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 خالل فعاليات المنتدى رفيع المستوى بين إفريقيا وأوروباالرئيس  السيد كلمة

 السادة الحضور،

 قارتنا األفريقية حققت عىل مدار السنوات العشر الماضية، معدالت نمو إيجابية مستدامة، غير أن هذا 
ّ
األداء االقتصادي، الذي تمكن إن

ي العديد من بلدان 
 
 لصعوبة األوضاع االقتصادية ف

ً
من الصمود رغم التقلبات االقتصادية العالمية، لم يحقق المستهدف منه بعد، نظرا

ي تحول دون ترجمة هذا الن
وط التجارة واالستثمار الدولي غير المواتية، وتحديات األمن واالستقرار، الت 

ي القارة، وشر
 
مو لتحسن ملموس ف
اعات المسلحة واألنشطة اإلرهابية واإلجرامية العابرة للحدود، واستمرار التدخالت الخارجية   عن تزايد مخاطر الي  

ً
حياة األفراد، فضال

كائنا  ي مع شر ك، والتفاعل اإليجاب 
ي هذا اإلطار، نسىع من خالل عملنا المشي 

 
ي تؤثر عىل استقرار المجتمعات والدول. وف

من الدول الت 
ي الحياة اآلمنة 

 
ي من شأنها تبديد مخاوف أبنائنا وبناتنا من المستقبل، وتحقيق تطلعاتهم ف

والمؤسسات، لتحقيق التنمية المستدامة، الت 
 . الكريمة

 السيدات والسادة،

ي تواجه شعوبنا، هي التغلب عىل دعاوى االنغالق والحمائية، ولعلكم تتفقون مىعي 
بأن موضوعات التحول إن من أهم التحديات الت 

الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، تمثل البوابة الذهبية لتحقيق هذا الهدف، كما أنها من أهم محفزات النمو االقتصادي، وأحد دعائم 
ة أساسية لبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة واالبتكار، وجاذبة  التنمية المستدامة، وركير 

 إل عوائد االبتكار والتجديد 
ً
 . لالستثمارات، من خالل توفير فرص عمل استنادا

ين، خاصة وأن  ي القرن الحادي والعشر
 
ها، للتعامل مع األدوات المستحدثة ف  من غير

من سكان  %60إن قارتنا األفريقية مؤهلة أكير
، ينضم م 25مليار نسمة هم دون سن  1.2أفريقيا البالغ تعدادهم 

ً
، وهو ما أدى إل ارتفاع  12نهم عاما

ً
مليون لسوق العمل سنويا

ي أفريقيا 
 
ي ف

 . معدالت البطالة، أو غياب األمن الوظيف 

، فقد خطت عىل هذا الطريق بشكل ملموس، وعمدت إل وضع خطة شاملة لنشر الوعي   من مرص بأهمية التحول الرقمي
ً
وإيمانا

، وتحقيق طفرات ي مختلف المحافظات  المجتمىعي بأهمية التحول الرقمي
 
عىل صعيد البنية التحتية الرقمية، وتوطير  التكنولوجيا ف

وعات منصة تقديم وتبادل الخدمات الحكومية، وتطوير اإلدارة المحلية  وعات، عىل رأسها مشر المرصية، وذلك من خالل عدة مشر
ونية المتكاملة باألحياء والمدن، ونظام تسجيل المواليد والوفيات، هذا إل جانب تنفيذ عدد م ن المبادرات، أهمها مبادرة المعامل اإللكي 

. كما تم إنشاء األكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي 
ً
ونيات محليا بالمناطق التكنولوجية، ومبادرة تصميم وتصنيع اإللكي 

ت وتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة الفرصة لهم االحتياجات الخاصة، لتمكير  أبنائنا من ذوي االحتياجات الخاصة من استخدام االتصاال 
 . لمواكبة التطورات الحديثة، والمشاركة فيها 

 
 السيدات والسادة،

ي جهودنا العائد األمثل عىل الصعيدين المحىلي والقاري. 
، الذي دون االرتكاز عليه لن تؤب  ي

 بانتمائنا األفريف 
ً
ا   كثير

ي مرص نعي 
 
وعليه، إننا ف

ي 
 
ه بأحدث الوسائل فقد سعت مرص ونجحت، ف ، والذي تم تجهير  ي ي لرعاية اإلبداع التكنولوج 

استضافة معمل األمم المتحدة األفريف 
العلمية والتكنولوجية، لتعزيز قدرات الباحثير  والعاملير  بالمجاالت التكنولوجية، من مختلف أنحاء القارة األفريقية، عىل صياغة حلول 

ي مواجهة التح
 
، واألجندة األفريقية للتنمية 2030ديات العالمية، وتنفيذ أهداف األمم المتحدة التنموية تكنولوجية مبتكرة، تساهم ف

2063. 

، كمطوري ألعاب  10كما قمنا بإطالق "مبادرة أفريقيا إلبداع األلعاب والتطبيقات الرقمية"، بهدف تدريب  ي
آالف شاب مرصي وأفريف 

ونية خالل الثالث سنوات المقبلة، و  ي مرص والقارة األفريقية. كما  100دعم إنشاء وتطبيقات إليكي 
 
ي هذه المجاالت ف

 
كة متخصصة ف شر

ين، من معرض القاهرة الدولي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  ، من استضافة النسخة الحادية والعشر ي
انتهت مرص الشهر الماض 

ICTكات القطاع العام والخاص، لعرض أبرز ما توصلت إ  .ليه، عىل صعيد االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والذي ُيعد ملتف  لشر
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 السيدات والسادة،

، ضمن األولويات الرئيسية ألجندة  ي موضوعات التكنولوجيا والتحول الرقمي
، حيث تهدف الدول األفريقية إل ربط القارة، من 2063تأب 

ي مجاالت تكنولوجيا 
 
وعات البنية التحتية عالية المستوى، ف وع خالل مشر ي هذا الشأن تدشير  مشر

 
المعلومات واالتصاالت. وقد تم ف

ي القارة، والمرتبطة بأجندة 
 
وعات الرائدة ف ي مجاالت التعليم والعالج عن ُبعد، باعتباره أحد المشر

 
ونية األفريقية، ف  .2063الشبكة اإللكي 

ي مجاالت 
 
ي أوروبا والعالم، للتعاون ف

 
كائها ف ي هذا القطاع  وتعّول القارة األفريقية عىل شر

 
ات ف تكنولوجيا المعلومات، ونقل وتبادل الخي 

ي البيئة الرقمية
 
، وإدارة أنظمة العمل ف  .الهام، لتعظيم االستفادة منه، وإنشاء جيل جديد، قادر عىل قيادة برامج التحول الرقمي

ي مجال التحول الرقمي 
 
ي هذا اإلطار، تتطلع دولنا للمزيد من االستثمارات األجنبية ف

 
ي اإلطار وف

 
وط االئتمان األفريقية، سواء ف ، وتيسير شر

ي مجاالت 
 
كاء، ف ات والمعلومات مع الشر ، أو من خالل محافظ مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية. كما نتطلع إل تبادل الخي  ي

الثناب 
اكة بير  القطاعير  الخاص والعام، لربط تكنولوجيا المعلومات والنقل  تكنولوجيا المعلومات واستخدام نظم المعلومات، وتفعيل الشر

 .والطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل عىل ربط الدول األفريقية ببنية تحتية، تؤمن جودة االتصاالت وسهولة نقل السلع والخدمات

،  أصحاب الفخامة والمعالي

 السيدات والسادة،

ي إيجاد بعض الحلول 
 
، قادرة عىل المساهمة ف ية بأشها، وهي مخاطر تغير المناخ، إن تطبيقات العرص الرقمي العملية، لقضية تؤرق البشر

ك عىل توظيف التقنيات الرقمية، يمكن  ر أنه من خالل العمل المشي 
ّ
وزيادة االنبعاثات واالحتباس الحراري الذي يتولد عنها. وهنا نقد

ة  .تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه الظاهرة الخطير

، أود مرة  ي
ي ختام كلمت 

 
ي وضع أطر وآليات وف

 
، ف

ً
ي قدما

ورة المض  ك لمواجهة هذه التحديات، وض  أخرى، تأكيد أهمية التعاون المشي 
ام المتبادل، والندية، والمسئولية المتبادلة  تنفيذ وتمويل واضحة لمستقبل العالقات األفريقية األوروبية، ترتكز عىل أسس االحي 

 
ً
 تسوده الرفاهية واألمان والرخاءالتاريخية، بما يؤمن ألوالدنا وبناتنا جميعا

ً
 أفضل، وعالما

ً
 . مستقبال

 
 
 "شكرا

 


