفاعلية اجتمع فيها ممثلو احلكومات األفريقية، 
اآلراء  وتبادل  لبحث  اخلاص  القطاع  وقيادات 
واألعمال،  التجارة  بيئة  حتسني  بشأن  واألفكار 
االستثمار  تواجه  اليت  للتحديات  حلول  وإجياد 
"كالطاقة،  اإلسرتاتيجية  القطاعات  كافة  يف 
االتصاالت  وتكنولوجيا  والسياحة،  والتجارة، 
إلعداد  متهيًدا  الناشئة"،  واملشاريع  واملعلومات 
رؤية  لصياغة  الالزمة  واملقرتحات  الدراسات 
األفريقية  امللكية  مبادئ  مع  تتسق  تكاملية 

واحللول األفريقية ملشكالت القارة. 

الرئيس السيسى يشهد جانب من فعاليات اليوم الثاني للمنتدى
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وااللتزام  الجريئة  "القيادة  جلسة 
الجماعي لدفع االستثمارات داخل أفريقيا"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة "القيادة 
االستثمارات  لدفع  اجلماعي  وااللتزام  اجلريئة 
اجللسة  فى  سيادته  شارك  وقد  أفريقيا"،  داخل 
الفتًا إىل "أن أحد أهم التحديات اليت تواجه جهود 
القدرة علي  األفريقية هو عدم  القارة  التنمية يف 
احتياجات  لتلبية  املسرية  هذه  وترية  يف  اإلسراع 

شعوبها واللحاق بركب العامل املتقدم".
القارة  يف  الرتاجع  أسباب   " الرئيس  وأرجع 
السمراء إىل الكثري من العوامل أبرزها انعدام األمن 
غري  واملعايري  أركانها،  من  بالعديد  واالستقرار 
املرنة اليت تفرضها بعض املؤسسات املالية الدولية 

إلقراض الدول النامية".
التحتية  البنية  ضعف  إىل  "السيسي"  وأشار 
الالزمة  الطاقة  مصادر  يف  والفقر  األساسية 
غياب  إىل  باإلضافة  التنموية،  املشروعات  خلدمة 
متكاملة  خطة  لوضع  الشاملة  الوطنية  الرؤية 
املضافة،  القيمة  ذات  التنموية  للمشروعات 
وعدم  الفنية،  والكوادر  اخلربات  نقص  عن  فضاًل 
يف  املطرد  الدميوغرايف  للنمو  األمثل  االستغالل 

القارة".
وقد أعرب السيسي عن أمله يف تغيري مصر وجه 
االندماج  القارة األفريقية، يف إطار جهود حتقيق 
أفريقيا  يف  التنمية  أجندة  وأهداف  األفريقي 
2063، مبا يستدعي إعداد دراسة مركزية إلقامة 
مستوى  على  متكاملة  أساسية  بنية  مشروعات 

القارة.
وتابع :" كما أننا نعرب عن استعدادنا مستقباًل 
والنمو إىل  للتصنيع  الالزمة  الطاقة  لنقل فائض 
البنية  تلك  استغالل  خالل  من  األفريقية  الدول 

التحتية األساسية".
جلسة "منطقة التجارة الحرة القارية" 

"منطقة  جلسة  فعاليات  يف  املشاركون  أكد 

ضمن  أقيمت  واليت  القارية"  احلرة  التجارة 
ضرورة   2018 أفريقيا  ملنتدى  الثاني  اليوم  فعاليات 
حتقيق التكامل بني كافة الدول األفريقية خالل 
الفرتة املقبلة يف ظل طبيعة التغريات اليت تشهدها 
أهمية  إىل  مشريين  الدولية،  التجارة  حركة 
الالزمة  اإلجراءات  من  العديد  اختاذ  يف  املسارعة 
لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية منطقة 
 49 حنو  عليها  وقع  واليت  القارية  احلرة  التجارة 

دولة أفريقية خالل الفرتة املاضية.
واالستثمار  للصناعة  الدولة  وزيرة 
القارة  إمكانيات  المغربية:  والتجارة 

السمراء واعدة
أوضحت "رقية الدرهم" وزيرة الدولة للصناعة 
واالستثمار والتجارة املغربية أن القارة األفريقية 
الواعدة  واملوارد  اإلمكانات  من  بالعديد  تذخر 
االستثمارات  من  املزيد  استقطاب  على  القادرة 

كلمة الرئيس السيسى يف فعاليات املنتدى
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اجلديدة خالل الفرتة املقبلة، مشريًة إىل استعداد 
التعاون  تعزيز  يف  اجلادة  ورغبتها  املغربية  اململكة 
خالل  القارة  دول  كافة  مع  والتجاري  الصناعي 
من  ُتعد  املغرب  أن  وذكرت  املقبلة،  املرحلة 
عدد  يف  أفريقيا  داخل  املستثمرة  الدول  أكثر 
الطاقة  مثل  واخلدمية  اإلنتاجية  القطاعات  من 
الزراعي  بالقطاع  وكذلك  واألمسدة،  والكهرباء 
يف دول غرب أفريقيا، وأشارت "رقية الدرهم" إىل 
ليس  احلرة  التجارة  منطقة  اتفاقية  توقيع  أن 
دول  بني  االقتصادي  التكامل  لتحقيق  كافيًا 
العديد  لتنفيذ  حتمية  ضرورة  وهناك  القارة، 
لتيسري  التحتية  البنية  وحتسني  اإلجراءات  من 
كافة  بني  املشرتك  واالستثمار  التجارة  حركة 

دول القارة .
داخل  دوراً كبرياً  تلعب  أن بالدها  وأشارت إىل 
اليت  النوعية  املميزات  ومتتلك  األفريقي  االحتاد 
ظل  فى  القارة،  دول  كافة  على  بالنفع  ستعود 

امتالكها العديد من االتفاقيات التجارية .
جنوب  بدولة  والصناعة  التجارة  وزير 
التكامل  لتحقيق  حان  قد  الوقت  أفريقيا: 
بين  والتصنيعي  والتجاري  االقتصادي 

الدول األفريقية
ذكر "روبرت ديفيس" وزير التجارة والصناعة 
امتالك  من  الرغم  على  إنه  أفريقيا  جنوب  بدولة 

أن  إال  اهلامة  واملوارد  الثروات  من  العديد  القارة 
الدول  التجاري بني كافة  التبادل  متوسط نسبة 
ال  الذي  األمر  وهو   ،%16 الـ  يتجاوز  ال  األفريقية 
العاملية،  التجارة  مؤشرات  من   %3 سوى  ميثل 
وأشار إىل أن هناك إشكالية رئيسية تواجه خطط 
للبنية  القارة  افتقاد  يف  يتمثل  التجاري  التكامل 
على  الرتكيز  عدم  وكذلك  الالزمة،  التحتية 
إىل  مشرياً  املرتفعة،  املضافة  القيمة  ذات  املنتجات 
أن هناك الكثري من األشياء اليت تتجاوز يف أهميتها 
احلديث عن إزالة القيود اجلمركية أبرزها جودة 

وقوة املنتجات ذات القيمة املضافة.
ولفت روبرت ديفيس إىل أن أغلب الدول املهمة 
بالقارة وقعت على اتفاقية التجارة احلرة القارية 
االختبار  أن  وأعترب   ،"  AfCFTA" األفريقية 
احلقيقي هلا يتمثل يف مدى التزامها بالبنود املقرر 

وضعها بها.
التكامل  لتحقيق  حان  قد  الوقت  أن  وتابع   
الدول  بني  والتصنيعي  والتجاري  االقتصادي 
األفريقية، خاصة يف ظل التواجد القوي لعدد من 
الدول داخل القارة مثل اهلند والصني اليت تستحوذ 
على نصيب كبري من التجارة واالستثمار بالقارة.

تقوم دول  أن  الكوميسا: ضرورة  ممثل منظمة 
التغيري  لتحقيق  مواردها  كافة  حبشد  القارة 

والتكامل خالل الفرتة املقبلة

الرئيس السيسى يشهد جانب من فعاليات اليوم الثاني للمنتدى
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منظمة  ممثل  ماجنيين"  "فرانسيس  أوضح 
وقعت  دولة   49 من  أكثر  هناك  أن  الكوميسا 
الفرتة  خالل  القارية  احلرة  التجارة  اتفاقية  على 
مشرياً  دولة،   13 حنو  عليها  صدق  كما  املاضية، 
إىل أن بدء دخول االتفاقية حيز التفعيل يتطلب 

الوصول بعدد الدول املصدقة عليها لنحو 32 دولة 
فقط، ولفت إىل أن القارة متتلك العديد من املزايا 
الكثافة  ارتفاع  مقدمتها  يف  يأتي  واليت  النسبية 
السكانية وجتاوزها الـ 1,2 مليار نسمة، كما تشري 
جذب  يف  ستنجح  القارة  أن  إىل  الدولية  التقارير 
عام  حبلول  دوالر  تريليون   29 بقيمة  استثمارات 
التكامل  أن  على  ماجنيين  فرانسيس  وأكد   ،2050
منظمة  أولويات  رأس  على  يأتي  االقتصادي 
ألجندة  وفقًا  ككل  األفريقي  واالحتاد  الكوميسا 
إىل  مشرياً   ،"2063 املستدامة  للتنمية  "أفريقيا 
ضرورة أن تقوم دول القارة حبشد كافة مواردها 
املقبلة،  الفرتة  خالل  والتكامل  التغيري  لتحقيق 
وأكد أن السالم واألمن تعد أحد الركائز اهلامة 
داخل  اجلديدة  األموال  رؤوس  جلذب  الالزمة 

القارة األفريقية.
قرارات  حزمة  يصدر  السيسى  الرئيس 

فى ختام المنتدى:
أن  إىل  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  أشار   
اهتمام  لتأكيد  فرصة   "2018 "أفريقيا  منتدى 
أن  مؤكداً  األفريقية،  القارة  مصاحل  بدعم  مصر 
باألعمال  املعنيني  مجيع  ملتقى  أصبحت  القمة 

واالستثمار فى القارة وكذلك التجارة أيًضا.
باجللسة  كلمته  خالل  الرئيس  ووجه 
اخلتامية ملنتدى أفريقيا 2018 الشكر والتقدير لكل 
فخره  مؤكداً   ،2018 أفريقيا  قمة  يف  احلاضرين 
الشكر  الرئيس  وجه  كما  الثري،  اجلمع  بهذا 

ملنظمي املنتدى على ما بذلوه من جهد إلجناحه.
أعمال  ختام  فى  السيسى  الرئيس  أعلن  كما 
خماطر  ضمان  صندوق  انشاء  عن  املنتدى 
االستثمار يف أفريقيا، وذلك لتشجيع املستثمرين 

تهم املصريني لتوجيه  ا ر ستثما ا
واالستفادة  القارة  تنمية  يف  واملشاركة  ألفريقيا، 
والتفاوض  قارتنا،  املتوفرة يف  اهلائلة  الفرص  من 
 - التنمية  يف  شركائنا   - الدولية  املؤسسات  مع 
لدعم البنية األساسية ركيزة التنمية احلقيقية، 
القاهرة  طريق  من  االنتهاء  يف  اإلسراع  ذلك  ومن 
وتوسيع  القارة  أقطار  لدمج  وذلك  تاون،  كيب   -
وتيسري  وحتفيز  بلداننا،  بني  التجارة  حركة 
لتحفيز  مصر،  يف  األفريقية  الشركات  عمل 
التطور  من  واالستفادة  املشرتكة  االستثمارات 
املستمر يف االقتصاد املصري، وزيادة التعاون الفين 
رأس  يف  االستثمار  جماالت  يف  القارة  دول  مع 
املال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويالت 
والتقييم،  املتابعة،  ونظم  واحلوكمة  الدولية، 
التحتية  البنية  يف  لالستثمار  صندوق  وإنشاء 
التكنولوجي  التطور  دعم  بهدف  املعلوماتية، 
والتحول الرقمي يف القارة، وذلك لبناء اقتصاديات 
التكنولوجية،  النظم  أحدث  على  قائمة  حديثة 
دول  من  وأشقائها  مصر  بني  املشرتك  والتعاون 
الفساد،  وحماربة  احلوكمة  جماالت  يف  القارة، 
والتأهيل  والتدريب  اخلربات  تبادل  خالل  من 
لألجهزة املعنية يف القارة، لنشر ثقافة احلوكمة 
والقضاء على الفساد، وإطالق املرحلة الثانية من 
 2022-2019 الفساد  ملكافحة  الوطنية  االسرتاتيجية 
الفساد،  ملكافحة  العاملي  باليوم  االحتفال  إطار  يف 
ملكافحة  الوطنية  األكادميية  نشاط  وتفعيل 
للكوادر  تدريبية  منحة   250 تقديم  مع  الفساد، 

األفريقية، العاملة فى جمال الوقاية من الفساد.
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توصيات المنتدى:
عنها  أعلنت  والتى  املنتدى  توصيات  تضمنت   
الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون 
للتدفقات  احملفزة  اإلجراءات  تفعيل  الدوىل، 
خماطر  ضمان  آليات  خالل  من  االستثمارية 
التعاون  وتعزيز  القارة،  دول  عرب  االستثمار 
الشركاء  مع  االستثمار  جماالت  فى  األفريقي 
االستثمار  وبنوك  التمويل  ومؤسسات  التنمية  فى 
بني  املشاركة  وزيادة  القارة،  أجندة  حسب  على 
تنفيذ  فى  خاصة  واخلاص  العام  القطاعني 
مشروعات شبكات الربط والنقل مبا يعكس حجم 
الفرص واإلمكانيات يف أفريقيا، واالستعانة بأدوات 
التطور التكنولوجي وما يشمله من ذكاء صناعي 
وحتول رقمي واستخدام نظم املعلومات والبيانات 
التنمية  جمهودات  خلدمة  وتوظيفهم  الضخمة 
واالستمرار  عمل،  وفرص  جديدة  أسواق  وخلق 
برامج  دعم  خالل  من  اقتصادًيا  املرأة  متكني  فى 
متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وبرامج بناء 
القارة،  لشباب  الفنى  والتدريب  والتأهيل  القدرات 
واستكمال مبادرات مكافحة الفساد وإرساء مبادئ 

احلوكمة واحلكم الرشيد. 
االتفاقيات الموقعة:

اتفاقية،   30 توقيع    2018 أفريقيا  منتدى  شهد 
و11  األول  اليوم  فى  اتفاقية   19 توقيع  مت  حيث 
مع  اتفاقية  أبرزهم  الثانى،  اليوم  فى  اتفاقية 
القطاع اخلاص مبليار دوالر،  الدوىل لدعم  البنك 

ومذكرة تفاهم بني الشركة املصرية لالتصاالت 
مليون   400 باستثمارات  تليكوم  ليكويد  وشركة 
دوالر، ووقعت املنطقة االقتصادية لقناة السويس 4 
عقود استثمارية، منهم اتفاق مع شركة التحرير 
وعقد  دوالر،  مليار   1,25 بقيمة  للبرتوكيماويات 
وإعادة  وصيانة  وتشغيل  وإنشاء  وتصميم  امتياز 
شرق  مبيناء  األغراض  متعددة  حمطة  تسليم 
االنتفاع  حق  وحتويل  تطوير  وعقد  بورسعيد، 
املنطقة  أرض  من  مربع  مرت  كيلو   10 ملساحة 
االقتصادية لقناة السويس، وعقد ترخيص ختزين 
مربع  مرت   11442 مساحة  على  برتوكيماويات 
مصرف  مشروع  وشهد  بورسعيد،  غرب  مبيناء 
من  وكل  مصر  بني  اتفاقيات   3 توقيع  كيتشنر، 
االحتاد األوروبى وبنك االستثمار األوروبى والبنك 
األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية، وهى االتفاقيات 
رئيس  مدبوىل،  مصطفى  الدكتور  شهد  التى 
العامة  اهليئة  ووقعت  توقيعهم،  الوزراء،  جملس 
تفاهم مع  واملناطق احلرة، مذكرتني  لالستثمار 
االستثمار،  جمال  فى  للتعاون  وأوغندا،  إثيوبيا 
ووقع الصندوق الكويتى للتنمية 5 اتفاقيات منهم 
مياه  منظومة  إنشاء  مشاريع  هم  مصر  مع  اثنني 
البقر، وانشاء عدد 4 حمطات حتليه  مصرف حبر 
"ماجنوكي"  نهر  جسر  مشروع  واتفاقية  جديدة، 
تطوير  مشروع  واتفاقية  مدغشقر،  دولة  مع 
واتفاقية  ديفوار،  كوت  مع  كوكودى  خليج 
منطقة  فى  الشرب  مياه  منظومة  توسعة  مشروع 
"ماجنوشى" مع مالوى، كما مت توقيع 8 اتفاقيات 

فى جمال ريادة األعمال.

جلسة توصيات املنتدى التى أعلنت بها الدكتورة سحر نصر توصيات املنتدى 

إعداد:كريم شكرى
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 جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا 
يوم 16 ديسمرب 2018 بهدف تعزيز وتعظيم العالقات 
لطرح  املتبادلة  والرغبة  البلدين،  بني  الثنائية 
وخباصة  الزيارة  خالل  املطروحة  امللفات  كافة 
شرعية،  الغري  واهلجرة  اإلرهاب  مكافحة  قضايا 
ومناقشة القضايا االقليمية والدولية وعلى رأسها 
اليمن وسوريا وفلسطني، مع الوضع بعني االعتبار 
رئاســة   2018 يوليــو   1 من  إعتباراً  تشغل  النمسا  أن 

جملس االحتــاد األوروبي ملدة 6 أشهــر.
 وقد تضمن برنامج الرئيس حضور قمة املنتدى 
مع  التعاون  أوروبا-  "أفريقيا  األفريقي  األوروبي 
والتى  النمسا،  فى  عقدت  التى  الرقمي".  العصر 
كريتز"  "سيباستيان  النمساوي  املستشار  هلا  دعا 
والرئيس  رواندا  رئيس  كاجامي،  بول  والرئيس 

احلالي لالحتاد األفريقي، والتقى خالهلا بالزعماء 
األفارقة حبضور 49 دولة أوروبية وأفريقية، حيث 
اعًتربت مبثابة فرصة مواتية لعرض رؤية مصر 
والقيادة السياسية جتاه خمتلف امللفات والقضايا، 
ما  ومتابعة  أفريقيا  فى  مصر  مشروعات  وعرض 
التجارة احلرة وتوحيد مناطق  جيري يف منطقة 
التجارة بأفريقيا مما يسهم يف جذب االستثمارات.

أعمال المنتدى:
العصر  فى  "التعاون  شعار  حتت  املنتدى  ُعقد  
الرقمي" - مبشاركة رؤساء دول وحكومات مصر 
وموريشيوس،  وكينيا  وغينيا  وغانا  وإثيوبيا 
االحتاد  دول  حكومات  رؤساء  من  عدد  جانب  إىل 
األوروبى، وممثل املفوضية األوروبية "جان كلود 

البشري يسقبل الرئيس السيسى باخلرطوم

المنتدي األوروبي - األفريقي 
فيينا- ديسمبر 2018

خطوة على طريق التعاون فى مجاالت التنمية والتجارة 
اإللكترونية ومكافحة الهجرة غير الشرعية 
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يونكر" وعدد من املفوضني األوروبيني، وحنو 20 من 
وخنبة  البارزين  واألوروبيني  األفارقة  السياسيني 
من رجال األعمال. وناقش املنتدى عدداً من قضايا 
األوروبى، وخباصة   - األفريقى  والتكامل  التعاون 
التجارة  وتعزيز  أفريقيا  فى  التنمية  تعزيز  سبل 
غري  اهلجرة  ومكافحة  املشرتكة  واالستثمارات 
الشرعية والتجارة اإللكرتونية، وجماالت االبتكار 

والتكنولوجيا الرقمية وغريها.
املستديرة  املوائد  من  عدد  تنظيم  جرى  كما 
الزراعة  جماالت  فى  التعاون  قضايا  ملناقشة 
العلمي،  والبحث  العاىل  والتعليم  والتكنولوجيا، 
واملشروعات  اجلديدة  املشروعات  فى  واالستثمار 
فى  والوظائف  والتمويل  واملتوسطة  الصغرية 
املناخ  تغريات  مواجهة  وسبل  املدن  وربط  أفريقيا، 
بأفريقيا والوصول إىل الطاقة املستدامة واحلكومة 
اإللكرتونية، ووسائل تسريع التجارة الرقمية فى 

أفريقيا.
أحد  فى  ُيعد  الذى  املنتدى  فعاليات  بدأت  وقد 
أوجهه مبثابة امتداد ملنتدى أفريقيا 2018، الذي عقد 
مؤخراً يف شرم الشيخ بكلمة للمستشار النمساوى 
الدول  رغبة  خالهلا  من  أكد  كورتز  سيباستيان 
األوروبية باعتبار بالده الرئيس احلالي للمجلس 
األوروبي بزيادة االستثمارات األوروبية فى أفريقيا 

على حنو واضح.

رئيس  كاجامي،  الرئيس  أكد  ناحيته،  من 
أن  األفريقي،  لالحتاد  احلالي  والرئيس  رواندا 
السيما  األفارقة،  جلميع  الرخاء  إىل  الطريق 
الشباب، ال ميكن حتقيقه إال من خالل دمج أفريقيا 
مع  وبالتعاون  التكنولوجيا  ذات  االقتصاديات  فى 
يعزز  املنتدى  وأن  أفريقيا،  فى  اخلاص  القطاع 
املستمر  التنفيذ  واستكمال  التنمية،  عمليات 
بني   2017 لعام  أبيدجان  لقمة  املشرتك  لإلعالن 
االحتاد األفريقي واالحتاد األوروبي، والتى أبرزت 
الرقمي  االقتصاد  إلمكانات  العنان  إطالق  أهمية 

ألفريقيا وأوروبا.
ولعل من الرسائل اهلامة فى كلمة  كاجامي 
التعويل على أهمية العامل السكاني، باإلشارة إىل 
مليار   1,2 لنحو  يصل  الذى  القارة  سكان  عدد  أن 
سيصل إىل 2,5 مليار نسمة خالل عام 2050، مضيفًا 
أو عائق  أى تهديد  العدد ال ميثل  أن هذا  أنه يرى 

ولكنه ميثل فرصة ومصدر قوة.
األوروبى  الربملان  رئيس  أكد  ناحيته  من 
"أنطونيو تاجانى" على أهمية التعاون بني أفريقيا 
موضحًا  اجملاالت،  كل  فى  األوروبى  واالحتاد 
معدالت  زيادة  فى  املساهمة  ميكنها  أوروبا  أن 
بالدول  العمل  فرص  وتوفري  االستثمارات 
والبنية  والزراعة  التصنيع  تعزيز  وأن  األفريقية، 
حجر  ُيعد  األفريقية  بالقارة  الرقمية  التحتية 

توصيات املنتدى والتى أعلنت عنها الدكتورة سحر نصر
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الذى  املشرتك،  والتعاون  املستدام  للنمو  األساس 
من شأنه ضمانة مستقبل أفضل للقارتني وتعزيز 

األوضاع التنموية بأفريقيا.
  وبشكل عام ُطرحت على طاولة البحث عرض 
اإلمكانات املتاحة وغري املستغلة لتعميق الشراكة 
وأهمية  والتجارة،  التكنولوجي  التبادل  جمال  يف 
السياسية  اإلرادة  عرب  اإلمكانات  هذه  تسخري 

وتهيئة الظروف الضرورية لالستثمار واالبتكار.
  جدير بالذكر أن هذه القمة تأتى بعد حواىل 
نصف عام من اتفاق قادة االحتاد األوروبى على أن 
إىل  حتتاج  الشرعية  غري  اهلجرة  مشكلة  معاجلة 
الدول  فى  واقتصادية  اجتماعية  تغيريات  حدوث 
املهاجرين  مصادر  أكرب  من  باعتبارها  األفريقية 

إىل القارة األوروبية.
المشاركة المصرية للقمة:

يتوسط  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس   "  
والمستشار  األفريقي  االتحاد  رئبس 

النمساوي".
املستوى  رفيع  بوفد  مصر  مشاركة  اكتسبت 
أعمال  فى  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  تقدمه 
خاصة،  أهمية  األفريقى،  األوروبى-  املنتدى 
التواصل  بوابة  مبثابة  ُتعد  مصر  أن  منطلق  من 
من  تارخيي  إرث  وهلا  القارتني،  بني  الرئيسية 
مع  تربطها  التى  والشراكة  املتميزة  العالقات 
أوروبا، يضاف إليه ارتباط عضوى وإرث حضارى 

مع أفريقيا.
السيسى  الرئيس  ركز  املنطلق  هذا  ومن 
مع  لقاءته  خالل  ومن  املنتدي،  أمام  كلمته  فى 
من  عدد  توجيه  على  السياسية  والنخب  الزعماء 
مبا  أفريقيا  أن  أبرزها  من  لعل  اهلامة،  الرسائل 
إمكانات وطاقات وموارد متثل مستقبل  لديها من 
كل  المتالكها  األعمال  وريادة  العاملي  االقتصاد 
العناصر اليت متكنها من حتقيق طفرة إقتصادية 
تسهم فيها مشروعات رواد األعمال بقوة وفاعلية.

وجتربة  إسرتاتيجية  الرئيس  عرض  كما 
طموح  وطنى  برنامج  على  تعتمد  التى  مصر، 
لإلصالح االقتصادى واالجتماعى الشامل، يتصدره 
االستثمار احلكومى فى مشروعات عمالقة للبنية 
التحتية، وقد آتى مثاره من خالل حتسن مؤشرات 
متسارع  منو  معدل  وحتقيق  املصرى  االقتصاد 

وتناقص معدالت البطالة.
أهمية  الرئيس  أوضح  أخرى  ناحية  من 
األصعدة  على  الوثيقة  التارخيية  الروابط 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  األمنية 
التى  املشرتكة  والتحديات  وأوروبا،  أفريقيا  بني 
الشرعية  غري  اهلجرة  وخباصة  اجلانبني،  تواجه 
واإلرهاب، اللذين يتطلبا  التنسيق والعمل املشرتك 

من أجل التوصل حللول جملابهة تلك التحديات،.
فضاًل عن تأكيد الرئيس على أن التحديات فى 
عليها  للتغلب  حتركاتنا  تعوق  ال  السمراء  القارة 
مشرياً  لألمام"،  للتقدم  ألنفسنا  الفرصة  وإتاحة 
رئاستها  خالل  جاد  بشكل  ستسعى  مصر  أن  إىل 
لالحتاد األفريقي إلجياد فرصة حقيقية لتحسني 

البنية األساسية للدول األفريقية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوسط رئبس االتحاد االفريقي والمستشار النمساوي
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الهجرة األفريقية غير الشرعية.. صداع 
أوروبا المزمن

والقضية  األولي  القضية  امللف  هذا  مثل  لطاملا 
التداعيات  بسبب  اجلانبني  بني  دوًما  املفتوحة  
الظاهرة،  بتلك  املرتبطة  واألمنية  االجتماعية 
وقد مت طرح هذا امللف للنقاش على الرغم من أنه 
القمة،  أعمال  جدول  على  رمسيًا  مدرجًا  يكن  مل 
املشرتك  الصحفى  املؤمتر  فى  جليًا  ذلك  وظهر 
للرئيس السيسى واملستشار النمساوى الذى تناول 
من  للحد  املصرية  اجلهود  السيسى  الرئيس  فيه 
أرواح اآلالف  إزهاق  التى تتسب فى  الظاهرة  هذه 
خالل حماوالتهم لعبور املتوسط وصواًل للشواطئ 

األوروبية.
عدد  وصل  للهجرة،  دولية  للمنظمة  فوفًقا 
الفرتة  أوروبا خالل  الشرعيني إىل  املهاجرين غري 
من يناير - أغسطس 2018 حنو 67 ألفا و122 مهاجراً 
والجًئا، بينما فقد أكثر من 2300 شخص حياتهم 
عليهم،  العثور  يتم  مل  من  خبالف  املتوسط،  فى 
استقبلت  حيث  األوىل  وجهتهم  أسبانيا  وكانت 
وحدها خالل هذه الفرتة 27 ألفًا و994 مهاجراً ، ثم 
أملانيا التى استقبلت طلبات أكرب عدد من طالبى 
من  كل  تالها  األوروبي،  االحتاد  فى  اللجوء  

واليونان  وفرنسا  إيطاليا 
واململكة املتحدة.

نشرتها  لدراسة  ووفقا 
عدد  بلغ  فقد  املنظمة 
ألوروبا  اللجوء  طالبى 
ووصل   ،2015 عام  ذروته 
شخص،  مليون   1,26 إىل 
من  أكثر  فقد  بينما 
حياتهم  شخًصا  ألف   3000
البحر  عرب  اهلجرة  خالل 

املتوسط.
مواجهة  حنو  وسعيًا 
يقوم  الظاهرة  هذه 

االحتاد األوروبى ببذل املساعي عرب آليات خمتلفة 
مشال  دول  مع  وثيقة  شراكات  عقد  أبرزها  من 
السمراء  القارة  فى  التنمية  جهود  ودعم  أفريقيا، 
بالبقاء  اهلجرة  راغبى  إلقناع  املناسب  املناخ  لتوفري 
أفضل  ظروف  عن  البحث  وعدم  بالدهم  فى 
التوصل  مت  اإلطار،  هذا  وفى  للخارج،  باهلجرة 
وخالفات  مضنية  جهود  وبعد  املاضي،  يونيو  فى 
اهلجرة،  قضية  حول  التفاق  األعضاء،  الدول  بني 
وكان من أهم بنوده حماربة األزمة من جذورها 
عن طريق الشراكة مع القارة األفريقية من أجل 
التوصل إىل تنمية اقتصادية واجتماعية فى القارة 
يورو  مليون   500 مبلغ  االتفاق  وخصص  السمراء، 

هلذا الغرض.
أوروبا  منتدى  أن  خرباء  يرى  الصدد  هذا  وفى 
أوروبا   مع  مشرتك  تعاون  حلقة  ميثل  أفريقيا 
أن  خاصة  جانب،  من  أفريقيا  فى  التنمية  لدعم 
التعاون فى جماالت الزراعة والتكنولوجيا والتعليم 
املشروعات  واالستثمار فى  العلمى  والبحث  العاىل 
التجارة اإللكرتونية فى  اجلديدة ووسائل تسريع 
ضمن  املطروحة  القضايا  ضمن  كانت  أفريقيا  

أعمال املنتدى.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يناقش ملف الهجرة األفريقية غير الشرعية 
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تطرقت كلمة الرئيس السيسي خالل املنتدي 
رفيع  احلوار  جلسة  فى   ،  2018/12/18 الثالثاء  يوم 
"االنتقال  عنوان  حتت  جاءت  والتى  املستوى 
مرتكزات  لعدة  الرقمي"،  العصر  إىل  بالتعاون 
كافة  على  "رقمية"  أفريقية  إنطالقة  لتحقيق 

املستويات، كان من أبرزها : 
حققت  األفريقية  قارتنا  أن  على  التأكيد  	-
منو  معدالت  املاضية،  العشر  السنوات  مدار  على 
إجيابية مستدامة، إال أنها مل حتقق املستهدف منه 
بعد، نظًرا لصعوبة األوضاع االقتصادية يف العديد 
واالستثمار  التجارة  وشروط  القارة،  بلدان  من 
واالستقرار،  األمن  وحتديات  املواتية،  غري  الدولي 
اليت حتول دون ترمجة هذا النمو لتحسن ملموس 
يف حياة األفراد، فضاًل عن تزايد خماطر النزاعات 
العابرة  واإلجرامية  اإلرهابية  واألنشطة  املسلحة 
اليت  اخلارجية  التدخالت  واستمرار  للحدود، 
والدول، ما يستلزم  استقرار اجملتمعات  تؤثر على 
السعى حنو العمل املشرتك، والتفاعل اإلجيابي مع 
التنمية  الدول واملؤسسات، لتحقيق  شركائنا من 
اآلمنة  احلياة  يف  تطلعاتهم  وحتقيق  املستدامة، 

الكرمية.
املعلومات،  وتكنولوجيا  الرقمي  التحول  إن  	-
حمفزات  أهم  ومن  للتقدم،  الذهبية  البوابة  متثل 

التنمية  دعائم  وإحدى  االقتصادي،  النمو 
اقتصاديات  لبناء  أساسية  وركيزة  املستدامة، 
حديثة  جمتمعات  وإقامة  ومتنوعة،  تنافسية 
لالستثمارات،  وجاذبة  واالبتكار،  للمعرفة  داعمة 
عوائد  إىل  استناًدا  عمل،  فرص  توفري  خالل  من 

االبتكار والتجديد.
من  أكثر  مؤهلة  األفريقية  قارتنا  أن  	-
غريها، للتعامل مع األدوات املستحدثة ، خاصة أن 
60% من سكان القارة البالغ تعدادهم 1,2 مليار نسمة 
هم دون سن 25 عاًما، ينضم منهم 12 مليون لسوق 

العمل سنوًيا.
التحول  حنو  وثبات  بثقة  مصر  خطت  	-
اجملتمعي  الوعي  لنشر  شاملة  خطة  عرب  الرقمي، 
البنية  صعيد  على  طفرات  وحتقيق  جانب،  من 
التحتية الرقمية، وتوطني التكنولوجيا فى خمتلف 
احملافظات املصرية، من خالل عدة مشروعات، على 
اخلدمات  وتبادل  تقديم  منصة  مشروعات  رأسها 
احلكومية، وتطوير اإلدارة احمللية باألحياء واملدن، 
ونظام تسجيل املواليد والوفيات، وعرب تنفيذ عدد 
اإللكرتونية  املعامل  مبادرة  أهمها  املبادرات،  من 
تصميم  ومبادرة  التكنولوجية،  باملناطق  املتكاملة 
إنشاء  مت  كما  حملًيا.  اإللكرتونيات  وتصنيع 
لذوي  املعلومات  لتكنولوجيا  الوطنية  األكادميية 

كلمة الرئيس السيسي خالل املنتدي فى جلسة احلوار رفيع املستوى
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ذوي  من  أبنائنا  لتمكني  اخلاصة،  االحتياجات 
اإلتصاالت  استخدام  من  اخلاصة  االحتياجات 

وتكنولوجيا املعلومات.
سعت  فقد  األفريقي...  الجانب  علي  أما 

مصر ونجحت، في:
األفريقي  املتحدة  األمم  معمل  استضافة   	-
جتهيزه  مت  الذي  التكنولوجي،  اإلبداع  لرعاية 
لتعزيز  والتكنولوجية،  العلمية  الوسائل  بأحدث 
قدرات الباحثني والعاملني باجملاالت التكنولوجية، 
حلول  صياغة  على  القارة  أحناء  خمتلف  من 
التحديات  مواجهة  يف  تسهم  مبتكرة،  تكنولوجية 
التنموية  املتحدة  األمم  أهداف  وتنفيذ  العاملية، 

2030، واألجندة األفريقية للتنمية 2063.
األلعاب  إلبداع  أفريقيا  "مبادرة  إطالق  	-
والتطبيقات الرقمية"، بهدف تدريب 10 آالف شاب 
وتطبيقات  ألعاب  كمطوري  وأفريقي،  مصري 
إلكرتونية خالل الثالث سنوات املقبلة، ودعم إنشاء 
100 شركة متخصصة يف هذه اجملاالت فى مصر 

والقارة األفريقية.

القاهرة  21 من معرض  النسخة  استضافة  	-
 ،ICT املعلومات  وتكنولوجيا  لالتصاالت  الدولي 
العام  القطاع  لشركات  ملتقى  مبثابة  ُيعد  الذي 
واخلاص، لعرض أبرز ما توصلت إليه، على صعيد 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
الرقمي،  والتحول  التكنولوجيا  موضوعات  	-
أفريقيا 2063،  الرئيسية ألجندة   األولويات  ضمن 
الشبكة  مشروع  تدشني  الشأن  هذا  فى  مت  حيث 
التعليم  جماالت  فى  األفريقية،  اإللكرتونية 
الرائدة  املشروعات  ُبعد، باعتباره أحد  والعالج عن 
القارة  وتعّول   ،2063 بأجندة  واملرتبطة  القارة،  يف 
والعامل،  أوروبا  فى  شركائها  على  األفريقية 
املعلومات،  تكنولوجيا  جماالت  يف  للتعاون 
وتعظيم   ، القطاع  هذا  يف  اخلربات  وتبادل  ونقل 
على  قادر  جديد،  جيل  وإنشاء  فيه،  االستثمارات 
قيادة برامج التحول الرقمي، وإدارة أنظمة العمل 

يف البيئة الرقمية.
إعداد:حممد أنور
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شهد الربع األخري من عام 2018 مرحلة إنطالق 
إىل آفاق جديدة فى العالقات املصرية  السودانية 

التى  املهمة  الزيارة  وقد جتسد ذلك من خالل 
الثانى  لبلده  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  بها  قام 
السودان فى 2018/10/25، مع انعقاد اللجنة املصرية 

ــ السودانية العليا.
وكانت القمة املصرية ــ السودانية التى عقدها 
الرئيس  وشقيقه  السيسى  الرئيس  الزعيمان 
البشري فى اخلرطوم فرصة لتحقيق نقلة نوعية 
وإجناز  البلدين،  بني  اإلسرتاتيجية  العالقات  فى 
املشروعات الطموح التى حتقق املزيد من التقارب 
فى  املسئولني  كبار  بني  والتنسيق  والتفاهم 

البلدين.
والواقع أن الرئيس السيسى أبدى اهتمامًا غري 
عادى لتطور العالقات مع السودان الشقيق منذ أن 

توىل الرئاسة فى عام 2014، إلدراكه ووعيه القومى 
مصريية  وبأنها  العالقات  تلك  بأهمية  العميق 
وأن ما قد يعرتيها من عثرات أو حتديات إمنا هو 
عارض مؤقت سرعان ما يزول لتعود العالقات إىل 

طبيعتها ونقائها .
الرئيس السيسى االخرية للخرطوم هى  زيارة 
لفرتة  انتخابه  منذ  له  والثانية  السادسة،  الزيارة 
رئاسية ثانية فى مارس 2018، وميثل اللقاء الرابع 
كان  حيث   2018 عام  خالل  والبشري  السيسى  بني 

آخر لقاء بينهما فى اخلرطوم 2018/7/19.
على  مباحثاتهما  خالل  يؤكدان   الرئيسان 

استمرار التشاور بني البلدين
الرئيس  وصول  فور  املباحثات  تركزت 
البشري  بالرئيس  ولقائه  اخلرطوم  إىل  السيسى 
اإلقليمية  األوضاع  تطورات  آخر  استعراض  على 

البشري يسقبل الرئيس السيسى باخلرطوم

التوقيع على 
12 اتفاقية 
ومذكرة 

تفاهم
 خالل أعمال 

اللجنة 
الرئاسية 

المشتركة

 تعاون سياسى واقتصادى 
فى زيارة الرئيس السيسى للسودان
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االهتمام  ذات  والقضايا 
وأكد  املشرتك، 
على  احلرص  الرئيسان 
بني  التشاور  استمرار 
خيص  فيما  البلدين 
وفى  اإلقليمية،  القضايا 
ال  الدولية،  احملافل 
ستتوىل  مصر  أن  سيما 
األفريقى  االحتاد  رئاسة 
2019، مشريين  خالل عام 
على  احلرص  إىل 
املكثف  التنسيق  مواصلة 
فى  يساهم  مبا  بينهما 
البلدين  مصاحل  حتقيق 
عن  فضاًل  املشرتكة، 

ودفع  املستويات  خمتلف  على  التعاون  تعزيز 
جهود التعاون بني دول املنطقة والقارة األفريقية 

وحتقيق التنمية ملا فيه صاحل شعوبها.

اللجنة  اجتماعات  يشهدان  الرئيسان 
الرئاسية المصرية السودانية المشتركة

املصرية  الرئاسية  اللجنة  اجتماعات  شهدت 
السودانية املشرتكة برئاسة الرئيسني استعراض 
أوجه التعاون الثنائى بني البلدين، وذلك فى إطار 
مت  التى  االسرتاتيجية  الشراكة  وثيقة  تنفيذ 
ب  رحَّ حيث   ،2016 فى  البلدين  بني  عليها  التوقيع 
اجلانبان فى هذا الصدد باخلطوات التى مت اختاذها 
لتفعيل املشروعات االسرتاتيجية الكربى التى مت 
مشروعات  فيها  مبا  البلدين،  بني  عليها  االتفاق 
احلديدية،  السكك  وخطوط  الكهربائى  الربط 
نقلة  حُتدث  أن  شأنها  من  التى  املشروعات  وهى 
نوعية فى العالقات بني مصر والسودان، وتشجع 
اإلنتاجية  املشروعات  من  املزيد  تنفيذ  على 

واخلدمية املشرتكة بني البلدين الشقيقني.

كما تشاور اجلانبان حول سبل تعزيز التبادل 
واالستثمارية  التنموية  واملشروعات  التجارى 

املشرتكة بني البلدين، حتقيقًا للمنفعة املتبادلة 
فرص  من  املزيد  وتوفري  الشقيقني  الشعبني  بني 

العمل.
عن  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  أعرب  وقد 
للرئيس  الشكر  ووجه  اخلرطوم،  بزيارة  سعادته 
حلفاوة  الشقيق  السودانى  والشعب  البشري  عمر 

االستقبال وكرم الضيافة.
مع  الثنائية  مباحثاته  خالل  الرئيس  وأكد 
الشعبني  بني  جيمع  ما  على  السودانى  نظريه 
املصرى والسودانى من روابط ثقافية واجتماعية 
وطيدة ممتدة عرب التاريخ، مشرياً إىل اعتزاز مصر 
بالسودان،  والتارخيية  االسرتاتيجية  بعالقاتها 
واالرتقاء  العالقات  تلك  تعزيز  على  واحلرص 
مبحاورها املختلفة السيما على الصعيد التنموي.

وآليات  جلان  اجتماعات  جناح  الرئيس  ومثن 
واالجتماعات  اجلانبني،  من  الوزارات  بني  التعاون 
إىل  التوصل  فى  الرئاسية،  للجنة  التحضريية 
وشعب  الدولتني  مصاحل  ختدم  واتفاقات  قرارات 

وادى النيل.
فيما أعرب الرئيس البشري خالل املباحثات عن 

السيسى و البشيرخالل مباحثائهما
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السيسى  الرئيس  بزيارة  السودان  وشعب  ترحيبه 
من  الشعبني  يربط  ما  إىل  وأشار  الثاني،  لبلده 
عالقات  من  البلدين  جيمع  وما  مشرتك،  مصري 
تارخيية وممتدة، كما أشاد بالتطورات اإلجيابية 
التى شهدتها تلك العالقات خالل الفرتة األخرية، 
أطر  خمتلف  تفعيل  على  بالده  حرص  وأكد 
يتوفر  ما  واستثمار  مصر،  مع  املشرتك  التعاون 
كبرية  إمكانات  من  الشقيقني  البلدين  لدى 
املشرتكة مبا ميثل منوذجًا  لتحقيق مصاحلهما 

حيتذى به فى الرتابط والتعاون.
نهاية  عقب  الصحفى  المؤتمر  أجواء 

المباحثات بين الجانبين
وعمر  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيسان  عقد   
مباحثاتهما  نهاية  فى  صحفيًا  مؤمتراً  البشري 
البشري  عمر  السودانى  الرئيس  خالله  من  أعرب 
عبدالفتاح  الرئيس  بزيارة  البالغة  سعادته  عن 
السيسى اىل السودان، مشرياً إىل ان حضور الرئيس 
السيسى فى هذا الوقت املهم يعكس عمق العالقات 
توطيد  أهمية  على  ويؤكد حرصه  البلدين،  بني 

العالقات بني مصر والسودان.
مصر  عالقات  السودانى  الرئيس  ووصف 

ليست  بأنها  والسودان 
»فرض  ولكنها  خيارا 
حتمى  وأمر  عني« 
لتواصل الشعبني، مشرياً 
على  التوقيع  أن  إىل 
االتفاقيات  من  عدد 
التفاهم  ومذكرات 
كبرية  خطوة  ميثل 
لتقوية العالقات املمتدة 
واملتواصلة  والقدمية 
وللتعبري  البلدين  بني 
عن تطلعات شعبى وادى 

النيل للتكامل.
مت  أنه  البشري  وقال 

عدد  على  السيسى  الرئيس  زيارة  خالل  التوقيع 
يتابع تنفيذها مع  الربوتوكوالت وأنه سوف  من 
الرئيس السيسى، وأكد على أن املهمة األساسية 
هى إزالة العوائق فى حركة السلع بني البلدين، 
على  احلظر  بإيقاف  قراراً  أصدر  أنه  إىل  الفتًا 
إطار  فى  السودان  إىل  املصرية  املنتجات  دخول 
اتفاقية احلريات األربع "التنقل، واإلقامة، والعمل، 
أصبح  الكهربائى  الربط  أن  مضيفًا  والتملك"، 
احلديدية،  السكك  خطوط  ربط  وأيضًا  وشيكًا 
اذا  للبلدين  الكثري  نقدم  أن  ميكن  أننا  مؤكداً 

تكاتفنا.
فى  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  أكد  فيما 
كلمته أمام املؤمتر الصحفى املشرتك بينه وبني 
الرئيس عمر البشري فى ختام زيارته إىل السودان 
"أن أمن واستقرار السودان جزء ال يتجزأ من أمن 
الدولتني  "شعَبى  أن  مضيفًا  مصر"،  واستقرار 
جتمعهما روابط ثقافية واجتماعية وطيدة ممتدة 
بعالقاتها  مصر  اعتزاز  إىل  مشرياً  التاريخ"،  عرب 
واحلرص  بالسودان،  والتارخيية  االسرتاتيجية 
مبحاورها  واالرتقاء  تعزيزها،  مواصلة  على 
نًا  مثمِّ التنموى،  الصعيد  على  سيما  ال  املختلفة، 
جناح اجتماعات جلان وآليات التعاون بني الوزارات 

السيسى و البشيرخالل عقد مؤتمر صحفى
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للجنة  التحضريية  واالجتماعات  اجلانبني،  من 
ل إىل قرارات واتفاقات ختدم  الرئاسية فى التوصُّ

مصاحل الدولتني وشعب وادى النيل.
من  نواجهه  ما  "أن  السيسى  الرئيس  وأضاف 
تقّلبات  من  العامل  به  مير  وما  اقتصادية  حتديات 
سبل  فى  التفكري  إىل  يدفعنا  اخلصوص،  هذا  فى 
الرئيس  مع  "حتدثت  مستطرداً:  تعاوننا"،  تعزيز 
نكفى  أن  أّوىل فى  يكون عندنا طموح  بأن  البشري 
إىل  االنطالق  فى  التفكري  قبل  الشعبني  حاجات 
األسواق العاملية، فالعامل اليوم ال يعتد وال ُيقدر إال 
أن  علينا  جيب  لذا  الكربى،  االقتصادية  التكتالت 
التحديات،  نتحدث بصوت واحد حتى نواجه تلك 
ويندر وجود تلك املقومات فى دولتني متجاورتني"، 
وقال: "حنن فى بلدنا الثانى، وسنستمر فى الدفع 
والتالحم، وجلسة املباحثات تتويج جلهد مشرتك 
فى إطار الرؤية االسرتاتيجية بني البلدين، وُعقدت 
قبل االجتماع عدُة اجتماعات بني املسئولني، وظهر 
مدى التقارب فى وجهات النظر، وأكدت استمرار 
التعاون املشرتك بني البلدين، الذى يعكس حقيقة 

نسعى  أننا  هى  واضحة 
لتحقيق مصاحل شعَبينا".

الرئيس  أكد  كما 
الكامل  مصر  "دعم 
للرئيس  البنَّاءة  للجهود 
حتقيق  فى  البشري، 
واالستقرار  األمن 
أسفرت  التى  اإلقليمى، 
فى  أشقائنا  توقيع  عن 
على  السودان  جنوب 
النزاع"،  لتسوية  اتفاق 
فى  "أثق  بقوله:  معرّباً 
املشرتكة  مساعينا  أن 
اإلقليمى  األمن  لتحقيق 
وتتسع  تتواصل  سوف 
فى  األمن  لتحقيق 
األمحر  البحر  منطقة 

بالتنسيق مع الدول العربية واألفريقية املتشاطئة، 
خاصة فى ظل ما تشهده منطقة القرن األفريقى 
عهد  إىل  تؤشر  متسارعة  إجيابية  تطورات  من 
جديد نتطلع مجيعًا إىل أن يسوده السالم والرخاء 
والتنمية"، وقال: "خالص شكرى وعميق تقديرى 
حظينا  الذى  الضيافة  وكرم  االستقبال  حلفاوة 
هذه  خالل  الشقيق،  السودان  الثانى،  بلدنا  فى  به 
أواصر  ومتانة  ُعمق  لتؤكد  جاءت  التى  الزيارة 
األخوَّة واجلوار التى تربط بني بلَدينا منذ األزل".

البالغة  سعادته  عن  السيسى  الرئيس  وأعرب 
من  السودانية   - املصرية  العالقات  تشهده  ملا 
والتى  األخرية،  الفرتة  خالل  ملموسة  دفع  قوة 
الرئاسية  للجنة  الثانية  الدورة  باجتماعات  تتّوج 
"احلقيقة  وتابع:  املشرتكة،  السودانية   - املصرية 
الثابتة ُتظهر أن األيام والسنني مل ُتكسب عالقاتنا 
والقدرة  واملتانة  الرسوخ  من  مزيداً  إال  األخوية 
ومعاجلة  خارجية  الت  تدخُّ ألية  التصدى  على 
حجم  عكست  أنها  كما  مصطنعة،  مشكالت  أية 
وطموحات  آمال  من  البلدين  شعبا  يعلقه  ما 
عريضة حنو حتقيق مزيد 
والرتابط  التكامل  من 
الوادى  مشال  مصاحل  بني 
وجنوبه، فى ظل ما متتلكه 
الدولتان من قدرات بشرية 
ندر  طبيعية  وثروات 
دولتني  أى  بها  تذخر  أن 

جارتني فى العامل.
أن  الرئيس  وأضاف 
املاضية  الستة  "األشهر 
العديد  انعقاد  شهدت 
واللجان  االجتماعات  من 
البلدين  بني  املشرتكة 
خمتلف  على  الشقيقني 
بينها  من  املستويات، 
االجتماع الرباعى، واجتماع 
السياسى،  التشاور  آلية  السيسى و البشير ولقاءات متعددة
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املنافذ  وجلنة  النيل،  ملياه  الدائمة  الفنية  واهليئة 
الربية، واللجنة القنصلية، وجلنة القوى العاملة، 
وبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بني البلدين، 
وهو املشروع الذى من شأنه أن ينقل عالقات التعاون 
تتأسس  جديدة  مرحلة  إىل  بلدينا  بني  القائمة 
املشرتكة  االسرتاتيجية  املشروعات  تنفيذ  على 
فى  واالستثمارى،  التجارى  التبادل  فرص  لتعزز 
أهمية،  من  الطاقة  مشروعات  به  حتظى  ما  ظل 
 12 على  بالتوقيع  اليوم  املشرتكة  جهودنا  وُتتوَّج 
مذكرة تفاهم وبرناجمًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون 
كلها  وهى  اجملاالت،  من  العديد  فى  بلَدينا  بني 
بعالقاتنا  االرتقاء  أمام  أرحب  آفاقًا  تفتح  خطوات 

الثنائية".
وأشار الرئيس السيسى إىل أن "انعقاد اجتماعنا 
فى اخلرطوم يأتى فى توقيت بالغ األهمية، إذ إنه 
بني  التكامل  مبستقبل  وتفاؤل  أمل  رسالة  يوجه 
تطورات  منطقتنا  فيه  تشهد  وقت  فى  البلدين، 
والتى  بها،  والنزاعات  الصراعات  من  عقوداً  ُتنهى 
بالغًا  دماراً  وسببت  األرواح،  آالف  إزهاق  إىل  أدت 
أن  فى  ثقة  على  "إننى  مضيفًا:  شعوبها،  ملقدرات 
للبناء  العمل  من  مزيداً  ستشهد  القادمة  الفرتة 
وثيقة  تنفيذ  إطار  فى  حتقق  ما  على  املشرتك 
املوّقعة  البلدين  بني  االسرتاتيجية  الشراكة 
شعبينا  وتطلعات  طموحات  ولتجسيد   ،2016 عام 
على  أننى  كما  ملموسًا،  واقعًا  لتغدو  الكرميني 

يقني من أن اجتماع اللجنة الرئاسية العليا املقبل 
من  مزيداً  يشهد  سوف  مصر  الثانى  بلدكم  فى 

التقارب ملا فيه خري شعَبينا الشقيقني".

االتفاقيات التى تم التوقيع عليها خالل 
الزيارة

ونظريه  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  شهد   
السوداني عمر البشري خالل القمة التى مجعتهما 
االتفاقيات  من  عدد  على  التوقيع  اخلرطوم،  فى 
ومذكرات التفاهم مت االتفاق عليها خالل أعمال 

اللجنة الرئاسية املصرية السودانية املشرتكة.

توقيع بروتوكول تنفيذي إلنشاء مزرعة  	-1
منوذجية مشرتكة إلنتاج احملاصيل البستانية.

الزراعة  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  	-2
العربية  مصر  جبمهورية  األراضي  واستصالح 
يف  السودان  جبمهورية  والغابات  الزراعة  ووزارة 
جمال مكافحة دودة احلشد اخلريفية.                                                   

جمال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع  	-3
مصر  مجهورية  حكوميت  بني  اخلربات  تبادل 

العربية ومجهورية السودان.

توقيع مذكرة تفاهم بني معهد الدراسات  	-4
مصر  مجهورية  خارجية  بوزارة  الدبلوماسية 

السيسى و البشيرخالل عقد أعمال اللجنة الرئاسية املصرية السودانية املشرتكة 



26

العربية ومركز التدريب ودعم القرار الدبلوماسي 
بوزارة خارجية مجهورية السودان.

الفين  للتعاون  التنفيذي  الربنامج  توقيع  	-5
بني وزارة القوى العاملة جبمهورية مصر العربية 
ووزارة العمل واإلصالح اإلداري والتنمية البشرية 

جبمهورية السودان لعامي 2019 - 2020.

يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع  	-6
بني  بالتنمية  املغرتبني  وإشراك  اهلجرة  جماالت 
باخلارج  املصريني  وشئون  للهجرة  الدولة  وزارة 
شؤون  تنظيم  وجهاز  العربية  مصر  جبمهورية 

السودانيني باخلارج جبمهورية السودان.

اجملال  يف  تنفيذي  برنامج  على  التوقيع  	-7
العربية  مصر  مجهورية  حكومة  بني  الصحي 

وحكومة مجهورية السودان لألعوام 2018- 2020.

للتعاون  التنفيذي  الربنامج  على  التوقيع  	-8
يف جمال الشباب والرياضة بني حكومة مجهورية 

مصر العربية وحكومة مجهورية السودان.

التفاقية  التنفيذي  الربنامج  على  التوقيع  	-9
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  التعاون يف جمال 
وحكومة  العربية  مصر  مجهورية  حكومة  بني 

مجهورية السودان لألعوام 2018 - 2021.

اهليئة  بني  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  	-10
التجارة     ونقطة  الصادرات  لتنمية  املصرية 

اخلارجية بوزارة الصناعة والتجارة السودانية.
الشرف  وميثـاق  اتفاق  على  التوقيع  	-11

اإلعالمي.
لألعوام  تنفيذي  برنامج  على  التوقيع  	-12
بـيـن  والتلفزيون  اإلذاعة  جمال  يف   2020  -  2018
اهليئة الوطنية لإلعالم جبمهورية مصر العربية 
جبمهورية  والتلفزيون  لإلذاعة  العامة  واهليئة 

السودان.
عقب ذلك، وقع الرئيسان على البيان اخلتامي 
للدورة الثانية للجنة الرئاسية املصرية السودانية 

املشرتكة.
المصرى  المعرض  يفتتحان  الرئيسان 

للمنتجات الطبية بالخرطوم
للعاصمة  السيسى  الرئيس  زيارة  هامش  على 
السودانى  الرئيس  مع  افتتح  اخلرطوم  السودانية 
للمنتجات  برو"  ميد  "إجيى  معرض  البشري  عمر 
الطبية، الذى يشارك به كبار املصنعني واملصدرين 
الطبية،  باملنتجات  العالقة  ذات  القطاعات  من 
واملستلزمات  الغذائية،  واملكمالت  كاألدوية، 
وقاما  الصحية،  اخلدمات  مقدمو  وأيضًا  الطبية، 
املعرض  ميثل  حيث  داخله،  تفقدية  جبولة 
بني  التجارى  التبادل  طريق  على  جديدة  خطوة 
التجارية  للشراكة  ودعمًا  والسودان،  مصر 

واالستثمارية واالقتصادية بني البلدين،.
بني  ثنائية  لقاءات  عقد  املعرض  شهد  وقد 
العارضني واملستوردين السودانيني، باإلضافة إىل 
امللتقى  هامش  على  متخصصة  عمل  ورش  عقد 
احلركة  تواكب  التى  الطرق  حبث  خالهلا  يتم 
بقطاعات  املنتجات  أحدث  تصدير  فى  العاملية 
مقدمى  وعروض  واألدوية،  الطبية  املنتجات 

اخلدمات الصحية.
إعداد: كريم شكرى
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