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  إعالن القاهرة
  

  ت بطرس غالي للسالم والمعرفةيمؤسسة كيم

  ندوة

  (إفريقيا سلة غذاء العالم)

  السلم ... التعاون ... التنمية

  

بمقر النادي  ٢٠١٩يوليو  ٢ت بطرس غالي للسالم والمعرفة ندوة يوم ينظمت مؤسسة كيم
  ..الدبلوماسي بالقاهرة تحت عنوان

  "إفريقيا سلة غذاء العالم .. السلم .. التعاون .. التنمية"
  

كلمات لرئيس والتي تضمنت  االفتتاحيةعقدت الندوة ثالث جلسات عمل بخالف الجلسة 

السيدة  الخارجوشئون المصريين في الدولة للهجرة ووزيرة السيد / ممدوح عباس المؤسسة 

   .نبيلة مكرم 

  .للشئون اإلفريقية ممثالُ عن السيد وزير الخارجية الوزيرالسفير ابو بكر حفني مساعد  وكلمة

 ترأسها السيد عمرو موسىوالتي عمل األولى بعنوان "السلم واألمن اإلفريقي" ال جلسةقدت ع

عنوان "التعاون البيني اإلفريقي" ترأسها بالثانية  والجلسةاألمين العام األسبق للجامعة العربية 

عنوان "دور ببينما انعقدت الجلسة الثالثة مؤسسة بنكية السيد هشام عز العرب رئيس 

  فايق.السيد الوزير / محمد وترأسها  المؤسسات غير الحكومية في دعم التنمية المستدامة"



 

٢ 
 

لدولة وسفراء من وزارة الوزراء والمسئولين في ا السادة من اً شارك في هذه الندوة عدد

بالشأن لمهتمة ساتذة الجامعات والشخصيات اأفارقة وأسفراء عرب و فضال عنالخارجية 

  اإلفريقي في مصر.

ألمن واالستقرار واستثمار االستراتيجية المصرية من ا همية تحقيقأى علالمشاركون  أكد

عمل على  المسؤولون المصريون كماا جل تحقيق السالم بين شعوب العالم والتي تبناهأ

عميق وترسيخ ونشر على ت مؤكدااألمين العام لألمم المتحدة  تنفيذها الدكتور بطرس غالي

والسالم  لالستقرارطريقاً أساسياً  باعتبارهاالدبلوماسية الوقائية لمنع النزاعات، وذلك ثقافة 

 .التنمية والتقدم في تحقيقأفريقيا بما يساهم في خاصة 

على أهمية تبادل الخبرات والتجارب المتراكمة في مجال مكافحة اإلرهاب  الحضوروأكد 

وكذلك  المجال هذاوأثنى المشاركون من الجانب األفريقي على أهمية التجربة المصرية في 

  .عل إهتمام مصر لنقل هذه التجربة إلى أشقائنا األفارقة 

في القضاء على التمويل  واإلقليمي الدوليأهمية التعاون تم التأكيد على وفى هذا الصدد 

يأتي من خالل الجريمة المنظمة في مجال اإلتجار بالبشر  والذي اإلرهابية،للجماعات  المالي

  وغيرها.والمخدرات 

التعاون البيني اإلفريقي واستثمار كافة الموارد التي تتمتع بها ضرورة توسيع  وطالبت الندوة

  لشعوبها وشعوب العالم. واالزدهاريق التقدم من أجل تحق القارة اإلفريقية

الحضور ألهمية أن تكون القارة سلة غذاء العالم حيث تستغل بعض الدول من خارج ونوه 

لتحقيق مزايا نسبية وتحقيق مصالحها دون مراعاة لمصالح لدولنا  االقتصاديةالقارة الوضعية 

  شعوب القارة .
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المشاركون على ضرورة وأهمية تعميق الرؤية  القارة أجمع واستقراروعلى صعيد أمن 

في معالجة القضايا والمشاكل التي تواجه القارة في مقدمتها ظاهرة اإلرهاب  اإلستراتيجية

مشتركة تأخذ بعين ث وأهمية التوصل إلى مقاربة إفريقية التي تعوق عمليات التنمية والتحدي

التطورات المتالحقة في النظام الدولي وبما يؤدي إلى تأسيس تعاون فعال لمكافحة  االعتبار

  أو الثقافي. االجتماعيأو الجانب الفكري أو اإلرهاب بشكل شامل سواء على الجانب األمني 

وأشاد المشاركون بما طرحته وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فيما يتعلق 

من كافة الموارد  واالستفادة ،عتستطيبمبادرة " مصر تستطيع " وأكدوا على أهمية أن أفريقيا 

  األفريقية.البشرية في الدول 

من كوننا أسرة  انطالقا على أهمية تطوير ودعم التجارة البيئية األفريقية أكدت الندوةكما 

وأشاد المشاركون في هذا الصدد بتجربة الدكتور بطرس غالى في التعاون  واحدة،أفريقية 

التعاون على الجانب  أال يقتصركما تم التأكيد على  ثالث.في مصر وأفريقيا من خالل طرف 

كافة ، مع وضع  األهليةوالجمعيات  المدنيالرسمي ولكن يشمل كافة مؤسسات المجتمع 

  اآلليات الالزمة للمراقبة واإلنصاف الوطنى .

قارة أفريقيا ومن بينها  تواجهجملة من التحديات والمخاطر التي كما أكد المشاركون على 

  ذلك من تداعيات سلبية على التنمية في افريقيا البيئي وما يعكسه  واالنفجار السكاني االنفجار

دفع وتعميق التواصل لالتعاون والتبادل الثقافي واستثماره  توثيقالمشاركون إلى أهمية  اودع

معتبرة أن أي نجاح ألي عالقات تعاون بين الشعوب والتكامل بين شعوب القارة اإلفريقية 

كما تم التأكيد  المتبادلة،واستمرارها انما تكمن في انها تقوم في إطار من الشراكة والمنافع 

لشعوب طوير منظومة التعليم وتبادل الخبرات في هذا المجال بما له من آثار إيجابية على ت

  القارة ودولها .

 


