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  تقديم :
كما سيالحظ السيدات والسادة االعضاء ، فقد اتسم نشاط واداؤه هذا العام،  باالتساع والتعدد والعمق ، وتــراوح 

هذا النشاط ما بين استضافة المجلس لعدد مــن الشخصــيات المصــرية  للتحــدث عــن مجــاالت عملهــم المتصــلة 

  اهرة  بالق االجانب  السفراءبالشئون الخارجية والداخلية ، كذلك 

 2013يونيو  30وفي هذا السياق و لشرح وتوضيح عدد من المفاهيم المكتسبة حول التطورات في مصر منذ 

  نظم المجلس عدد من اللقاءات مع مجموعات السفراء  االوروبين واالسيوين واالفارقة بالقاهرة . 

ي ســوريا واحتماالتــه ، وحــول وحول القضايا االقليمية الضاغطة نظم المجلس حلقات نقاشية حول االوضــاع فــ

  والية اوباما الثانية وتوقعاتها. العالقات المصرية التركية . ودوليا حول 

وباعتبــار التــداخل بــين السياســة الداخليــة والخارجيــة ، فقــد اعطــى المجلــس اهتمامــا بمشــروع الدســتور الجديــد 

ا لجنــة مجموعــة العشــرة وكــذ حــاتونظــم نــدوتين دعــا اليهمــا اســاتذة القــانون الدســتوري للتعقيــب علــى مقتر 

  الخمسين .

  

غير ان هذا العام ، قد اتسم بتكثيف جهود المجلس من اجل انشاء منطقة خالية من االســلحة النوويــة وغيرهــا 

علــى هــامش اجتماعــات اللجنــة مــن اســلحة الــدمار الشــامل فــي الشــرق االوســط ، فــنظم مــؤتمرين فــي جنيــف 

ــورك التحضــيرية الثانيــة  ــزع الســالح علــى هــاونيوي ــز انشــاء المنطقــة مش اعمــال اللجنــة االولــى لن حــول تعزي

  .  2012في ديسمبر ا عقده الذي كان مقرر لمؤتمر هلسنكي   mock upوالترويج لعقد مؤتمر محاكي 

  

زيارات وفود المجلس لعدد من المعاهد االجنبية المماثلة في الخارج من ابرزها زيارة وفد المجلس  تعددتكما 

وقد توافقت هذه الزيارة مع   2013يونيو  16-13د الصيني للدراسات الدولية المعاصرة في الى المعه

التطورات في مصر وحيث قدمت فرصة لشرح وتوضيح هذه التطوات للعديد من المراكز البحثية ولوزارة 

لمجلس لتتم الخارجية الصينية والحزب الشيوعي الصيني  ، وقد دفع هذا المعهد الصيني للتبكير بزيارته ل

  .  2013اكتوبر  31- 28خالل هذا العام بدال من العام القادم حيث زار المجلس في الفترة من 

وفي سياق عالقات المجلس بالمعاهد والمجالس االجنبية المماثلة ، فقد وافقت منظمة اليوروميكو التي تضم 

  و كامل . مركزا بحثيا اوروبيا على رفع عضوية المجلس من عضو مراقب الى عض 58

وفي اطار اصدارات المجلس ، اصدر المجلس هذا العام العديد من االوراق كما سوف يصدر كتابا سنويا  

  وتفاعالت العالم مع التطورات المصرية.  2013يخصص الحداث عام 

  

  . بخير  وحضرتكموكل عام         

  

  سفير د محمد ابراهيم شاكر        

  رئيس مجلس االدارة         
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  في الفترة من  اء المجلستقرير اد

  2013نوفمبر– 2012نوفمبر 

  
  

  شخصيات مصرية

الســـفير الـــدكتور محمـــد بـــدر الـــدين زايـــد رئـــيس الهيئـــة العامـــة لالســـتعالمات للتحـــدث عـــن  •
دور المكاتـــب اإلعالميـــة والصـــحفية المصـــرية فـــي الخـــارج ،  وخططـــه لـــدعم دور الهيئـــة 

ينــاير  21نــب فــي القــاهرة  وذلــك يــوم وكــذلك التواصــل مــع اإلعالميــين والصــحفيين األجا
2013  

د سالي اسحاق في محاضرو حول التطورات في دور الناتو في العالم وفي المنطقة  •
  2013فبراير  24العربية وذلك يوم 

الوزير احمد ابو الغيط وزير الخارجية السابق في لقاء لمناقشة كتابه "شهادتي :السياسة  •
 2013مارس  11ذلك يوم ، و  2011 -2004الخارجية المصرية 

 :لمحكمة الجنائية الدوليةا في محاضرة حول  سفير الدكتور خير الدين عبد اللطيفال  •

  2013مارس  18يوم " هل تنضم مصر؟

الطريق للتغيير . ..  بداية يناير25 االستاذ عاطف الغمري في عرض لكتابه الجديد  •
السيد ياسين  االستاذ كال من المفكر فى مناقشة الكتاب شارك و     "   الثورة و المؤامرة

  2013 ابريل 1 وذلك يوم ر مدير معهد دراسات المستقبل ، ، و الدكتور ابراهيم منصو 

د نبيل العربي امين عام جامعة الدول العربية في حوار حول االوضاع العربية الراهنة   •
 بمقر جامعة الدول العربية.  2013ابريل  14وذلك في 

بان في محاضرة حول االمم المتحدة في العصر الحالي:الفرص السفير محمد شع •
 2013مايو 20والتحديات" وذلك في 

د. مارجو بدران وتحدثت عن  الحركة الناشطة فى مصر فيما يتعلق بقضايا المساواة بين   •

 2013مايو 28وذلك يوم  .الجنسين وذلك بين القوى العلمانية واإلسالمية

يناير:  25" وتحدث حولرئيس الجمهورية األسبق الدكتور سمير مرقص، مساعد  •
 2013من يونيو  18يوم   وذلكتحوالت كبرى و إعاقات خطيرة". 
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زيارتها  للواليات المتحدة و التى حول عبيد للتحدث عن انطباعتها  منى مكرم لدكتورةا •
رت التقت من خاللها بعدد من المراكز البحثية و اجرت المقابالت بالقنوات الفضائية دا

  2013اغسطس 4 وذلك يوم يونيو و  30حول التطورات االخيرة فى مصر منذ 
  

  شخصيات افريقية:

السيد عبد الرحمن الصادق المهدي نائب الرئيس الســوداني للتحــدث امــام االعضــاء حــول  •
  .2012ديسمبر  3وذلك يوم ع الجنوب االوضاع في السودان و عالقاته م

 30ي وحــوار حــول االوضــاع الجاريــة فــي مصــر بعــد وفــد لجنــة الحكمــاء لالتحــاد االفريقــ •
 2013يوليو  31وذلك في  2013يونيو 

في لقاء مع مجموعة المتخصصين في الشئون االفريقية في  وفد من المعارضة السودانية •
   2013سبتمبر 17المجلس يوم 

  
  

  شخصيات اوروبية

و والوضــع فــي قضــية كوســوف" الدكتور أنور جوخة وزير خارجية كوسوفو للتحــدث حــول : •
  .2013يناير 14البلقان " وذلك  يوم االثنين 

في اطار برنامج الدراسات االورومتوسطية   Ferieوفد طالبي من جامعة فيري االلمانية  •

ودار حوار حــول العديــد مــن القضــايا منهــا دور المجلــس بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 

ودور المانيا واهميته بالنســبة لمصــر بعــد في دعم العالقات المصرية مع الدول االوروبية 

  2013يناير  29. وذلك في  الثورة 

  
  

  شخصيات امريكية

بناء على طلب من السفارة األمريكية بالقاهرة، زار المجلس المصرى للشئون الخارجية ، وفــدا مــن 
ذين العسكريين من كلية الدفاع الجوى األمريكية، حيث إلتقى مع مجموعة من أعضاء المجلــس الــ

أطلعوهم على التطورات السياسية فى مصر، و كذلك فــى بلــدان اإلنتفاضــات العربيــة، فضــال عــن 
األمريكية، و بعــد  ذلــك أســئلة وجههــا أعضــاء الوفــد دارت كــذلك حــول  –حالة العالقات المصرية 
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هذه القضايا و هو ما أجاب عنها أعضاء المجلس الذى تكون مــن الســفير د. الســيد أمــين شــلبى، 
  2013مارس  4فير محمد أنيس سالم و اللواء الدكتور أحمد عبد الحليم.، وذلك يوم الس
  
  
  

  مجموعات العمل

نظرا  الن مجموعات العمل بالمجلس هي احد اآلليات األساسية في عمله وأنشطته ومناقشاته 
ة لقضايا السياسة الخارجية . وباالشارة الى ما اثاره االعضاء في االجتماع األخير للجمعي

العمومية إلى ضرورة تنشيط مجموعات العمل في المجلس ، لذلك عقد المجلس اجتماعا مع 
السادة مقرري مجموعات العمل للنظر في امكانية تنشيط عمل المجموعات التي يعتمد عليها 

وبناء عليه تقدم عدد  من مقرري مجموعات العمل بخطة  2013يناير  23 المجلس وذلك  يوم 
  عاتهم . عمل خاصة بمجمو 

  
تم اطالق مجموعة عمل المرأة في السياسة الخارجية باقتراح من  السفيرة مشيرة خطاب مقرر 

وبحضور سفير ايطاليا وايما بونينو التي  2013ابريل  3المجموعة وعقدت اول اجتماع لها في 
  تتولى االن منصب وزير خارجية ايطاليا 

  
  شخصيات اسيوية

في محاضرة القاها حول لتعاون مع السفارة اليابانية ،با Masanori NAITO   الدكتور •
فبرايـــر   7التحـــول  الـــديمقراطي فـــي الشـــرق االوســـط  مـــن المنظـــور اليابـــاني ،وذلـــك يـــوم 

2013  
المبعــوث الخــاص لشــئون منــع االنتشــار النــووي بــوزارة   Barlybay Sadykov.ســفيرال •

العــالمي لمنــع التجــارب النوويــة الخارجيــة الكازاخســتانية ،فــي حلقــة نقاشــية بمناســبة اليــوم 

   2013سبتمبر 9بالتعاون مع سفارة كازاخستان وذلك يوم 

  
  
  

  حلقات نقاشية
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 امــين الســيد.  د الســفير النقاشــية الورقــة وقــدم  ، إلســرائيل  اوبامــا زيارة حول نقاشية حلقه •
  . 2013 مارس 28 وذلك يوم  ، المشاركين وتعقيبات اضافات اعقبها شلبي

مــارس  6ة حول والية اوباما الثانية تحدثت فيهــا د منــار الشــوربجي وذلــك يــوم حلقة نقاشي •
2013   

سفير محمــد وقدم الورقة النقاشية الحلقة نقاشية حول "األوضاع فى سوريا و إحتماالتها"،  •
 ،2013سبتمبر  11يوم األربعاء، وذلك أنيس سالم 

ـــــــــداخ • ـــــــــى المشـــــــــاركة فـــــــــي تطـــــــــوير الوضـــــــــع ال ـــــــــس عل لي وفـــــــــي اطـــــــــار حـــــــــرص المجل
فــــــــــي مصــــــــــر ، عقــــــــــد عــــــــــدة حلقــــــــــات نقاشــــــــــية حــــــــــول الدســــــــــتور المصــــــــــري لمناقشــــــــــة 
التعـــــــــــــديالت الداخلـــــــــــــة عليـــــــــــــه وذلـــــــــــــك مـــــــــــــن قبـــــــــــــل مجموعـــــــــــــة متخصصـــــــــــــين فـــــــــــــي 
الشــــــــــــــئون القانونيــــــــــــــة والدســــــــــــــتورية ، وقــــــــــــــد ارســــــــــــــل المجلــــــــــــــس مالحظاتــــــــــــــه علــــــــــــــى 

  الدستور واقتراحاته الى اللجنة المختصة . 
  

  
  السفراء االجانب بالقاهرة

ســفير االتحــاد االوروبــي بالقــاهرة فــي لقــاء حــول المســاعدات  James Moranالســفير  •
  2013مارس  17االوروبية لمصر وذلك في 

حيــث التقــى   H.E. Mr. Serge KIRPICHENKO ةر بالقــاهالســفير الروســى  •
تقديرا لموقف رئــيس وذلك  مجموعة ضبط التسلح واالمن االقليمي أعضاء مجموعة من ب

اللجنــة التحضــيرية لمـــؤتمر مراجعــة معاهـــدة منــع اإلنتشـــار  وفــد روســيا فـــى الــدورة الثانيـــة
، حيــث إنتقــد 2013مــايو  -، و التــى إنعقــدت فــى جنيــف فــى أبريــل 2015عــام لالنــووى 

رئيس الوفد بشدة الطريقة التى تم بها تأجيل إنعقاد مــؤتمر هلســنكى إلنشــاء منطقــة خاليــة 
وقــد انتهــز .ى الشــرق األوســطمــن األســلحة النوويــة و غيرهــا مــن أســلحة الــدمار الشــامل فــ

فرصــة هــذا اللقــاء فــى حــث الجانــب الروســى علــى اإلســراع لعقــد مــؤتمر هلســنكى المجلس 
فــى األثنــاء  Mock-up Conferenceمــن ناحيــة و بحــث فكــرة عقــد مــؤتمر محــاكى 

من ناحية أخرى، لإلبقاء علــى حيويــة المشــروع، و تقــديم أفكــار و مقترحــات قــد تســهم فــى 
  . 2013يونيو  17عقد االجتماع يوم  مؤتمر هلسنكىاإلعداد الجيد ل

، التقــى  2013يونيو  30وفي اطار دور المجلس في التعريف بالتطورات في مصر بعد  •
المجلــس بســفراء الــدول االوروبيــة واالفريقيــة واالســيوية علــى التــوالي حيــث التقــوا باعضــاء 

ونــه ثــورة شــعب وكفــي مصــر هــم حقيقــة مــا حــدث المجلــس المتخصصــين الــذي اوضــحوا ل
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اكتــوبر  24ســبتمبر، 26ســبتمبر، 12لتعبر عن ارادتــه وذلــك ايــام خرجت القوات المسلحة 
2013   

  
  الخارجية والمؤتمرات  الزيارات

  
للجنــة التحضــيرية لمعاهــدة منــع انتشــار االســلحة  ر وفد من المجلس االجتماع الثانيضح •

السفير عبد الرؤوف الريدي ، ضم  2013مايو  2-ابريل  25النووية في جنيف في الفترة
ومحمد شاكر والدكتور علي الصــعيدي  والســفير محمــود كــارم ، وانضــم للوفــد مــن جنيــف 

  . السفير منير زهران 
فــــي جنيــــف علــــى هــــامش إجتماعــــات اللجنــــة  2013ابريــــل  30كمــــا نظــــم المجلــــس يــــوم 

راسات األمنية شارك فى تنظيمه و اإلشتراك فيه المعهد العربى للدلقاء  الثانية التحضيرية
لجنة التيســير و التنســيق للمنتــدى العربــى  رئيس دى الفكر العربى ( األردن) بوصفهو منت

لمنــع اإلنتشــار  و إنشــاء منطقــة خاليــة مــن أســلحة الــدمار الشــامل. ولــم يحضــر العضــو  
الرابع في اللجنة وهو  مركز اإلمارات للدراسات و البحــوث اإلســتراتيجية (اللــواء خالــد أبــو 

ينـــين) فـــى المـــؤتمر، و تحـــدث فـــى اإلجتمـــاع: الســـفير د. محمـــد إبـــراهيم شـــاكر(رئيس الع
ــــدكتور أيمــــن خليــــل (رئــــيس المعهــــد العربــــى  –المجلــــس المصــــرى للشــــئون الخارجيــــة)  ال

 عــام لمنتــدى الفكــر العربى).وكــذلك الــدكتور صــادق الفقيــه (األمــين ال –للدراســات األمنيــة) 
ؤف الريــدي و د علــي الصــعيدي والســفير محمــود الســفير عبــد الــرو  اعضــاء وفــد المجلــس

  . كارم
لمــؤتمر هلســنكي   (Mock-up Conference)عرض  فكرة المؤتمر المحاكى  ما تم ك

  دى العربى فى إتصاالتهم في جنيفروج له وفد المجلس و أعضاء المنتالذى 
المنتــــدى العربــــى لمنــــع لتعريــــف بلهامــــة، الدوليــــة المناســــبة ال كمــــا اســــتغل المجلــــس هــــذه 

كان المنتدى العربى قد ُأعلن عن إنشاءه فــى  و هذا اإلنتشار و إنشاء المنطقة الخالية ، 
)، خــالل نــدوة دوليــة أعــد لهــا المعهــد العربــى للدراســات األمنيــة 2012عمــان فــى نــوفمبر (

  فى األردن.
نبعـــت كنتيجـــة  المنطقـــة الخاليـــة لمنـــع االنتشـــار وفكـــرة إنشـــاء المنتـــدى العربـــى  وكانـــت 

للمــؤتمر الــذى دعــا إليــه الســفير د. نبيــل العربــى األمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة فــى 
بمقــر الجامعــة لعــدد مــن معاهــد الفكــر العربيــة لتوثيــق الصــالت بــين الجامعــة  2011مــايو

  العربية و المجتمع المدنى العربى فى المجال النووى و الفكر اإلستراتيجى بصفة عامة.
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المجلــــس جهــــوده فــــي تفعيــــل المنتــــدى العربــــي لمنــــع االنتشــــار النــــووي باعتبــــار  ويواصــــل •
عضويته في اللجنة التنسيقية للمنتدى ، حيث شارك المجلس في االجتماع السنوي لمعهد 

العضـــاء المنتـــدى  لقـــاءاالجتمـــاع هـــذا دراســـات االمـــن بـــاالردن والـــذي عقـــد علـــى هـــامش 
وكيفيـــة تنشـــيط عمليـــة هلســـنكي وذلـــك فـــي العربـــي لبحـــث التطـــورات فـــي المجـــال النـــووي 

االجتمــاع التنســيقي االول ، وكان المجلس قد شــارك فــي باالردن  2013نوفمبر  14و13
تــم اعــالن  ولى االنضمام للمنتدى العربــي لجميع المراكز والمعاهد العربية  التي وافقت ع

  .2012نوفمبر 13-12تشكيل المنتدى ولجنته التوجيهية في عمان باالردن  

ودعــم الســفير اكتوبر في نيويــورك بالتنســيق  9و8يوم ينوفي نفس السياق ، عقد المجلس لقاء
لالمم المتحدة بنيويورك حول المنطقة الخاليــة فــي الشــرق  معتز احمدين خليل المندوب الدائم 

االوســـط بحضـــور المجتمـــع المـــدني واعضـــاء المراكـــز البحثيـــة والوفـــود الحاضـــرة الجتماعـــات 
اكتــــوبر مخصصــــا  8وكــــان اجتمــــاع يــــوم  لــــى لنــــزع الســــالح فــــي االمــــم المتحــــدة.اللجنــــة االو 

اكتــوبر  9للمســؤولين علــى اعلــى مســتوى حضــره ســفراء الــدول الــدول الكبــرى ، واجتمــاع يــوم 
شــــخص وحضــــر مــــن المجلــــس  150حضــــره ممثلــــي المجتمــــع المــــدني وحضــــره علــــى االقــــل 

ود كارم والــدكتور ياســين العيــوطي المصري السفراء عبد الرؤوف الريدي و محمد شاكر ومحم
. وكـــان التركيـــز فـــي االجتمـــاع االول علـــى مالمـــح ورقـــة تناولـــت العناصـــر الرئيســـية النشـــاء 
منطقـــة خاليـــة فـــي الشـــرق االوســـط ، واالجتمـــاع الثـــاني كـــان التركيـــز علـــى االعـــداد للمـــؤتمر 

  المحاكي 
  

فــــــــي شــــــــارك المجلــــــــس ممــــــــثال فــــــــي الســــــــفير محمــــــــد شــــــــاكر والســــــــفير محمــــــــود كــــــــارم  •
مــــــــؤتمر للمنظمــــــــات الغيــــــــر حكوميــــــــة العاملــــــــة فــــــــي مجــــــــال نــــــــزع الســــــــالح عقــــــــد فــــــــي 

علـــــــــــــى خلفيـــــــــــــة عـــــــــــــدم انعقـــــــــــــاد مـــــــــــــؤتمر  2012ديســـــــــــــمبر 16-14هلســـــــــــــنكي فـــــــــــــي 
ـــــــــة وغيرهـــــــــا مـــــــــن اســـــــــلحة  ـــــــــة مـــــــــن االســـــــــلحة النووي هلســـــــــنكي حـــــــــول المنطقـــــــــة الخالي

 الدمار الشامل في الشرق االوسط . 

  
 الزيارة برنامج تضمن وقد ، الكوسوفية الحكومة من بدعوة كوسوفو المجلس من وفد زار •

 ورئيس ، الجمهورية رئيسة من ابتداء رسمية شخصيات مع المقابالت من واسع نطاق
 ندوات عن فضال ، الجامعة ورئيس ، الخارجية ووزير ، الوزراء رئيس ونائب ،، الوزراء
لك في وذ  ودينية وثقافية علمية أكاديمية شخصيات ومع الجامعة طالب مع نقاشية

، وقد تمت الزيارة قبل اعتراف مصر بكوسوفو بشهرين  2013 مايو 16- 13 الفترة من 
  تقريبا وقد شارك في الوفد السفراء محمد شاكر والسيد امين شلبي. 
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ـــــــــــة  • ـــــــــــس المصـــــــــــرى للشـــــــــــئون الخارجي ـــــــــــراهيم بقـــــــــــام وفـــــــــــد المجل رئاســـــــــــة د. محمـــــــــــد اب

ــــــــــس وعضــــــــــوية كــــــــــل مــــــــــن د. الســــــــــيد أمــــــــــين شــــــــــلبى ال ــــــــــيس المجل مــــــــــدير شــــــــــاكر رئ
التنفيـــــــــــــذى للمجلـــــــــــــس، واألســـــــــــــتاذ نبيــــــــــــــل ذكـــــــــــــى الكاتـــــــــــــب الصـــــــــــــحفى، ود. أيمــــــــــــــن 
ســــــــــالمة أســــــــــتاذ القــــــــــانون الــــــــــدولى، ود. نورهــــــــــان الشــــــــــيخ أســــــــــتاذ العلــــــــــوم السياســــــــــية 

يونيــــــــــــــــــو  8-1بجامعــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــاهرة، بزيــــــــــــــــــارة الصــــــــــــــــــين خــــــــــــــــــالل الفتــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــن 
ـــــــــارة عقـــــــــد الوفـــــــــد مجموعـــــــــة مـــــــــن االجتماعـــــــــات واللقـــــــــاءات مـــــــــع 2013 .وخـــــــــالل الزي

ـــــــــــــة المعاصـــــــــــــرة ببكـــــــــــــين ومعهـــــــــــــد شـــــــــــــانغهاي المعهـــــــــــــد ا لصـــــــــــــيني للدراســـــــــــــات الدولي
لقــــــــــــــاءات مــــــــــــــع كبــــــــــــــار المســــــــــــــؤولين بــــــــــــــوزارة للشــــــــــــــئون الخارجيــــــــــــــة فضــــــــــــــال عــــــــــــــن 

الخارجيــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــينية ، ولجنـــــــــــــــــة العالقــــــــــــــــات الخارجيـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــالحزب الشـــــــــــــــــيوعي 
  الصيني. 

  
ــــــــــام بزيــــــــــارة واشــــــــــنطن  • ــــــــــارة نيويــــــــــورك للقي وانتهــــــــــز المجلــــــــــس فرصــــــــــة قيــــــــــام وفــــــــــد بزي

لـــــــــس الســـــــــفراء عبـــــــــد الـــــــــرؤوف الريـــــــــدي ود محمـــــــــد شـــــــــاكر ود فـــــــــد مـــــــــن المجضـــــــــم و و 
عقــــــــــد لقـــــــــــاءات مــــــــــع المســــــــــؤولين ومراكــــــــــز البحــــــــــث لشـــــــــــرح حيــــــــــث محمــــــــــود كــــــــــارم 

وقــــــــد تكــــــــرم الســــــــفير محمــــــــد توفيــــــــق ســــــــفير مصــــــــر تطــــــــورات االوضــــــــاع فــــــــي مصــــــــر 
فـــــــــــــي واشــــــــــــــنطن باستضـــــــــــــافة الوفــــــــــــــد وتقـــــــــــــديم كــــــــــــــل التســـــــــــــهيالت الالزمــــــــــــــة لعــــــــــــــد 

ــــــــــود وال ــــــــــي جــــــــــو ســــــــــاده ال ــــــــــة فــــــــــي فهــــــــــم االمــــــــــور االجتماعــــــــــات التــــــــــي تمــــــــــت ف رغب
قـــــــــــــــد اثـــــــــــــــر كثيـــــــــــــــرا علـــــــــــــــى  shutdownوتوضـــــــــــــــيحها ، وان كـــــــــــــــان موضـــــــــــــــوع ال 

 امكان عقد لقاءات اكثر مع مختلف الجهات . 

  
ـــــــــذي ينظمـــــــــه المركـــــــــز  • ـــــــــدى فـــــــــاس الســـــــــنوي ال شـــــــــارك وفـــــــــد مـــــــــن المجلـــــــــس فـــــــــي منت

ـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــوفمبر  23و 22المغربـــــــــــــــــي للدراســـــــــــــــــات االســـــــــــــــــتراتيجية والمتخصصـــــــــــــــــة ف ن
ايضــــــــا  هــــــــذا المنتــــــــدى  لــــــــس قــــــــد شــــــــارك فــــــــيوكــــــــان المجفــــــــي مدينــــــــة فــــــــاس  2013

  2012في ديسمبر 

  
حضــــــــــر الســــــــــفير الســــــــــيد امــــــــــين شــــــــــلبي المــــــــــؤتمر الســــــــــنوي لمنظمــــــــــة اليوروميســــــــــكو  •

والجمعيـــــــــة العموميــــــــــة الســـــــــنوية حيــــــــــث كـــــــــان علــــــــــى جـــــــــدول اعمالهــــــــــا بنـــــــــد خــــــــــاص 
ـــــــــى عضـــــــــو كامـــــــــل ، وهـــــــــو مـــــــــا  ـــــــــس مـــــــــن عضـــــــــو مراقـــــــــب ال برفـــــــــع عضـــــــــوية المجل
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 أكتــــــــــــوبر 6-2فــــــــــــي بــــــــــــاريس مــــــــــــن  ، وذلــــــــــــك  باإلجمــــــــــــاعتمــــــــــــت الموافقــــــــــــة عليــــــــــــه 
2013   

  
ـــــــــس  شـــــــــاركت الســـــــــفيرة جـــــــــيالن عـــــــــالم • ـــــــــي  ممثلـــــــــة عـــــــــن المجل المجتمـــــــــع  ملتقـــــــــى ف

بشـــــــــأن منـــــــــع حصـــــــــول  1540المـــــــــدني لمتابعـــــــــة تنفيـــــــــذ قـــــــــرار مجلـــــــــس االمـــــــــن رقـــــــــم 
ـــــــــذي نظمـــــــــ ـــــــــى اســـــــــلحة الـــــــــدمار الشـــــــــامل ، وال ـــــــــر الدوليـــــــــة عل ـــــــــب  هالجهـــــــــات غي مكت

.  2013ينـــــــــاير   10-8 فـــــــــي فيينـــــــــا فـــــــــي  االمـــــــــم المتحـــــــــدة لشـــــــــئون نـــــــــزع الســـــــــالح
ـــــــــــي المـــــــــــؤتمر العـــــــــــام لمنظمـــــــــــة حظـــــــــــر  ـــــــــــة عـــــــــــن المجلـــــــــــس ف كمـــــــــــا حضـــــــــــرت ممثل
االســـــــــلحة الكيميائيــــــــــة وتحــــــــــالف المنظمـــــــــات الغيــــــــــر حكوميــــــــــة العاملـــــــــة فــــــــــي مجــــــــــال 

 .  2013األسلحة الكيميائية وذلك في ابريل 

  
ـــــــــــدفاع شـــــــــــارك الســـــــــــفير محمـــــــــــود كـــــــــــارم فـــــــــــي مـــــــــــؤتمر  • نظمـــــــــــه مركـــــــــــز دراســـــــــــات ال

ـــــل     Institute for Defence studies and Analysesوالتحلي
ـــــــودلهي بالهنـــــــد فـــــــي  ـــــــك فـــــــي ني ـــــــي غـــــــرب اســـــــيا ، وذل ـــــــزع الســـــــالح ف حـــــــول قضـــــــايا ن

لقــــــــــــــاء بعنــــــــــــــوان "مصــــــــــــــر :معضــــــــــــــلة كمــــــــــــــا شــــــــــــــارك فــــــــــــــي  2013فبرايـــــــــــــر 12-16
الواليــــــــــات المتحـــــــــــدة" نظمـــــــــــه مركـــــــــــز ودرو ويســــــــــلون فـــــــــــي الواليـــــــــــات المتحـــــــــــدة فـــــــــــي 

  2013ابريل  10

  
ــــــــي مــــــــؤتمر • ــــــــر زهــــــــران ف ــــــــذي ينظمــــــــه معهــــــــد  شــــــــارك الســــــــفير مني ــــــــدولي ال الحــــــــوار ال

 2013الدراسات الدولية المعاصرة بالصين وذلك في بكين في نوفمبر

  
  
  
  
  

  استقبال وفود

 

 

ا مــن المعهــد االثيــوبي للســالم والتنميــة فــي أديــس ابابــا فــي الفتــرة  االمجلــس وفــد استضــاف •
قضــايا المجلــس مــع الوفــد حــوارا حــول عــدد مــن ال أجرىحيث  2013يونيو  26- 22من 
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والعالقـــات الثنائيـــة ن بـــين دول حـــوض النيـــل بشـــكل عـــام و مـــن بينهـــا ســـد النهضـــة والتعـــا
هــذا ويـــرتبط نظــم لــه عـــدد مــن الزيـــارات واللقــاءات فــي القـــاهرة. المصــرية االثيوبيــة، كمـــا 

 2011بمــذكرة تفــاهم وتعــاون تــم توقيعهــا فــي مــايو  اإلثيــوبيالمجلس المصري مع المعهد 
  في اديس ابابا . 

للقــاهرة هــي ردا علــى زيــارة قــام بهــا وفــد المجلــس الــى اديــس ابابــا فــي  اإلثيــوبيد زيــارة المعهــد وتعــ
  . 2012فبراير 

  
 21-18استضاف المجلس وفــدا مــن المعهــد الصــيني للدراســات المعاصــرة فــي الفتــرة مــن  •

، واعد المجلس له عدة لقاءات مع عدد من الجهات والمسؤولين في وزارة  2012نوفمبر 
 2013بناء على طلب المعهد الصيني ان تكون زيارتهم للمجلس خــالل عــام و  جية.الخار 

ردا علــى زيــارة المجلــس لهــم ، خاصــة فــي ظــل تطــورات االوضــاع فــي  2014بــدال مــن 
،  2013-اكتــوبر 31 28- مصر ، فقد زار وفد من المعهد الصيني المجلس فــي الفتــرة 

عـــدد مـــن اعضـــائه والمراكـــز البحثيـــة ورتـــب المجلـــس لقـــاءات لهـــم بـــوزارة الخارجيـــة ومـــع 
  المختلفة.

•   
  
  

  

  بيانات المجلس

حــول البرنــامج النــووي االيرانــي فــي  1+5بيان حول استضافة مصــر لمحادثــات مجموعــة  -
   2013يناير  29

   2013فبراير  4بيان الى القمة االسالمية المنعقدة حول االزمة السورية في  -
   2013فبراير  6في  لمصر جادن احمدي اإليراني الرئيس زيارةبيان حول  -
   2013مارس  21بيان حول زيارة رئيس الجمهورية محمد مرسي الى الهند في  -
   2013ابريل  9في  المرقسية الكاتدرائية بيان حول العنف ضد  - 

للجنة التحضرية  لمؤتمر الدورة الثانية   بيان بشأن انسحاب مصر من اجتماعات -

   2013ابريل  30في  وذلك  2015لعام  مراجعة معاهدة منع االنتشار النووي

   2013يونيو  24بيان حول رفض مقتل اربعة من المصريين الشيعة في   -
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   2013يوليو  6في  2013يونيو  30بيان تأييد تحرك الجيش لمساندة مطالب  -

خطاب للمجالس والمعاهد االجنبية المماثلة بالخارج شرحا لطبيعة التحرك الشعبي في  -

   2013يونيو  30

   2013يوليو 9بيان تأييد خارطة الطريق التي اعلنتها القوات المسلحة في  -

  2013يوليو 31بيان حول لقاء المجلس مع وفد الحكماء الموفد من االتحاد االفريقي في  -
   2013اغسطس  6في  الوفود االجنبية الزائرة لمصر بيان حول -
طبيعة تحرك الجهات االمنية خطاب للمجالس والمعاهد االجنبية المماثلة بالخارج شرحا ل -

   2013اغسطس   15في  وردود الفعل  االرهابية لالخوان  اتاالعتصاملفض 
  

  مذكرات تفاهم وتعاون

في اطار مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس مع المجلس الهندي للشــئون العالميــة  •
اســـتقبل المجلـــس باحـــث مـــن المجلـــس الهنـــدي ييقـــوم باعـــداد بحـــث حـــول الربيـــع 

، ونظــم المجلــس لــه عــدة لقــاءات مــع مثقفــين ومراكــز بحثيــة تعاونــه فــي  العربــي
  البحث .

  
يقوم المجلس بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع المجلس السلوفاكي للشئون الخارجية  •

بصــحبة ســفير مصــر فــي براتســالفا وذلــك بعــد زيــارة قــام بهــا الســفير محمــد شــاكر 
 هنــاك بالمســئولينولقائــه  الــى مقــر المجلــسالعاصمة السفير ايهاب طلعت نصر 

ويتخصـــص هـــذا  المعهـــد  فـــي تـــوفير فـــرص تـــدريب واقامـــة للشـــباب فـــي المـــدن 
 االوروبية لفترات قصيرة ال تزيد عن شهر تقريبا . 

  
تمــت الموافقــة علــى رفــع عضــوية المجلــس مــن عضــو مراقــب الــى عضــو كامــل  •

  مركز بحثي اوروبي .  50بمنظمة اليوروميسكو التي تضم اكثر من 
 

  
تم انتخاب المجلس المصري للشــئون الخارجيــة عضــوا فــي مجلــس امنــاء مؤسســة  •

انالينــد للحــوار بــين الثقافــات والمعبــروف ان المجلــس قــد اقــام عالقــات تعــاون مــع 
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المنظمة منذ انشائها واستضاف اكثر من مرة مديرها العام في حوار مــع اعضــاء 
ــــــذي قــــــرر المجلــــــس والمعــــــروف ا ــــــة  ن االتحــــــاد االوروبــــــي هــــــو ال اختيــــــار مدين

 المرحــوم  جهــود الــوزير ظمــة وال بــد ان نــذكر فــي هــذا الشــاناالســكندرية مقــرا للمن
الخارجيـــة الراحـــل الـــذي كـــافح مـــن اجـــل هـــذا ، وهـــو مـــا يلقـــي  ريـــاحمـــد مـــاهر وز 

النجاح هذه المنظمة  لها  على مصر ومنظمات المجتمع المدنيكبرى مسؤولية ب
 ورسالتها في الحوار بين الثقافات

   ستمثل المجلالمصري وجدير بالذكر ان الدكتورة نهال فهمي عضو المجلس                
  الوطنية في اجتماعاتها وانشطتها في الشبكة               

  
  اصدارت المجلس

فــي   2012-1945من سلسلة اوراق حول تطور النظــام الــدول ومســتقبله  16الورقة رقم  •
  2013مارس 

  2013راق حول النقاش حول السياسة الخارجية في أغسطس من سلسة او  17ورقة رقم  •
. ونرحــب بايــة مالحظــات مــن جانــب يواصل المجلس اصدار نشــرته الدوريــة كــل شــهرين  •

  االعضاء لتطويرها الى االفضل. 
  (تحت التجهيز)  2013الكتاب السنوي لعام  •

  
  

  العضوية في المجلس
 عضو  429وصل عدد االعضاء الى  


