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  2011نوفمبر -2010تقرير اداء المجلس  في الفترة من نوفمبر 

  

  تقديم

  

انشـــطة المجلـــس التقليديـــة مـــن استضـــافة شخصـــيات مصـــرية وعربيـــة  باالضـــافة الـــى

واوربيــــة وامريكيــــة واســــيوية ، وكــــذلك عقــــده للنــــدوات والمــــؤتمرات ومجموعــــات العمــــل 

دوليــة ، والمــؤتمرات الخارجيــة لمناقشة قضايا السياسة الخارجية المصرية واالقليمية وال

ينــاير نفســها علـــى  25فرضــت  ثـــورة التــي شــارك فيهـــا عــدد مــن اعضـــاء المجلــس ، 

ـــرا لم ناقشـــة احـــداثها وان يعبـــر عمـــل المجلـــس واتاحـــت الفرصـــة للمجلـــس ليصـــبح منب

هات نظرهم رة عن وجللقاءات التي عقدت في اعقاب الثو اعضاء المجلس من خالل ا

ا وخاصـــة اقامـــة نظـــام ديمقراطـــي ودســـتوري ســـليم . وباعتبـــار ودعمهـــم للثـــورة واهـــدافه

المجلـــس فقـــد كـــان مـــن الطبيعـــي ان يكـــون لـــه دور فـــي الحـــوار  توجـــه وعمـــل  طبيعـــة

ـــة وعالقـــة مصـــر  الـــوطني الـــذي جـــرى  وكـــان مـــن محـــاوره الرئيســـية الشـــئون الخارجي

هـــذا ينـــاير ، ولـــذلك شـــارك المجلـــس بفعاليـــة فـــي مناقشـــات  25بالعـــالم الخـــارجي بعـــد 

المحور وقدم اعضاؤه عدد من االورواق حول قضايا السياسة الخارجية المصــرية ومــا 

مــع القضــايا االقليميــة تتعامــل بفعاليــة  وكيــفينــاير  25بعــد من تحــول وتغيــر ينتظرها 

وهو ما سنبحثه ،  والعالمي مصر  دورها الفاعل في محيطها االقليميلتعيد والدولية و 

فـــي المـــؤتمر الســـنوي الـــذي يجـــري االعـــداد لـــه فـــي   علـــى نحـــو اعمـــق وتفعيـــل اكبـــر

  .يناير " 25بعد  السياسة الخارجية لمصرالمجلس حول "
  

  

  

  سفير د محمد ابراهيم شاكر                            

  رئيس مجلس االدارة                           
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  اوال ضيوف المجلس 

  وعربية شخصيات مصرية 

  

المجلــس ورئــيس اللجنــة االستشــارية العليــا الــدكتور صــالح حــافظ عضــو  ألقــى •

، حـــول التغيـــرات المناخيـــة لالتحـــاد العربـــي لحمايـــة البيئـــة محاضـــرة بـــالمجلس 

  2010نوفمبر  1يوم وذلك 
، وقــد  إدارتــهمجلــس  بأعضــاءالغــيط وزيــر الخارجيــة المجلــس والتقــى  أبــوزار السيد احمــد  •

والدوليـــة التـــي تشـــغل السياســـة  لعـــرض الســـيد الـــوزير للقضـــايا اإلقليميـــة األعضـــاءاســـتمع 

 األعضــاءالدبلوماسية المصــرية فــي التعامــل معهــا ، كمــا قــدم  وأسلوبالخارجية المصرية 

   2010ديسمبر  14حول هذه القضايا وذلك يوم  وأفكارهممالحظاتهم 

عــن السفير د محمــد شــعبان مســاعد االمــين العــام لالمــم المتحــدة محاضــرة بــالمجلس  ألقى •

  2011يناير  5وذلك يوم على انشائها  عاما 65بمناسبة مرور  االمم المتحدة

استقبل المجلس وفدا من مركــز الدراســات السياســية واإلســتراتيجية بــالمغرب برئاســة رئــيس  •

المركز الدكتور عبد الحق عزوزي ودار الحوار حول القضايا العربية واإلقليميــة ، كمــا تــم 

    2011 يناير 18وذلك يوم الثالثاء  توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين المؤسستين

اذ االســتاذ الــدكتور ياســين العيــوطي  عضــو المجلــس واســتاستضــاف المجلــس  •

تحدث حول "  انعكاســات الثــورة العربيــة علــى القانون بجامعات نيويورك حيث 

 2011ابريل  13يوم وذلك  الواليات المتحدة االمريكية

يناير، وقــد دار النقــاش علــى مــدى  25ة التقى المجلس بممثلين عن مجموعات شباب ثور  •

ثـــالث ســـاعات عـــرض فيهـــا الشـــباب لخبـــراتهم وتجـــاربهم مـــع الثـــورة حيـــث أكـــدوا علـــى أن 

منطلق الثورة كان إنسانيا بحثا عن الكرامة التي فقدوها في ظل النظــام الســابق كمــا أكــدوا 

 2011مارس  15أن الثورة ليست ثورة شباب وٕانما هي ثورة الشعب ، وذلك يوم 

  

ا"��!�  ��� ������  6د ������ ا�����ق ا�����ذ ا������م ا��������� �������� ا�����ھ�ة وا����� �����  •
ا����1ت ��+ $�/ ".�ل ا,ط��� و ا,�+  ��� دول ا�*���ق ا�& �ع ���)�'� و'�&%� $�ل 

  ��7�32011 12وذ�MENA   �  6)ا,و�5 و ".�ل إ ����3 (

  

، ض كتابــه الجديــدفــي لقــاء لعــر لســفير د محمــد نعمــان جــالل عضــو المجلــس ا •

يــوم  يناير : إطاللة إســتراتيجية لألبعــاد الداخليــة والخارجيــة 25252525ثورة بعنوان"  

 2011سبتمبر  7
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  شخصيات اوروبية

بالقــاهرة ،  األلمانيةالمجلس وفد برلماني الماني بالتنسيق مع مؤسسة فريدريش ايبرت زار  •

فــي قضــايا الشــرق األوســط  وقد التقى مــع مجموعــة محــدودة مــن أعضــاء المجلــس الخبــراء 

  . 2010نوفمبر  2يوم 

  

نائــب  Mr.Joost Hiltermannاستضــاف المجلــس وفــد مــن مجموعــة االزمــات الدوليــة ضــم  •

الســفير د عــز  رأســهممدير قسم الشرق االوسط وافريقيــا وممثلــي المجموعــة بالقــاهرة وعلــى 

ه و ريكي الذي وصــفتطورات الوضع في العراق منذ الغزو االموتحدثوا حول  الدين شكري.

أي  تصور عن ما بعد الحرب، كما دارة بوش ال حيث لم يكن بانه قام على اسس واهية 

  .2010نوفمبر  24 وذلك يومتحدثوا عن الصراع العربي االسرائيلي 

  

كبير مستشاري رئيس الجمهوريــة التركــي يــوم حيــث  استقبل المجلس السيد ارشاد هرموزلو •

تعــدد  انتمــاءات تركيــا فهــي عضـــو لــس وتحــدث حــول اعضــاء المج التقــى مجموعــة مــن

بالناتو وعضو بمنظمة المــؤتمر االســالمي ، مراقبــا فــي جامعــة الــدول العربيــة وتعمــل مــن 

تند يجــب ان تســالتــي العالقات المصــرية التركيــة وعن اجل االنضمام لالتحاد االوروبي . 

منطقـــة يعتمـــد علـــى تعتبـــر ان امـــن العلـــى ضـــلعان : ثقـــافي واقتصـــادي ، كمـــا ان تركيـــا 

  2010ديسمبر  9، وذلك يوم  مصر
  

الباحــث فــي مركــز اوكســفورد   Philip Robinsالــدكتور  المجلــس استضــاف •

لدراســات الشــرق االوســط فــي كليــة ســان انطــوني البريطانيــة  حيــث التقــى  مــع 

و��7*�ا ا8و���9ع ا��اھ)���  ��� ا�*���ق ا8و���5 مجموعة من اعضاء المجلس 

   2011ابريل  16 وميوذ�6  >�ص�  � �:�

  

استقبل المجلس وفد من مجلس العموم البريطــاني  ودار نقــاش مــع مجموعــة محــدودة مــن  •

 2011مايو  29االعضاء حول الثورات العربية واثارها في المنطقة وذلك يوم 
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المجلس الدولى المجرى برئاسة رئيس المجلس  السفير الدكتور استفان جيامارتى و و &  •

رثا المدير بالمجلس  بحضور سفير المجر بالقاهرة الدكتور بيتر كيفيك ، والسيد دانيال با

 2011مايو 11حيث دار نقاش حول تجربة التحول الديمقراطي في المجر وذلك  يوم 

  

السيد بودوجان بوروسويجز رئيس مجلس الشيوخ البولندي وتحدث حــول تجربــة بــالده فــي  •

 2011يوليو  13التحول اليدمقراطي وذلك يوم 

  

 5االمــين العــام لمنظمــة االمــن والتعــاون االوروبــي يــوم  Lamberto Zannierالســفير  •

  2011سبتمبر 
  

  

  

   آ��
	������ت 

 Nippon و ساســاكاوا  مؤسســةرئــيس  ،  Yohie Sasakawaالسيد  استقبل المجلس  •

Foundation  وزار القاهرة   لمكافحة الجزام  سفير نوايا حسنة لمنظمة الصحة العالميةو

المجلــس المصــري لــه  . وقــد اقــام الجــزام ، ىمرضــ فــي اطــار حملــة ينظمهــا لصــالحتبرع لل

بـــر وزيـــر بالنـــادي الدبلوماســـي حضـــره  بعـــض االعضـــاء مـــنهم د ممـــدوح ج حفـــل عشـــاء 

  2010ديسمبر  13يوم وذ�6  الصحة االسبق

  

مواصـــــلة للحـــــوار الـــــذي بـــــدأ فـــــي اســـــطنبول بـــــين المجلـــــس المصـــــري للشـــــئون  •

، اســتقبل   2010التركــي خــالل شــهر اكتــوبر   TASAMالخارجيــة ومعهــد 

وعضـــوية   Sulman Sensoyالمجلـــس وفـــدا مـــن المعهـــد برئاســـة  الســـيد 

ر نقــاش حــول العالقــات الثنائيــة بــين ودامستشار المعهــد .   Ali Obaالسفير 

تركيــا ومصــر ومجــاالت التعــاون بينهمــا وحيــث قــدم الجانبــان افكــارا ومقترحــات 

هــذه العالقــات فــي المجــاالت السياســية واالقتصــادية حــول ســبل دعــم وتطــوير 

والثقافية .كما شمل النقاش الوضــع فــي الشــرق االوســط بــالتركيز علــى القضــية 

كمــا ان لــديهم تفكيــر عقــد لقــاء ثالثــي فــي تركيــا تشــارك فيــه  والمســتوطناتالفلســطينية 

 . 2011يناير  8يوم وذلك  ايران .
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ا�.�Eض ا�������  S.Y. Quraishi& ?�& ا�.��B C&اء ?.@ ?�< "�ف ا��� •
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    2011ا��3@  �320م وذلك   ا8و�5 

  

  شخصيات امريكية

المجلس بالتعاون مع كلية الشئون الدوليــة والسياســات العامــة بالجامعــة استقبل  •

نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة   John Negroponteاالمريكية بالقاهرة الســيد 

" "سياسة امريكا الخارجيــة فــي عــالم جديــدتحدث عن سبق حيث االمريكي اال

 2011يناير  19يوم وذلك ، 

االمــم المتحــدة الخــاص لوضــع  مفــوض   Richard Falkريتشــارد فولــك  بروفيسورزار ال •

المجلس حيث التقى بمجموعة من أعضــائه و قــد تقرير عن االراضي الفلسطينية المحتلة 

و الحـــرب  يمـــن القضـــايا المتصـــلة بالصـــراع العربـــي اإلســـرائيل اأثـــار خـــالل نقاشـــه عـــدد

   2011أبريل  28اإلسرائيلية على غزة، وذلك يوم 

  

  

  لقاءات ومؤتمرات 

عقـــد المجلـــس حلقـــة نقاشـــية بـــين عـــدد مـــن أعضـــاءه المهتمـــين بالشـــئون األمريكيـــة وذلـــك  •

االمريكي وأسبابها وآثارها على الشرق األوســط وذلــك   لمناقشة نتائج انتخابات الكونجرس

  2010نوفمبر  9يوم 

  

ة مــن االعضــاء عقــد المجلــس لقــاء لمناقشــة التطــورات  فــي حــوض النيــل حضــره مجموعــ •

ضــــرورة التنســــيق بــــين وا�����&وا   المتخصصــــين فــــي الشــــئون االفريقيــــة وحــــوض النيــــل

يــــوم   مختلــــف الهيئــــات والجهــــات فــــي مصــــر للتعامــــل مــــع هــــذه القضــــية وذلــــك 

  2011مارس 9
  

"حفل توقيــع" لكتــاب 1/2011/ 15يوم   اقامت دار نهضة مصر للطباعة النشر احتفالية  •

للســفير عبــد الــرؤوف الريــدي، بالقاعــة ، معارك الحرب والســالم" "رحلة العمر .. مصر وأمريكا

الذهبية بقصر محمد على بالمنيل تم خاللــه االحتفــال بــإطالق الكتــاب فــي حضــور العديــد مــن 
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ــدكتور مصــطفي  الســفراء العــرب واألجانــب والدبلوماســيين وشخصــيات المجتمــع مــن بيــنهم ال

مدعم بالحقائق والصــور والكتاب .  دمياطومحافظي القاهرة و  الفقي، والدكتور زاهي حواس

الســـفير عبـــد الـــرؤوف الريـــدي شـــهادة للتـــاريخ تتضـــمن رصـــده النـــادرة، يســـجل مـــن خاللـــه 

لمشــوار حيــاة دبلوماســية مليئــة باألحــداث واألســرار والحكايــات والتفاصــيل التــى ال يعرفهــا 

تــى تنقــل بينهــا سوي من عاصروها من قادة وزعماء ودبلوماسيين فى العديد من البلــدان ال

ليتعــَرف عليهــا أبنــاء مصــر وهــم يبحثــون عــن طــريقهم الســفير الريــدي، كمحطــات تاريخيــة 

 . إلى المستقبل

  

لمجموعــة مــن المتخصصــين حــول  نــدوة فــي  المجلس المصري للشئون الخارجية   شارك •

: إلخــالء منطقــة الشــرق األوســط مــن 2012أفــق " بعنــوان  2012التحضــير لمــؤتمر 

فــي اثينــا  علــى ظهــر مركــب الســالم  عقــدت " ى وباقى أسلحة الدمار الشاملالسالح النوو 

 2011مــارس 23-19وتركيــا ، والقــاهرة خــالل الفتــرة مــن  ، وجزيــرة ميكونــوس باليونــان

وقــد مثــل  .نظم اإلجتماع "سفينة السالم الدولية" وهي منظمة غير حكومية مقرها اليابــان.

شــارك فــي االجتمــاع خبــراء مــن منظمــات و  سالمجلس االستاذة هايدي غنيم عضــو المجلــ

غير حكومية لعدد من دول بالمنطقة ومنظمات إقليمية كالجامعة العربية ، ودولية كاألمم 

ندوة مارس  23.  كما عقد المجلس باالشتراك مع الجامعة االمريكية بالقاهرة يوم المتحدة

ئل المحتمــل طرحهــا دار النقاش بصورة مفتوحة حول تحديد المســا حول نفس الموضوع و

؛ وتحديد الفرص والتحديات المحتملة لنجــاح المــؤتمر وكيفيــة معالجتهــا  2012فى مؤتمر

؛ ومناقشــة القضــايا الهامــة ذات الصــلة كاآلثــار الســلبية للطاقــة النوويــة فــي ظــل األحــدث 

، ومــــدى إمكانيــــة بنــــاء شــــبكة  فــــي اليابــــان Fukushimaالمــــدمرة  بمحطــــة فوكوشــــيما 

مثلـــي الـــدول ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني والمنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة اتصـــالية تضـــم م

 .  2012لتبادل المعلومات والتصورات حول مؤتمر 

  

ندوة حول  2011مايو 24عقد المجلس ندوتين عن  التحول الديمقراطي االولى في  •

اولت تن بعنوان "تجارب االنتقال الديمقراطى فى كل من البرازيل و اندونيسيا و بولندا"

مسارات نحول الديمقراطية : مالحظات و دروس مستفادة من العملية االنتقالية فى ثالث 

نظمت وزارة الخارجية وقد نظمها بالتعاون مع  دول: (البرازيل، بولندا، اندونيسيا)

(المكتب الوطنى لتسيير خطة العمل و إتفاقية المشاركة المصرية االوروبية) و مركز 

بمقر المجلس،  2011مايو  24وث و االستثمار و التدريب يوم شركاء التنمية للبح
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استعرضت الندوة عمليات التحول من تحول انظمة الحكم السلطوية الى الديمقراطية فى و 

زيل و القائم باالعمال فى سفارة الدول الثالثة. و قد تحدث سفراء كل من بولندا و البرا

الدكتورة نادين سيكة، السيد رضا هالل ندونيسيا حول تلك التجارب، كما علق عليها ا

فى الجلسة  عامةقدم مالحظات  الذيباالضافة الى الدكتور مصطفى كامل السيد، 

  للندوة. األخيرة

     لمناقشة تجارب رة الخارجية بالتعاون مع وزا   2011يونيو 8الندوة الثانية في و     

  . األوروبيةاالنتقال الديمقراطي والبناء االقتصادي: التجربة     

  

شـــارك   المجلـــس فـــي مـــؤتمر الحـــوار الـــوطني وقـــدم بعـــض االعضـــاء مجموعـــة مـــن  •

3)���3�، و ���&  25ا�.:��3 ��&  االوراق التي شاركوا بها  في محور السياسة الخارجية

أ����U�I ا�.����C ���+ ھ��Tه ا,وراق ����& أن ���&�� و ��7*���  ��< ا���)��� ?��&دا ���+ 
3)���3� و  �25&و��� ا��< ')�V� �:� ��& %�رة ا���ص��ت $�ل ا�����3  ا���8.�� و ا

 . 2011مايو  24-22وذلك في الفترة  ����E ا�����@ ��!�.

 لمؤسســةباعتبــار عضــويته فــي الشــبكة الوطنيــة المصــرية المجلــس  استضــاف •

 لمناقشــــة  2011يونيـــو  16فــــي  اجتماعاتهـــا فــــي القـــاهرة  ا اول  لينــــد أنـــا

 الالئحة الداخلية للشبكة . 

 
  

  وزيارت خارجية لالعضاء ت ��ر��� ز	�را
  

ــ • للســالم ، زار الســفيران محمــد ابــراهيم شــاكر رئــيس  ةبــدعوة مــن مؤسســة ساســاكوا الياباني

مجلــس االدارة  ووهيــب المنيــاوي عضــو مجلــس االدارة وســفير مصــر االســبق فــي اليابــان 

ن وااللتقــاء بعــدد مــ اللقــاء محاضــرات 2010ديســمبر  5-فمبرنــو 29العاصمة طوكيو في 

وفدا يابانيــا مــن  2010استقبل في بداية عام وكان المجلس قد  مراكز الفكر  اليابانية   .

الــدعوة بعــد شــهور مــن  وتلقــى المجلــس للســالم ضــم الســيد ساســاكي ،  او امؤسســة ساســاك

ه و حــاول المجلــس مــن جانبــهذا اللقاء وتــم تحديــد الموعــد المشــار اليــه للقيــام بهــذه الزيــارة 

توسيع دائرة االشتراك في هذه الزيارة ســواء باالتصــال المباشــر مــع الجهــة الداعيــة او عــن 

طريق السفير المصري في طوكيو ، لكن الجهة الداعية فضلت االقتصار علــى عضــوين 

كلمــة . وقــد القــى كــل منهمــا . من المجلس السفير د محمد شاكر والسفير وهيــب المنيــاوي

حول الطاقة الذرية  ومنــع  وكانت كلمة السفير محمد شاكر لة لمدة نصف الساعة ، شام
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؟ ، وكلمـــة معـــا مصـــر واليابـــان ار الشـــامل : مـــاذا يمكـــن ان تقـــوم بـــهانتشـــار اســـلحة الـــدم

ء نظـــرة علـــى مشـــاكل الســفير وهيـــب المنيـــاوي حـــول العالقـــات المصـــرية اليابانيــة مـــع القـــا

بالعالقات المصرية اليابانية  . وقد حضر اللقاء جمهور كبير من المهتمينالشرق االوسط

  بحضور السفير المصري في طوكيو ورؤساء المكاتب الفنية بالسفارة.و 

وجهـــت الـــدعوة للســـفير محمـــد شـــاكر  مـــن وكالـــة انبـــاء نوفوســـتي الروســـية وغيرهـــا  مـــن  •

وقــد ،  المنظمــات الروســية لالشــتراك فــي نــدوة عــن مســتقبل الســالم فــي الشــرق االوســط 

رك فيــه الســيد بريمــاكوف رئــيس وزراء روســيا الســابق والــرئيس الحــالي التحــاد حضــر هــذا المــؤتمر وشــا

الغرف التجاريــة  وعــدد كبيــر مــن المتخصصــين  الــروس  فــي الشــرق االوســط باالضــافة للمشــاركين مــن 

ديســمبر  10-8فــي مالطــا فــي الفتــرة مــن  ، وذلــك مصــر علــى المســتوى االكــاديمي واالعالمــي
2010  

اللجنــة اخلاصــة باملنظمــات غــري احلكوميــة ممــثال عــن الــس يف اجتمــاع حضــر د ياســني العيــوطي  •

  2011فرباير  9-يناير 31 نيويورك يف  باالمم املتحدة يف

  
•  C����.ا?����ء ا� +� X�.< ى ("�رك���.Zط/ ا����?–�E��:دل ا����? ��Eوا���� >– X����7وا

 X7��$–ا�]!]�وي X?� ر &.�� ��Eوا��، ���Zر ?�< ا����7&وة  )ود > �� �!.V7 \�
������X،$�ل رؤX��]������ ���3 �.:��� ����&  ا�&را��ت ا�.���[��� ������ ا�����ط  ��� ��7&وة 

  32011)�3�   < ��رس  25%�ره 
  

•  ���  C����.ا�.:���ي ?���� ا� P��� &�� ��E\ .��_'.� ا�"�رك ا�����ا�`����7 �.�ا

و�&م ور���� $���ل دور �)C��.�� 1`... ���.V�  ا�aE� $�ل ا�&�������� ا����� 
��رس  31-30 � ا����E�ة  �� ا����
ل ������  � ا�&�������� ا����� . ا�._'.� ا��1�8��

2001  

مــؤتمر فــي واشــنطن نظمتــه مؤسســة  منهــا  مــؤتمرات شارك السفير محمد شاكر فــي عــدة  •

ثــم  وذلــك علــى نفقتــه الخاصــة 2011مــارس  29-27كــارنيجي حــول منــع االنتشــار فــي 

النــووي فــي العــالم والمنطقــة ذلــك القــاء كلمــة عــن التطــورات النوويــة فــي مصــر والوضــع 

منظمــة حظــر االســلحة  انظمتهــ نــدوةوكــذا  2011بمعهــد مونتريــه بكاليفورنيــا اوائــل ابريــل 

مــؤتمر فــي جامعــة كما دعي لحضور ،  2011ابريل   13-11الكيميائية في الهاي في 

المنطقــــة الخاليــــة مــــن اســــلحة الــــدمار حــــول  2011يونيــــو  14-11جــــورج واشــــنطن فــــي 

كمــــا شــــارك فــــي عــــدة مــــؤتمرات خـــالل شــــهر يوليــــو : مــــؤتمر الســــنوي لمنظمــــة  .الشـــامل

ـــو 4-1البـــاجواش الـــدولي فـــي بـــرلين فـــي  ـــدوة نظمهـــا االتحـــاد االوروبـــي حـــول   يولي ، ون

 8-7المنطقــة الخاليــة مــن اســلحة الــدمار الشــامل فــي الشــرق االوســط فــي بروكســل فــي 
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بجامعــة كاليفورنيــا باليونــان فــي   Burkleي يعقــده مركــز ذيوليو ، ثم االجتماع الدوري الــ

 والذي حضره مجموعة من اعضاء المجلس .  2011يوليو  22-25

 3-ابريل  28في في الوفد الشعبي الذي زار اثيوبيا مشاركا  السفير عبد الرؤوف الريدي  •

رئــــيس  وكــــذا كــــل القيــــادات السياســــية  مــــع  حيــــث التقــــى الوفــــد المصــــري   2011مــــايو 

 وزراء .ورئيس ال الجمهورية

فــي نــدوة المجلــس الهنــدي للشــئون العالميــة الســفير د الســيد أمــين شــلبي شــارك بــدعوة مــن  •

الســفير د الســيد  كمــا  وقــع 2011مــايو  12-11عقــدت فــي اديــس ابابــا فــي  اثيوبيــا فــي 

التنفيــذي نيابــة عــن المجلــس مــذكرة تفــاهم مــع المجلــس الهنــدي علــى  امــين شــلبي المــدير

فــي   World Justice Forumك في منتدى العدالة العــالمي كما شار  هامش المؤتمر. 

 . 2011يونيو 24-20برشلونة اسبانيا في الفترة 

 

مــؤتمر العدالــة الجنائيــة فــي شــارك د ايمــن ســالمة عضــو المجلــس واســتاذ القــانون الــدولي  •

فــي بيــروت فــي  نيابــة عنــه كلمة ألمين عام األمــم المتحــدة بــان كــي مــون   والقىالدولية. 

  ." 2011مايو 26-28

 فـي  -لينـد األنـا لمؤسسة القومية الشبكة  ممثل المجلس في اجتماعات  – فهمي نهال الدكتورة حضرت  •

 مــن دولــة 35 حــوالي مــن المــدني المجتمــع ممثلــو حضــرهو  تــونس بثــورة الــذي اقامتــه المؤسســة  حتفــالاال

فـي الفتـرة  تـونسفـي . أيضـا وسـطيةالمت غير األوروبية الدول بعض و األوروبية و العربية المتوسط دول

   2011يونيو 26- 23 من

 

عضــو المجلــس دعــوه مــن البرلمــانيين البريطــانيين الــذين   منــى مكــرم عبيــد الــدكتورةتلقــت  •

كــــــانوا زاروا المجلــــــس فــــــى شــــــهر مــــــايو اللقــــــاء محاضــــــره عــــــن" مصــــــرالثوره :التحــــــديات 

كان اللــورد شــيخ الــذى ) و House of Lordsال( البريطانيوذلك فى البرلمان  واالمال"*

وانعقـــــدت النـــــدوه يـــــوم -هـــــو الـــــذى وجـــــه هـــــذه الـــــدعوه  للقـــــاهرةكـــــان يـــــرأس الوفـــــد الزائـــــر 

  وحضر لفيف من اعضاء البرلمان البريطانى من جميــع االحــزاب ومــنهم 2011يوليو11

اللوردديفيــد ســتيل واللــورد ريتشــارد ســبرينج ونائبــه البرلمــان ليــدى مــوريس الــى جانــب عــدد 

فــى انجلتــرا واســاتذه الجامعــات. والصــحافه وتمــت مقابلــه   المقيمــين  مصــريينكبيــر مــن ال

  *2011يوليـــو  18يـــوم  HARD TALKفـــى برنـــامج  BBCتليفيزيونيـــه علـــى قنـــاه 

جــورج   الــى اليونــان بــدعوه مــن رئــيس الــوزراء   الــدكتوره منــى مكــرم عبيــد  *ثــم توجهــت

فــى مؤتمراالشــتراكيه   لمه الرئيســيه) اللقاء الكpasokباباندريو وهو رئيس حزب الباسوك(
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ممثلــى جميــع  الدوليــه عــن "مصــر والتحــول الــديمقراطى فــى العهــد الجديد"وحضــر المــؤتمر

 مـــــــــــــــــــــــن جميـــــــــــــــــــــــع انحـــــــــــــــــــــــاء العـــــــــــــــــــــــالم االجتماعيـــــــــــــــــــــــة االشـــــــــــــــــــــــتراكيةاالحـــــــــــــــــــــــزاب 

 

د صادق عبد العال والسيدة انيسة حسونة ضمت   مجموعة من اعضاء المجلس تشارك •

محمــد احمـــد و د محمـــد قـــدري ســعيد وشـــريفة ســـري فـــي  ود صــادق عبـــد العـــال ود عـــادل

  2011يوليو  4-1المؤتمر العام لجمعية الباجواش الدولي في برلين في 

د اميـــرة الشـــنواني ، ســـفير احمـــد حجـــاج شـــاركت مجموعـــة مـــن اعضـــاء المجلـــس ضـــمت  •

وســـفير محمـــد شـــاكر و والســـيدة انيســـة حســـونة فـــي مـــؤتمر عـــن االمـــن االنســـاني نظمتـــه 

initiative of Change   2011يوليو  17-10في مونترو بسويسرا في . 

شـــاركت مجموعـــة مـــن اعضـــاء المجلـــس فـــي منتـــدى فـــاس بـــالمغرب بـــدعوة مـــن المركـــز  •

   2011المغربي للدراسات المتخصصة في ديسمبر 

  المؤتمر السنوي 

 28عقــد المجلــس مــؤتمره الســـنوي تحــت عنــوان "األمــن المـــائي المصــري: الواقــع والمســتقبل" يـــوم 

وذلــك بعــد مــا شــهدت قضــية "ميــاه النيــل" فــي اآلونــة األخيــرة تطــورات ســلبية نحــو  2010ديســمبر 

تصـــعيد المنحـــى الصـــراعي فـــي العالقـــات الهيدروبوليتيكيـــة بـــين دولتـــي المصـــب والمجـــرى مصـــر 

أقــدمت خمــس دول مــن المنــابع النيليــة حتــى والسودان من جانــب، ودول المنــابع مــن جانــب آخــر، 

ل منفـــرد علـــى االتفاقيـــة اإلطاريـــة لتأســـيس مفوضـــية حـــوض النيـــل، دون األخـــذ فـــي بـــالتوقيع بشـــك

  االعتبار االعتراض المصري والسوداني.

وألقى الكلمة االفتتاحية السفير رضا بيبرس منسق عام شئون دول حوض النيل ومياه النيل 

جربــة ثريــة وخبــرة بــوزارة الخارجيــة ، وقــد كــان ســفيرا لمصــر فــي أوغنــدا وبالتــالي تحــدث مــن واقــع ت

كبيرة في إحدى دول حوض النيل الرئيسية، والمستشار عبد العــاطي الشــافعي مقــرر لجنــة حــوض 

ـــالمجلس . وتنـــاول المـــؤتمر خـــالل  جلســـات موضـــوعات  العالقـــات السياســـية مـــع دول  4النيـــل ب

ة ،والتفـــاعالت اإلقليميـــة والدوليـــ و اإلطـــار القـــانوني الـــذي يحكـــم دول حـــوض النيـــل حـــوض النيـــل

المؤثرة على منطقــة حــوض النيــل، و تعــدد الوجــوه فــي معالجــة المشــكلة المائيــة فــي مصــر و واقــع 

ومستقبل الموارد واالستخدامات المائيــة فــي مصــر". والــدروس المســتفادة مــن مبــادرات التعــاون فــي 

حـــوض النيـــل . كمـــا تحـــدث د مصـــطفى الفقـــي علـــى الغـــداء حـــول إســـتراتيجية جديـــدة نحـــول دول 

. وشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء في المجــاالت الفنيــة والقانونيــة والسياســية  حوض النيل

عاليــات المــؤتمر واالورواق التــي قــدمت فيــه والمناقشــات 6وسوف يصدر المجلس كتابا يضــم ف. 

  التي اعقبتها.
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  مذكرات تفاهم وتعاون 

ســتراتيجية خــالل زيــارة وقع المجلس مذكرة تفاهم وتعاون مع المركز المغربي للدراســات اال •

   2011يناير  18رئيس المركز للقاهرة في 

وقــع المجلــس مــذكرة تفــاهم وتعــاون مــع المجلــس الهنــدي للشــئون العالميــة فــي اثيوبيــا فــي  •

  .التنفيذي  المديروقعها السفير د السيد امين شلبي  2011مايو  11-12

هــد االثيــوبي الــدولي  للســالم كما وقع السفير د الســيد شــلبي مــذكرة تفــاهم وتعــاون مــع المع •

  2011مايو  12والتنمية في اديس ابابا في 

  

  

  مجموعات العمل 

باالضــافة الــى مجموعــات العمــل بــالمجلس فقــد قــرر مجلــس االدارة انشــاء برنــامج للشــرق االوســط 

تنــاقش اساســا ضــمن اطــار "المجموعــة العربيــة كانت منطقة الشرق االوسط ان خاصــة 

ن االهتمــام كــان منصــبا علــى القضــايا العربيــة بمــا فيهــا الصــراع التجربــة ا لكــن اثبتــت

لــم يعــط اهتمامــا كافيــا للمفهــوم ، وهو ما  ئيلي وما يتصل به من قضايا العربي االسرا

  . االوسع للشرق االوسط

  

  بيانات

فـــــي مدينـــــة اصـــــدر المجلـــــس بيانـــــا يـــــدين االعتـــــداء علـــــى كنيســـــة القديســـــين  •

   2011يناير  1اإلسكندرية يوم 
در المجلـــس بيانـــا حـــول اعتـــراف دول أمريكــا الالتينيـــة بالدولـــة الفلســـطينية وذلـــك يـــوم اصــ •

 2011يناير 2

  

 : 2011يناير  25ثورة بيانات صادرة عن  •

،   2011ينــاير  25الثورة التي اندلعت فــي ا عن جلس المصري للشئون الخارجية بعيدلم يكن الم

عــا لمختلــف االطيــاف السياســية فــي مصــر ، فهــو منــذ نشــأته اختــار لنفســه ان يكــون مســتقال وتجم

لمناقشــة مـــا يجــري فـــي مصـــر  2011ينـــاير  31ولهــذا فمنـــذ اول اجتمــاع العضـــاء المجلــس يـــوم 

، واصــدار اول بيــان فــان مواقــف المجلــس ظلــت متناســقة وواضــحة فــي االنحيــاز الــى ثــورة الشــعب

تقبل مصر السياسي ، في البيان االول، اعلن المجلس ان الوطن يمر بمفترق طرق مصيري لمسف



 12

لســنوات عديــدة قادمــة ويتمنــى ان تــنعم فيــه بالديمقراطيــة وازدهــار الحريــات مشــيدا بالوجــه المشــرف 

الذي خرج به المصريون في طول البالد وعرضها ، هــذه الهبــة الشــعبية ســتظل تعبــر عــن ضــمير 

  ا و في العالم باسره .المصريين وارادتهم في بناء مصر الجديدة تليق بمكانتها المرموقة في اقليمه

فبرايــر والــذي اكــد ضــرورة اجــراء حــوار  رشــيد وعقالنــي بــين الســلطة  3ولحق به البيان الثاني فــي 

والقــوى السياســية بمختلــف اتجاهاتهــا بمــا فــي ذلــك شــباب مصــر الــوطني لالنتقــال الســلمي للســلطة 

  انه لن يحسم مستقبل مصر ونظامها السياسي اال شعبها.  مؤكدا

  

فبراير وبعد تصاعد قوة الثورة ووصولها الى لحظة فارقة تتطلب صــياغة  9يان الثالث في وفي الب

رؤية وطنية تخدم الوطن بحيث تاتي هذه الرؤية من اعضاء المجلس الــذين يمثلــون رمــوزا وطنيــة 

فقد دعا المجلس جميــع اعضــائه  الــى جلســة شــهدت اجماعــا علــى ام مــا تمــر بــه مصــر اآلن هــو 

جميع فئات الشعب المصري ، وهي من اكبــر واصــدق وانقــى الثــورات فــي تــاريخ  ثورة شعبية تضم

  مصر.

وصدر في نهاية الجلســة بيــان يتضــمن عــددا كبيــرا مــن المطالــب الشــعبية التــي طالمــا الــح الشــعب 

المصري على تحقيقها ، لكن النظام السابق كان يتجاهلها ومجموعة من  المقترحات القامة نظــام 

  ديد وكذلك مطالبة الرئيس السابق بالتنحي .سياسي ودستوري ج

  

كانــــت هــــذه البيانــــات تعبيــــرا صــــادقا عــــن هويــــة المجلــــس المصــــري للشــــئون الخارجيــــة ، وانحيــــازه 

الطبيعــي للشــعب وترســيخا لمواقــف عديــدة التــزم بهــا منــذ انشــائه ، مــدافعا عــن الديمقراطيــة وحريــة 

فه الى ذلك فــان المجلــس حــرص منــذ اول وباالضا التعبير وحقوق االنسان ومصالح مصر العليا.

عقــد جلســتين مــرتين و  االســتماع لعــدد مــن شــباب الثــورة  يــوم للتغيــر ورحيــل الــرئيس الســابق علــى

 اتاسبوعيا ،لمن يرغب من اعضائه فى المشاركه .والحضور حيث ..يطرح فى الجلســه موضــوع

جــدول اعمــال مســبق .ثــم فــى ذلــك اليــوم ،دون  حــداثاألوالشــغل الشــاغل فــى تطــور  األهم الساعة

وضع خالصه المناقشات واالفكار والمقترحات فى ورقه ،يتم وضعها تحت نظــر مــن يهمــه االمــر 

  من المسئولين .

  

  

  2011مارس  9يوم وذلك في  حول التطورات  في ليبيابيان  •

   2011أغسطس  2بيان حول سوريا والصمت العربي المدوي في  •

ـــان حـــول اإلســـراع فـــي تيســـير مغـــادر  • ـــة الســـعودية بي ة المصـــريين ألراضـــي المملكـــة العربي

  2011أغسطس  29العائدين لوطنهم في 
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 19المتحــــــدة فــــــي  األمــــــمخطــــــاب الــــــى الــــــرئيس اوبامــــــا بشــــــأن عضــــــوية فلســــــطين فــــــي  •

 2011سبتمبر

  2011اكتوبر 12في  ماسبيرو أحداثبيان بشأن  •
 2011وبراكت 25بيان حول حق المصريين في الخارج المشاركة في االنتخابات في  •

  2011نوفمبر 1بيان حول عضوية فلسطين في منظمة اليونسكو في  •

 2011نوفمبر  10بيان حول التهديد بضرب ايران عسكريا في  •

  

  الموقع االلكتروني للمجلس

بالتعــاون مــع مركــز معلومــات مجلــس الــوزراء ، يقــوم قســم تكنولوجيــا المعلومــات بــالمركز بالعمــل 

للمجلــــس واصــــدار ه فــــي صــــورة جديــــدة متطــــورة يراعــــي كافــــة علــــى تطــــوير الموقــــع االلكترونــــي 

مســاعدتها فــي هــذا مالحظــات االعضــاء وطلبــاتهم ، ويشــكر المجلــس الســيدة انيســة حســونة علــى 

  . الشأن 

  

  مكتبة المجلس 

الــدوريات العربيــة واالنجليزيــة بعــد تجليــدها  ألهــمتوســعت مكتبــة المجلــس وافتتحــت قاعــة خاصــة  

  ألعضاء لالستعانة بها. وتنظيمها تيسيرا على ا

  

  العضوية

  عضوا   428وصل عدد اعضاء المجلس الى 

  


