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  2015نوفمبر /2014نوفمبرتقرير اداء المجلس عن عام 

  شخصيات مصرية

رئ)س الوزراء السابق، لىك يت�دث من واقع �رباتــه ا�ٔاكدمييــة و املهنيــة  د حازم الببالوي  •

وذلك فــي ، "ا4والر و الرسا8 التارخيية و احلضارية 4ول الفائض املاىل" ورق.ه البحثية عن

 .  ، 2015مارس  17

 ."نشأتها و تحوالتها وأزمتها في مصر عبد المجيد  لعرض كتابه " الليبراليةد. وحيد  •
 ة في مصرليبراليتأصيل هذا المفهوم و مالمحه العامة وبحثا عما يسميه الكتاب "أزمة ال

، حيث 15ة قد بزغ منذ القرن ال الليبرالي الرغم من أن مفهوم وجاء في حديثه انه على 
بة ثورة فكرية نقلت العالم من أوضاع ظلت ساكنة لعدة قرون ة بمثاالليبرالي كان ظهور

ظلت موضع  ةيلليبرالاإلي الحركة التي أخذ إيقاعها يتسارع جيال بعد جيل، ورغم أن 
ة الليبرالي ، حيث اختلطت 2011يناير  25جدل إال أن هذا الجدال قد اشتد بعد ثورة 

فع عنها و بين من اختلف معها مع مفاهيم أخري، و انقسم الرأي بين من تبناها ودا
 نقاش حول القضايا التي آثارها العرض عقبأاألمر الذي خلق مناخا من الحيرة حولها. و 

  2015 مارس  25و عقد هذا اللقاء يوم .الكتاب

 القى محاضرة بعنوان الثقافة والفكر في مواجهة التطرفد اسماعيل سراج الدين حيث  •

 .2015ابريل  6يوم  وذلك .

في لقاء حفيد احد قادة الجيش المصري في الحرب العالمية االولى   شرف صبريا د.  •

 جمعية الباجواش المصري للعلوم والشئون الدوليةكل من  نظمه المجلس بالتعاون مع 

هذه عام على  100االحتفال بمرور ، بمناسبة الوطنية للتفاعل االيجابي  والمبادرة

المصري في توثيق هذه المرحلة يات الشعب الحرب وٕادراج دور الجيش المصري وتضح

لقاءات وندوات استراليا للمشاركة في عدة زيارة اشرف صبري لدعوة الدكتور ال وجهت، و 

حيث تم تجهيز كتيب عن تاريخ مصر ومشاركة جيشها مع جيش   حول هذا الموضوع

باسم الدين  االسترالي النيوزيالندي ) في حماية العالم من العنصرية واإلرهاب–االتراك 

   2015ا
ر�ل  7وذ�ك �وم .
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اختطاف الثورة. وثائق المؤامرة من عاطف الغمري ، عضو المجلس لعرض كتابه "  •

  2015يونيو 15يوم   ، يونيو" 30يناير حتى  25


��ة ��ل "��وب ا���� ا��ا�� ا���اء ھ�
م ا�����  •�� �� � ! � ا����

 �2015و��و  30وذ�ك �وم "ا����ل ا��د�دة ��روب  ��د

  شخصيات افريقية 

استضافه المجلس بالتعاون  افريقية من العديد من الدول ضم رؤساء تجرير  إعالمًياوفدا  •
مســاعد حضــر مــن اعضــاء المجلــس الســفيرة منــى عمــر و    مــع الوكالــة المصــرية للتنميــة

وزيــر الخارجيــة الســابق للشــئون االفريقيــة وعــدد مــن اعضــاء المجلــس الــذين قــدموا عرضــا 
 لعدد من القضايا الداخلية والخارجية المصرية بالتركيز على العالقــات المصــرية االفريقيــة 

يونيـــو  30كمـــا اجـــابوا عـــن تســـاؤالت الوفـــد حـــول التطـــورات الداخليـــة فـــي مصـــر بعـــد  .
 2015فبراير  15 وذلك  وتوجهات سياستها الخارجية.

����� ���ورج ا���د •�
�$��رة  #��� 
���و������ #���"ا���� ������" ا�!� ���ذي وا���ر��س ا����د�ر ��  

 وا�وط��" ا-,����" ا�+��*�" ا�!���" !&ز�ز #� ا����#�" و!�ظ�م ا������ت دور " 
&�وان


ر 17 وذ�ك �وم�!
� 2015  

  

  شخصيات عربية

وحرصه على التضامن مع أشقائه وتقديم كل  سوريةاألزمة الب  يفى إطار اهتمام الشعب المصر 
لفتح المجال   لقاءين  إلى  دعا فإن المجلس ، هذه المرحلة يفما يستطيع من دعم وسند لهم 

أمام القوى والشخصيات الوطنية السورية للتوافق حول رؤية ومشروع سياسيين وطنيين بشكل 
 يتحقيقًا لكل ما فيه خير سوريا ومصلحة الشعب السور  أثيراتمستقل وبعيدًا عن أية ضغوط أو ت


#� ، 24-22، ا"ول ��  الشقيق$# �%
��%�#2015  8-9��  وا�&   

  

  


ت ا����� :���  
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زيــارة  وجــاءت  وفد من دائرة العالقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشــيوعي الصــيني •

جــري خــالل اللقــاء قة والتعارف بين الصين ومصر ، و الوفد للقاهرة من اجل تعزيز الصدا

قبل االنتخابــات البرلمانيــة مســت:الموضــوعات التاليــة  ر المجلــس حــولاالستماع لوجهة نظــ

ــــــة فــــــي مصــــــر ،فــــــي مصــــــر  رالمــــــؤتمتوقعات مصــــــر مــــــن ،االوضــــــاع الداخليــــــة واالمني

و     سوريا–اليمن –في ليبيا  األوضاعالمجلس في  ورأيالمسائل االقليمية     ،االقتصادي

  2015ابريل  19وذلك يوم   العالقات الثنائية الصينية المصرية.

 عن اللقاء في تحدث وقد الهندي القومي األمن مستشار بنائ جوبتا أرفيند الدكتور •

 المستوى على حدث التي والتغيرات الهندية، الخارجية ياسةللس األساسية المكونات

 مستقبل، باالضافة الى   الهندية الخارجية السياسة محدداتو .  والدولي االقليمي

 2015 يوليو 28 فية وذلك الهندي المصرية العالقات

حيــــث القــــت الســــيدة سوشــــما ســــواراج وزيــــرة الدولــــة للشــــئون الخارجيــــة الهنديــــة  •

   2015اغسطس  25يوم  وذلك  القات المصرية الهنديةمحاضرة حول الع


ت ا�ر����:���  

ــــر فــــي الدبلوماســــية العامــــة واســــتراتيجية االتصــــاالت  Nicolas Karlevالســــيد  • الخبي

في لقاء حول السياسة الخارجية االمريكية تجاه  والمراسل السابق لصحفية واشنطن بوست

 2015نوفمبر 11يوم  الشرق االوسط في القرن الواحد والعشرين وذلك

وفـــد كليـــة الحـــرب االمريكيـــة فـــي لقـــاء مجموعـــة مـــن اعضـــاء المجلـــس ودار حـــوار حـــول  •

ـــوم  ـــة وذلـــك ي  11االوضـــاع ا فـــي مصـــر والشـــرق االوســـط والعالقـــات المصـــرية االمريكي

  2015مارس 
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ت ���   أورو���

ا�13
ون �5ي إ-�13اض  و �+#� ا��01+ ا�)�#+ي �
.-,$+ر#( Stig Elvemar ا�)'�� •
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 ا-3>�
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ت ا�13
ون �-
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 و?$K�M !+د +�  .

 D29#�م وذ�  �#
$#2015 

دة  / Kutesa Sam  ا���د •!��م ا�/� "��2  #� ��1ء ر��س ا���&�" ا�&�
�و*" �ن ��دة و ا���ظ��ت  ا����س  أ*$�ء!�4�م ا��
ذوي ا�5
رة 

دة و "���&�ا ول  ودار وار ا�دو��"!�6�م ا�� "�$رورة   �5ص ا�7 ا�&�
���س ا��ن وا����س ا�,!+�دي  2��2 ا�!���ق  �:���ا�*!��د *��:� وا


�ر ان ا���ر!�ر ا�&�م ھو ر��س ا��:�ز ا�!� �ذي �6�م  ، و�!��*� وا�!*�

�2 ا�دو�� ��ب ان !�ون �:� دور !���� "�=��دة ، #�ن ا���&�" ا�&��" ا�!�ا�

2015��رس  18 #� ا�!�5
? . وذ�ك �وم   

ســكرتير عــام مؤسســة القــرن القــادم  William Morrisالســيد ويليــام مــوريس  •
the Next Century Foundation     فــي بريطانيــا والتــي اهتمــت منــذ

تطــور اهتمامهــا تأسيســها بالقضــية الفلســطينية والصــراع العربــي االســرائيلي ثــم 
فـــي منطقـــة الشـــرق االوســـط وخاصـــة فـــي ســـوريا  تاعار صـــليشـــمل القضـــايا وال

  2015ابريل  24وذلك في واليمن 

والمرشح كسكرتير عام ينيا السابق لوفرئيس جمهورية س Dr. Danilo Turk الدكتور •

�ث �و�د #� ز��رة ���1ھرة  لألمم المتحدة ���
&د ا�1$�ء �دة ا���ر!�ر ا�  


�=�ر �ن  ول ��!رو�A �!ر��? . و,د !دث  �:���دة واھ!!�ا4�م ا�

وذ�ك #� ا����6ت �=ل : ا��6��ن و ا-رھ�ب و1وق ا-���ن ، و ا����خ .


ر 3�!
�2015  

دث  �ث   ر��د ، ا��د�ر ا�!� �ذي ���ر�ز ا�دو�� ��وار ا-�����ا�د�!ور د��Dد ھ� •!
�ور ا�+راع و " : *ن�  2015أ�!و
ر  13وذ�ك �وم  .ا�&�ف��" ا�رب : 
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�ن    "The Patriotic Party" و#دا �ن ا�زب ا�وط�� ا�!ر�� • ���* ،?

��ء *�� ط�
�و��و و�&�رض ا��ظ�م  30ھذا ا�و#د �ن أزاب ا��&�ر$" ا�!ر��" و ا�ذي ا�د =ورة 

ا�!طورات   -ول  ودار وارا�!ر�� ا���� �H$رار 
��&6,�ت ا��+ر�" ا�!ر��" ، 
ا�&6,�ت ا�=����" و  -1وا-,����" و ���6ت ا4�ن #� ا��رق ا4و�ط و �رق ا��!و�ط 

���و  20وذ�ك �وم ا-,!+�د�" 
�ن !ر��� و �+ر   2015 

في حوار  ألمانيةشخصيات عسكرية ودبلوماسية  المكون من   Capstone مجموعة وفد •
نـــوفمبر  2مـــع اعضـــاء المجلـــس حـــول التطـــورات فـــي مصـــر والشـــرق االوســـط وذلـــك فـــي 

2015  

  2015نوفمبر  13 يوم  مجلس اللوردات البريطاني ضاءمن أع وفد •

  

  السفراء االجانب بالقاهرة :

نة ول الحالة الراهتحدث حالسفير االسترالي بالقاهرة حيث  Neil Hawkins السيد •

  2015 ابريل 7وم يوعقد اللقاء للعالقات االسترالية المصرية 

حيث تحدث عن العالقات بالقاهرة بريطانيا  سفير  John Casson . السيد  •

   2015مايو  17وذلك يوم  االعضاء .  نقاش و مداخالت عقبهأالبريطانية المصرية 

 الجــوار سياســة عــن للتحــدث بالقــاهرة ي اإلتحــاد األوروبــ ســفير  James Moranالســيد  •
 2015سبتمبر 30وذلك يوم . األوروبي

ســــفير الهنــــد بالقــــاهرة فــــي اطــــار الترتيــــب لزيــــارة نائــــب  Bhattacharyya, Sanjayالســــيد  •
 2015مستشار االمن القومي الهندي و وزيرة خارجية الهند في يوليو واغسطس 

   

  

  

  

  

��1ت ����1"  
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فــي  مؤسســات الفكــر والــرأي  باالنضــمام إلــى الخارجيــة المجلــس المصــري للشــؤونرحــب  •

برنامج المجتمع المــدني ضمن  الطالق تقرير تقييم لهذه المؤسسات  مختلف انحاء العالم

خبراء الكترونيا  عن طريق الفيديو ،وعقد لقاء لمجموعة من  التي أطلقته جامعة بنسلفانيا

 ر والرأي في مصر والشرق األوسط.لمناقشة التحديات التي تواجه مؤسسات الفكالمجلس 

 . 2015يناير  19منها التمويل واالستقاللية والقدرات البشرية وغيرها ، وذلك يوم 

 17/3/2015حول تقييم اإلنتخابات اإلسرائيلية المبكرة المقرر إجراؤها في  حلقة نقاشية  •

و خلصت إلي المرتبطة بالعملية اإلنتخابية  ضايامن الق العديد الحلقة  حيث تناولت

 وانتهت الى تقدير نتائج هذه اإلنتخابات و كيفية التحرك المصري في ضوء نتائجها . 

المعسكر  –القول أن المنافسة الرئيسية سوف تكون بين الحزبين الكبيريين ( الليكود 

و  اليمينأيضا أن أحزاب اليمين المتطرف   و  ضحالصهيوني ) أما باقي األحزاب فيت

و ا�&ر
�"   و ا��&!د�" ا����ر�"*�� ا4زاب  ة تتفوق في مجملهااألحزاب الديني

 2���ف !��
 "�ا4�ر ا�ذي �ز�د �ن #رص ��!����ھو �!���ل ا��و�" ا��1د

 2015فبراير /5يوم  وذلك . ( � �ؤه ا�!��1د��نا4زاب ا������" و ا�د���"

• � ������� ���	�� 
�و� ��� ���� ������ديا���
ي�����ا)'�ا&%$ ث��أ	
و! ��،�ا

� )���إ��ا ��ا&��ار�+ �-����دوا .�� �ا���/� ������إ�23ء��وا&0ي���ا "� )$5� .�67


�ا&
و&�Aن�? �����<=(�ا&�>���ا&;�:��8�9BCج��	�Eو���.�و�IJKL!0ه�ا&���ء�ا&�Gم�+

��� �8� ز 
ت�P� QR&ا� ���������ا �����5�Sت �+� (� �ا���9ف �ا&�AVن )� !�����رس���17+

2015�� ����`��تا&���ء�������2ا&�Bل و ،�̂و��a&�9ع��ا���+�c &و�ا�)��A5ن�����و�إ��ا

�إ ��cورة e&0(و�� �fg�� �ا���ي �و�ا&
ور ̀م �ا&: ���VP� �و��:��%( �%�درة��	��ءh'ة

��.���/�B&̀م�ا �ا&:+�e&��2015رس���24وذ.  

 علي بناء تمت التيو  اليمن في"  الحزم اصفةع"  عملية عن تيننقاشي تينحلق •
 من عدد بتحالف عسكرية عملية في البدء السعودية العربية المملكة إعالن

 الخبراء من عدد الحلقة هذه ضمت وقد.  مصر رأسها وعليالعربية  دولال
 التي النقاط من اعدد أثاروا الذين األكاديميين و العسكريين و الدبلوماسيين

 حدوث إلي أدت التي األسباب حيث من أساسي، بشكل وارالح حولها تمركز
 دفعت مما اليمن إليها وصلت التي األوضاع ماهي و العسكري التدخل هذا
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 مسرح لك كذ   العسكري، التدخل إعالنالى  السعودية العربية المملكة
 ، العسكري التدخل هذا خالل األرض علي فعال حدث ما و العمليات
 الموقف اأخير  و العملية هذه من الدولية و اإلقليمية المواقف إلي باإلضافة
 2015 ابريل 8و  2 في وذلك .المصري

التكتالت االقتصادية االفريقية، وما حققته من  شية حول خلفيات وواقع ومستقبل حلقة نقا •

وشارك في الندوة انجازات، وما تواجهها من عقبات فضال عن عالقات مصر معها.

: والً محورين اوجرت الندوة على  معهد البحوث االفريقية وخبراء المجلسمن اساتذة 

 :ثانياً و  والتحديات التي تواجهها. ا التكتالت االقليمية االقتصاديةاالنجازات التي شهدته

عالقات مصر مع التكتالت االقليمية االقتصادية ومنطقة التجارة الحرة االفريقية 

رة للتجمعات الثالثة (السادك، الكوميسا، االياك)، وكيفية االستفادة من منطقة التجارة الح

  2015مايو   24  وذلك يوم .(CFTA)، ومنطقة التجارة الحرة القارية (TFTA)الثالثية 

  

  �ؤ��رات ��ر�� :

عقــد  المجلــس المصــري للشــؤون الخارجيــة بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة فــي مقرهــا   •
ل افتــتح أعمــا  مؤتمرًا حول "األمن اإلقليمي والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية".و

المــؤتمر الــدكتور نبيــل العربــي األمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة، الســفير محمــد إبــراهيم 
المنسق للمنتدى اإلقليمي لألمن ومنع  –شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية 

االنتشـــار فـــي الـــدول العربيـــة المعنيـــة بشـــئون األمـــن واالنتشـــار النـــووي، وصـــاحب الســـمو 
ي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية للعالقــات المتعــددة األمير الدكتور ترك

األطــراف فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، و الســيد أحمـــد محمـــد الجـــروان رئـــيس البرلمـــان 
العربي.وشارك فــي المــؤتمر كبــار المســئولين فــي الــدول العربيــة، ورؤســاء وأعضــاء مراكــز 

المؤسســات الفكريــة والثقافيــة، ومنظمــات المجتمــع الدراسات اإلستراتيجية العربية، ورؤساء 
  المدني العربية، باإلضافة إلى عدد من الخبراء السياسيين والعسكريين العرب.

وخــالل انعقــاد المــؤتمر تمــت مناقشــة التحــديات التــي تواجههــا األمــة العربيــة، وكيفيــة التصــدي 
  لها، وذلك من خالل محورين رئيسيين: 
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ثله المنظمات اإلرهابية لألمن اإلقليمي وٕامكانية إنشاء منظومة دفاعية األول: التهديد الذي تم •
عربيــــة لمواجهتهــــا، وآفــــاق الحــــل السياســــي لقضــــايا النــــزاع فــــي الــــدول العربيــــة والــــذي يخلــــق 
اســـتمرارها بيئـــة حاضـــنة للمنظمـــات اإلرهابيـــة، كمـــا بحـــث المـــؤتمر إمكانيـــة إعـــداد إســـتراتيجية 

   شاملة لمواجهة التطرف الديني.
والثاني: قضية نزع السالح وبصفة خاصة السالح النووي، وضــرورة إنشــاء منطقــة خاليــة مــن  •

أســـلحة الـــدمار الشـــامل فـــي الشـــرق األوســـط، واســـتعرض المـــؤتمر الجهـــود التـــي بـــذلتها الـــدول 
 العربية في هذا الشأن، والعقبات التي واجهتها هذه الجهود.

  توصيات فيما يتعلق بالمحورين السابقينوتوصل المؤتمر في ختام أعماله إلى عدد من ال


ر��� ز�
رات� :  

المكون من السفراء عبد الرؤوف الريدي ومحمد شاكر ومحمود كارم  اشتراك وفد المجلس •
في حضور - على نفقته الخاصة-  ومحمد منير زهران وانضم لهم د. يسري ابوشادي 

لية من االسلحة خاوعقد حلقة نقاشية حول المنطقة ال  NPTمؤتمر مراجعة معاهدة 
 10- ابريل 27في نيويورك  من  مايو وذلك في  4وم االوسط ي النووية في الشرق 

 2015مايو 

وفــد المجلــس مكــون مــن د علــي الصــعيدي والســفير د محمــد شــاكر وأ مصــطفى عبــد اهللا  •

 2015سبتمبر  18-14لحضور المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في 

. 

المجلس المكون مــن الســادة الســفراء عبــد الــرؤوف الريــدي ومحمــد شــاكر والســيد امــين وفد  •
المجلــــس الروســــى للعالقــــات الدوليــــة مــــن  دعوةشــــلبي وعــــزت ســــعد ود نورهــــان الشــــيخ بــــ

 عقـــد، كمـــا للمشـــاركة فـــى مـــؤتمر حـــول " العالقـــات المصـــرية الروســـية والشـــرق االوســـط" 
روســـيا والمســـؤولين فـــي وزارة الخارجيـــة  ووزيـــر خارجيـــة  PIRلقـــاءات مـــع مركـــز  الوفـــد 

وذلــك فــي موســكو فــي اطــار الحــوار حــول االوضــاع فــي مصــر والشــرق االوســط  الروســية
 2015اكتوبر 31- 28الفترة  في

ســـفير االتصـــال بالمجلـــس المصـــري  ب بـــادر بعـــد زيـــارة رئـــيس الجمهوريـــة الـــى المجـــر ،  •
المعهــــد  بــــين المجلــــس المصــــري والمجــــر بالقــــاهرة لبــــدء تفعيــــل مــــذكرة التفــــاهم والتعــــاون 

والتجارة ، وبناء عليــه  وجــه  المعهــد المجــري الــدعوة للمجلــس المجري للعالقات الخارجية 
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لزيارته  ومثل المجلس في الزيارة كل من السفير محمد شاكر والسفير محمد منيــر زهــران 
فــي الشــرق حيث القيا محاضرات حول نظام منع االنتشار النووي وكذلك المنطقة الخاليــة 

االوســـط حضـــرها جمهـــور كبيـــر وحضـــرها كـــذلك ســـفير مصـــر فـــي المجـــر وكـــذلك ســـفير 
كمــا تــم حــوار فــي الخارجيــة المجريــة  حــول االوضــاع  فــي مصــر و الشــرق   ،اســرائيل 
 .2015أكتوبر  6إلي  4الفترة من بودابست في . وذلك في  االوسط.

 

  مشاركات االعضاء في مؤتمرات خارجية

ـــــــــة لقمـــــــــة الفـــــــــي  ا مشـــــــــاركامـــــــــل الســـــــــفير حســـــــــين الك • مراكـــــــــز الفكـــــــــر االفريقيـــــــــة الثاني

  . 2015ابريل  8-5التي عقدت في اديس ابابا من 

 –مجموعــة " روســيا والعــالم االســالمى ل الرابــع  جتمــاعالالســفير عــزت ســعد مشــاركا فــي ا •
 2015يونيو 11/12 يومي شراكة إستراتيجية " فى موسكو

 مــع األوربــي فــي بروكســل  باإلتحــاد EGMONTمعهــد  الســفير محمــد شــاكر بــدعوة مــن  •
 ،خاصــة إيــران و روســيا و،عــدد مــن المؤسســات و المعاهــد البحثيــة فــي عــدد مــن الــدول 

   2015سبتمبر  7-4وذلك في الفترة   األوضاع في سوريا لمناقشة
فــي حضــور المــؤتمر مشــاركين الســفراء محمــد منيــر زهــران ومحمــد شــاكر ومحمــود كــارم  •

نـــوفمبر وحضـــور جلســـة علـــى هـــامش  12-11ت االمـــن بـــاالردن فـــي الســنوي لمعهـــد دراســـا
 المؤتمر  للمنتدى العربي لمنع االنتشار الذي يرأس المجلس حاليا لجنته التنسيقية 

فــي اعمــال القمـــة الثالثــة لمراكــز الفكــر األوروبيـــة مشــاركا   الســفير حســين محمــد الكامـــل •
 2015في أكتوبر  ووالعالمية، والتي عقدت في ميالن

لسفير سيد قاسم المصري مشاركا في المائدة المســتديرة حــول االمــن واالســتقرار السياســي ا •
نظمتهــا  هيئــة شــبكة االفكــار االوروبيــة التابعــة الكبــر االحــزاب االوروبيــة حــزب الشــعوب 

  2015اكتوبر2-1االوربية  في كوبنهاجن في 

كو للمجلــس ياليورموســمنظمــة المــؤتمر الســنوي ل الســفير د الســيد امــين شــلبي مشــاركا فــي  •
 2015اكتوبر  9-8فى ايطاليا السنوي  ومؤتمرها

 India-Africa in the 21stاحمـــد حجـــاج فـــى مـــؤتمر عـــن "  الســـفير •

Century: Scale and Scope of Comprehensive 

Partnership  2015 كتوبرا 17-16الفترة منفي   .الهند فى  
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 كوسوفوفي ن" نبيل بدر فى مؤتمر عن " حوار األديا السفير •

. نهى بكر : حضور السيمنار الصيفى الذى ينظمه معهد العالقات الدولية خالل الفتــرة د •
 .2015يوليو  9-4من 

  استقيال وفود 

 االبحــاث الخارجيــة وتفاعلــه مــع مراكــز  للشــئون  فــي إطــار عالقــات المجلــس المصــري •
يمثــل معاهــد  ا وفــد 7/3/2015-3والفكر الصينية ، استضاف المجلس خالل الفترة 

رئـــــيس هيئـــــة  Jizhiyeبرئاســـــة الســـــيد   cicirالصــــين للعالقـــــات الدوليـــــة المعاصـــــرة 
نائـــب مـــدير معهـــد دراســـات الشـــرق األوســـط  Liao Baizhiالمؤسســـة وضـــم الســـيد 

نائبــة مــدير ادارة التعــاون  li xinالباحثــة بالمعهــد والســيدة  Tang Tianboوالســيدة 
داد لزيارة الرئيس الصيني تشي جي بينج القادمــة الدولي وجاءت الزيارة في اطار االع

لمصر وبهدف القيام ببعض الدراسات الميدانية حول األوضاع السياســية واالجتماعيــة 
واالقتصادية واألمنية وأثرها على العالقات المصرية الصــينية إلــى جانــب بلــورة تصــور 

واجــه التحــديات لمجــاالت تســاهم فــي تطــوير العالقــات ودعــم التعــاون الثنــائي وســبل م
 التي تواجه البلدين على المساحة االقليمية والدولية.

الصــيني وتــأتي زيــارة  الشــيوعي للحــزب المركزيــة وفــد مــن دائــرة العالقــات الخارجيــة للجنــة •
اللقــاء لتبــادل ، كــان الوفد للقاهرة من اجل تعزيــز الصــداقة والتعــارف بــين الصــين ومصــر 

المصـــرية فـــي المجـــاالت المختلفـــة فضـــال عـــن وجهـــات النظـــر حـــول العالقـــات الصـــينية 
  2015 ابريل  19يوم وذلك   . ات في مصر والمنطقةدالقضايا والمستج 

 Indian Council ofا���!1
ل  ا������س و#��د ���ن ا������س ا�:���دي ������ون ا�دو����"  •

World Affairs   ر���ل  22-20#� ا� !رة
و,��د �ظ��م ا������س �:��م ����1ءات   2015ا

د ���*د وز���ر ا��5ر����" ������ون ا����Lو�" و �����*د�?، �2 ا�� �ر ���ر �را
و�ذ�ك 5
راء �ر�ز ا4ھرام ��درا��ت ا��������" و ا-���!را!���". ، ����� �ظ��م 

 India-Egypt Dialogue:  Presentا������س �&:��م  ���دوة ����!ر�" ��ول 

Realities and  Future Prospects ، ر�ل  �20وم
���ر�"  *دد 2015ا
���ن  

أ*$���ء ا������س . #��� ا�����ون ا�����و�" وا�:���د . و,��د ا! ��ق ا�طر#���ن *���� ا�5
راء �ن 

�رة  ���واء *���� ا�����!وي ا�ر����� أو ���Mر  $��رورة!���� " ��+
ا-�!����ع 
�ن أ�ل !وط�د ا�&6,�ت و 
��ء ا�=1" .  و��ري إ*داد !1ر�ر ��!رك  ��ا�ر�


�ن ا������ن، *ن و,��2 ا��دوة ا���!ر�" و ا4وراق ا�!� ,د�ت #�:�  .  
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  �ذ�رات ��
ھم و��
ون

  ا�! �ھم ا�!���": ات ا����س �ذ�ر و,2

2015��رس  CICIRا��&�ھد ا�+���" ��درا��ت ا�دو��" ا��&�+رة  .1   

  2015ا����س ا�رو�� ����ون ا�دو��" ا�!و
ر  .2


" ا����در�"  .3!��2015   

  -:  رسائل خارجية 

أجنبيـــة لتوضـــح  أبحـــاثالمجلـــس علـــى عـــدد مـــن مقـــاالت وتقـــارير صـــحف ومراكـــز  ردود •
 حقائق ووقائع التطورات فى مصر. 

 2015في مايو  البشريةفى دعم العدالة  قفهير لموادالفاتيكان للتعبير عن التق بابا رسالة •

السيدة مورغينى، مسئولة العالقات الخارجية فى االتحاد االوروبى للتعبير عــن  إلى رسالة •
   2015ليو في  يو  التقدير لخطابها حول االسالم في اوروبا 

   إصدارات المجلس : 

 ة الخارجية المصرية...عهد جديد" " السياس السنوي مؤتمرالالسنوى عن أعمال  الكتاب •

 الفائض المالى"  لدولوالرسالة التاريخية والحضارية  ر" الدوال بعنوان   21رقم  ورقة •

 تجميع اصدارات المجلس :النشرة الدورية ، سلسلة أوراق ، التقرير السنوي  •

 التى تسجل أنشطة المجلس كل شهرين.  Newsletterالدورية  النشرة •
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ر��  

عــن السياســة قــومي مناقشــة مبــادرة األســتاذ جميــل مطــر لعقــد مــؤتمر بالمجلــس  اهتمــام  إطــارفــي 

ممثلــين  هــا شــارك في عقــد المجلــس حلقــة نقاشــية للتباحــث حــول هــذه المبــادرة  الخارجيــة المصــرية،

مركـــز األهـــرام للدراســـات السياســـية و اإلســـتراتيجية، و المركـــز اإلقليمـــي للدراســـات  عـــن كـــل مـــن

و���!A *��ن ا��!����ع !�����ف ���را���ز ا���=6ث ، 2015فبرايــر 18  وذلــك يــوم ،اإلســتراتجية، . 
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