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  تقرير اداء المجلس في الفترة من 

  2014نوفمبر– 2013نوفمبر 

  

  
  ،السادة الزمالء والزميالت اعضاء الس املصري للشئون اخلارجية 

  
تالحظون ان و  2014اىل نوفمرب  2013بني أيديكم تقرير اداء الس املصري للشئون اخلارجية يف الفرتة  من نوفمرب 

ام اتسم  باالتساع والتعدد والعمق ، وتراوح هذا النشاط ما بـني استضـافة الـس لعـدد مـن هذا الع وأداؤهنشاط الس 
اللقــاء مــع للتحــدث عــن جمـاالت عملهــم املتصــلة بالشـئون اخلارجيــة والداخليــة ، كـذلك   واألجنبيـةالشخصـيات املصــرية 

يونيـــو  30ثـــورة بعـــد ح املفـــاهيم الســـفراء االجانـــب  بالقـــاهرة  ، فضـــال عـــن جهـــود الـــس يف توضـــيح الصـــورة وتصـــحي
األجنبيـة لتصـحيح املفـاهيم ، كمـا حيـث ارسـل الـس عـدة رسـائل اىل املراكـز واملعاهـد  اإلخـوانوسقوط نظـام  2013

  الصورة .  من اجل مزيد من توضيح أجنبية من مراكز حبثية معروفة ومؤثرةو استضاف شخصيات  دعا
  

مخســة عشــر عامــا علــى انشــائه وهــي مناســبة  يعــد هلــا الــس احتفــاال خاصــا  رويصــادف هــذا العــام احتفــال الــس مبــرو 
  ومؤمترا علميا حيضره شركاء الس من خمتلف الدول .

  
  وكل عام وانتم خبري   

  
  سفري د حممد ابراهيم شاكر              
  رئيس جملس االدارة          
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  شخصيات مصريةاوال 

  
ــر املا • ــوزير  د امحــــد جــــالل وزيــ  22ليــــة الــــذي حتــــدث حــــول الوضــــع االقتصــــادي الــــراهن ملصــــر  وذلــــك يــــوم الــ

  .2013ديسمرب
  

مىن ذو الفقار نائب رئيس جلنة اخلمسني لوضع الدستور حيث حتدثت عن اهم معامل الدستور اجلديد وذلك  •
  . 2013ديسمرب 23يوم 

  
 وعضـو  االمريكيـة باجلامعـة اداالقتصـ واسـتاذة والتجـارة الصـناعة وزيـر مستشـار – اللطيـف عبـد عبلة الدكتورة •

 الوضـع ظـل يف لتنفيـذه اختاذهـا يتعـني الـيت واخلطـوات للدسـتور رؤيتهـا حـوليف لقاء حتدثت فيه  اخلمسني جلنة
  2014 فرباير 27 يوم وذلك.  مصر يف السياسي التحول وافق احلايل

  
 النظر وجهاتل وتبادل حيث دار حوار   لالستعالمات العامة اهليئة رئيس الصادق عبد صالح السفري •

 10وذلك يوم  البالد ا متر اليت املرحلة هذه يف لالستعالمات العامة اهليئة دور حول واخلربات
   2014مارس

  

حيث  واالسرتاتيجية السياسية للشئون اجلمهورية رئيس السيد مستشار حجازي مصطفي الدكتور االستاذ •
   2014مارس  19يوم  مصرللوضع يف  واملستقبلية احلالية املرحلة عن حتدث

 احلرب على شاهد" اجلديد كتابه االعضاء مع ناقش حيث ، السابق اخلارجة وزير الغيط ابو امحد السيد •
   2014ابريل 13  يوم وذلك "   والسالم

الـدكتورة لــوتس عبــد الكــرمي عضــو الــس وذلــك لعــرض كتاـا "رحلــة حيــاة" الــذي تناولــت فيــه مشــوار حياــا  •
وسريا الذاتية . هذا وقد تناولت اقالم االساتذة فاروق شوشة وسيلمان جودة ومها عبد الفتاح  واهم اعماهلا

عــرض وحتليــل  للكتــاب يف مقــاالم يف الصــحف اليوميــة والــذين كــانوا مــن ضــمن احلضــور للنــدوة وذلــك يــوم 
 2014مايو  28

كرى بأكادمييــة ناصــر العســكرية، املــؤرخ د.أشــرف صــربى، إستشــارى طــب األعمــاق وأســتاذ زائــر التــاريخ العســ •
 جهوده من أجل إثبات احلقوق املصرية بوجه عام وحقوق الشهداء املصريني ىف تلك احلربحيث حتدث عن 

ــو 14وذلـــك يـــوم  ــهداء  2014يوليـ ــى مقـــابر الشـ ــري علـ ــا لرفـــع العلـــم املصـ وجـــاري متابعـــة االمـــر مـــع بلجيكـ
ر حنـــيش واملستشـــارة ـــاين اجلبـــايل جلهودمهـــا يف هـــذا املصـــريني وتكـــرميهم . ويشـــكر الـــس الزميـــل عبـــد الغفـــا

  املوضوع اهلام.
  

  شخصيات روسية
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  األفريقيــة للــدول الروســي للــرئيس الشخصــي واملبعــوث الروســي األفريقيــة   الدراســات معهــد مــدير فاســيلف اليكســى/ د
    2014 فرباير 27 يوم والذي ناقش عدد من القضايا على راسها العالقات الثنائية الروسية املصرية 

  
  شخصيات اوروبية

جلزيــرة مــدير مشــال إفريقيــا، والشــرق األوســط، وشــبه ااألورويب إيل مصــر، برئاســة كريســتيان بريغــر االحتــاد وفــد  •

  .2014فرباير  13حمدودة من الس يوم  ، يف لقاء مع جمموعة العربية، وإيران والعراق 

وروبية واليت حتدثت حول االهتمام املستقبلي مركز الدراسات االمدير  Floerance Gaub الدكتور •
وذلك حيث وجه الس الدعوة هلا لزيارة القاهرة واستضافها ملدة  مبصر كشريك اسرتاتيجي االوريب  لالحتاد
  2014فرباير  19-17 يف الفرتة  يومني

االوروبية  حيث استضافه  EuroMeScoمدير الدراسات يف مؤسسة   Pol Morillasالدكتور  •
. يونيو  30للتحاور حول تطورات الوضع يف مصر بعد ثورة  2014فرباير  25-23الس ملدة يومني 

  وقد مت رفع عضوية الس يف هذه املنظمة من مراقب اىل عضو كامل . 
  شخصيات افريقية

بوزارة اخلارجية يف اطار اتفاقية التفاهم مع معهد الدراسات الدبلوماسية  االجنلوفون االفارقة الدارسني جمموعة •
  قد و ساملان حممد. د و زهران منري السفري ، شلىب امني السيد. د السفري من كل اليهم حتدث حيث ،

 يوم وذلك  اخلارجية اقضاياه و مصر اهتمامات كذلك و مصر ىف الداخلية التطورات عن منهم كل حتدث

  .2014 فرباير 25
االريرتي للدراسات االسرتاتيجية ، حيث اهتم بالتعرف على السيد الدكتور مياين بيين نائب رئيس املركز  •

مارس  16التطورات يف مصر وحتدث عن تقييم اريرتيا ملوضوع سد النهضة واملوقف االثيويب منه . وذلك يوم 
2014   

  شخصيات اسيوية 

دولية و جماالت الدكتور ماسايوكى ياماؤتشى، األستاذ الفخرى جبامعة طوكيو و املتخصص ىف تاريخ العالقات ال
الذكرى المئوية للحرب العالمية األولى و معانيها التاريخية للشرق  "يلقى حماضرة عن حيث الدراسات اإلسالمية،

   2014نوفمبر 15وذلك في  األوسط و اليابان فى الوقت الحالى

  

  شخصيات امريكية

اسـتاذ زميـل يف معهـد بروكينجـز ، كرسي انـور السـادات يف جامعـة مرييالنـد و   ذاالربوفيسور شبلي تلحمي  است •
 25يـــوم  وذلـــكعـــن العالقـــات املصـــرية االمريكيـــة ومفاوضـــات الســـالم االســـرائيلية الفلســـطينية  حيـــث حتـــدث

   2013نوفمرب
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 International  لالزمات الدولية اموعة ىف االوسط الشرق مدير ا   Robert Mally السيد  •

Crises Group، وعني فيما بعد يف البيت  2000 عام الثاىن ديفيد بكام مؤمتر ىف شارك الذى و
  2014يناير 8 وذلك يوماالبيض 

يســون املــدير الســابق ملركــز دراســات الشــرق االوســط يف جامعــة جــورج تــاون ليتحــدث الربوفيســور مايكــل هاد •
 2014فرباير  23حول السياسة االمريكية يف الشرق االوسط ورؤيته لالوضاع يف املنطقة يوم 

 East Westوالسـيدة هيفـاء الكـيالين مـن مؤسسـة   John Hurleyو John Edwinالسـفري  •

Institute   االمركية حيث تناول اللقـاء اجتاهـات السياسـة اخلارجيـة االمريكيـة جتـاه االوضـاع والتطـورات يف
  2014مارس  3يونيو ومشتقبل العالقات املصرية االمريكية. وذلك يوم  30مصر بعد ثورة 

حيث حتدث حول رؤيته للوضع احلايل يف مصر بعد ثورة  الزميل يف معهد واشنطن  Eric Tragerالسيد  •
 30يــوم  واســتمع لوجهــات نظــر االعضــاء يف هــذا الشــأن ، وذلــك  والعالقــات املصــرية االمريكيــة  يونيــو 30

   2014مارس 
  

  السفراء االجانب بالقاهرة

  
جري حوارمع اعضاء الس حول الرؤيـة األملانيـة سفري املانيا بالقاهرة  حيث    Michael Bockالسيد  •

  .  2014فرباير  19واألوروبية لألوضاع يف املنطقة  فضال عن العالقات املصرية االملانية وذلك يوم 
بالتعـاون  وماسي لبالنادي الدبا بالقاهرة يف حماضرة على عشاء سفري سويسر  Markus Leitnerالسفري  •

مــارس  9سويســرية ، بعنــوان "مــاذا يعــين احليــاد لسويســرا يف الوقــت الــراهن " يــوم مــع مجعيــة الصــداقة املصــرية ال
2014  

السـيد جابريـل مونــويرا املستشـار االول بالقسـم السياســي يف بعثـة االحتـاد االورويب بالقــاهرة ، حيـث نـاقش مــع  •
له االعضاء عالقات  التعاون بني االحتاد االورويب ومصر ، وشرحتعزيز جمموعة من اعضاء الس اوجه وسبل 

  2011نوفمرب  6الس مع منظمة اليوميسكو وعضوية الس يف هذه املنظمة وذلك يوم 

الســيد ميتــا امللحــق العســكري اليابــاين بالقــاهرة ، حيــث التقــى جمموعــة مــن اعضــاء الــس ودار نقــاش حــول  •
يب زيـارة لوفـد مـن وزارة الـدفاع ، واتفق على ترت 2014نوفمرب  5الوضع الداخلي واالقليمي ملصر وذلك يوم 

   2014اليابانية اىل الس خالل شهر نوفمرب 
  

  وندوات لقاءات 

عقد الـس حلقـة نقاشـية حـول االبعـاد االقليميـة والدوليـة ملشـروع سـد النهضـة االثيـويب شـارك فيهـا عـدد مـن  •
هــاين رســالن عضــو الــس واخلبــري يف اخلــرباء واالكــادمييني والدبلوماســيني وقــدم الورقــة النقاشــية فيهــا االســتاذ 

الشـــئون اإلفريقيـــة وشـــئون دول حـــوض النيـــل حيـــث تنـــاول   الـــدور األمريكـــي والـــدويل يف قضـــية ســـد النهضـــة 
  2014فرباير  26اإلثيويب. وذللك  يوم 
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 ون مانــديالســلوب أفريقيــا لقــاء تــأبني للــزعيم نينظــم الــس املصــري للشــئون اخلارجيــة بالتعــاون مــع ســفارة جنــ •
سـفراء مصـر السـابقني يف جنـوب حتدث فيه بعض الشخصيات املصرية الذين عاصروه عن حياتـه وفكـره مثـل 

 والـوزير حممـد فـائق اعضـاء الـس ة نائلـة جـرب والسـفرية هـاجر االمسبـويل والسفري السفرية مشرية خطاب افريقيا 
ريقيـا بالقـاهرة  سـفرية جنـوب اف  Ms   Noluthando Mayende Sibiyaكمـا القـت السـيدة   ،

سـفري دولـة  Ambassador Raphael Malonga  .كلمـة حـول الـزعيم مانـديال ، وكـذا السـفري 
السفراء االفارقة  الكوجنو ونائب عميد السلك الدبلوماسي االفريقي بالقاهرة . وقد حضر اللقاء  جمموعة من 

وحـات للسـفري فخـري عثمـان عضـو وتزامن هذا اللقاء مع اقامة معرض ل   2015يناير  21بالقاهرة وذلك 
  الس . 

  
مــارس مــن كــل عــام بيــوم الدبلوماســية املصــرية فقــد رأى الســيد وزيــر  15يف اطــار احتفــال وزارة اخلارجيــة  يــوم  •

يف خدمـة املصـاحل  ةاخلارجية ان يصـاحب االحتفـال هـذا العـام نـدوة علميـة تركـز علـى دور الدبلوماسـية املصـري
حلرب . وقد اشركت الوزارة الـس املصـري يف مناقشـة واعـداد وتنظـيم هـذه النـدوة.  الوطنية يف  وقت السلم وا

كما عهدت الوزارة للمجلس بدعوة اعضائه الدبلوماسيني حلضور هذه الندوة  ، وذلك يف مقر وزارة اخلارجية 
   2014مارس  15يوم السبت 

ــاون الـــس عقـــد • ــي الـــس مـــع بالتعـ ــن ملعلومـــات الربيطـــاين االمريكـ  British American االمـ

Information Security Council BASIC القاهرة جبامعة السياسية والعلوم االقتصاد وكلية 

 النقـاش أجـل مـن  2014 مـارس 25 يـوم"  مصـري منظـور: االنتشـار ومنـع النـووي السـالح نـزع حـول ندوة
 مـــؤمتر وحـــىت املقبلـــة الفـــرتة خـــالل اراالنتشـــ لعـــدم العـــاملي و اإلقليمـــي النظـــام يف مصـــر واســـرتاتيجية دور حـــول

 طريـق علـى ملحـوظ تقـدم اي احـراز عـدم بعـد وذلـك. 2015  عام النووي االنتشار حظر معاهدة  مراجعة
وعلــى  ، األوســط الشــرق يف االخــري الشــامل الــدمار اســلحة وكافــة النوويــة االســلحة مــن اخلاليــة املنطقــة انشــاء
 .االقليمية التطورات بعض وجود من الرغم

نـدوة بعنـوان "السياسـة يف مقـر الـس عقـد الـس بالتعـاون مـع جلنـة العلـوم السياسـية بـالس االعلـى للثقافـة  •
وقد دارت  نـدوة السياسـة اخلارجيـة املصـرية والتوجـه شـرقا علـى عـدة جلسـات اخلارجية املصرية والتوجه شرقا" 

جوانـــب موضـــوع النـــدوة وقـــاموا بشـــرح وجهـــات قــدم املشـــاركني فيـــه مـــن املختصـــني واخلـــرباء اوراقـــا عـــن خمتلـــف 
 2014 مايو 21وذلك يوم االربعاء نظرهم بشأن تعزيز العالقات وتنميتها مع القوى البازغة واملؤثرة يف اسيا 

ث و مــن اجــل االعــداد للمــؤمتر الثــاين ملراكــز البحــ والثــاين ُعقــد مبقــر الــس املصــري االجتمــاع التنســيقي االول  •
ــالعربيـــة  ــة يف الشـــرق بالتعـــاون مـ ــة اخلاليـ ــريب ملنـــع االنتشـــار وانشـــاء املنطقـ ع جامعـــة الـــدول العربيـــة واملنتـــدى العـ

حيث مت اللقـاء مـع امـني عـام جامعـة الـدول  2014اغسطس  12و 2014يونيو  19 االوسط وذلك يف 
 العربية د نبيل العريب والسيد امحد بن حلي مساعد االمني العام. 
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ز القدس لتنمية اتمع برئاسة السيد وليد سامل ندوة حول تنشيط املبادرة العربية نظم الس  بالتعاون مع مرك •
  2014سبتمرب  23وذلك يوم  ةاالسرائيلي ة لعملية السالم الفلسطيني

والنـاتو " جـرت علـى ثـالث جلسـات عمـل شـارك -عقد الس نـدوة مشـرتكة مـع حلـف النـاتو بعنـوان "مصـر •
  2014اكتوبر 16 فيها خرباء ومتخصصني وذلك يوم

يشــارك الــس يف اجتماعــات الشــبكة املصــرية  التابعــة ملؤسســة انالينــدا االورومتوســطية للحــوار بــني الثقافــات  •
 2014اكتوبر 16ممثال يف د ال فهمي وعقد اخر اجتماع يف االسكندرية يف 

 جمموعة حرره و للتنمية املتحدة مماأل برنامج يصدره الذى و العربية البشرية التنمية تقرير ملناقشة نقاشية حلقة •
 2014 أكتوبر 13 وموذلك  الرئيسى احملرر  قرىن جت الدكتور األستاذ  واستضاف العرب الباحثني من

مراجعات ما بعد التغيري  2013/2014سوف يعقد الس حلقة نقتاشية  حول كتاب "حال االمة العربية  •
 العــرب واملصــريني والــذي ســاهم فيــه جمموعــة مــن البــاحثني  " الــذي صــدر عــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة

   2014وحترير االستاذ الدكتور علي الدين هالل  ، وذلك يف اواخر شهر نوفمرب 

  المؤتمر السنوي 

والتوازنـــات االقليميـــة  حتـــت عنـــوان  :سياســـة مصـــر اخلارجيـــة المـــؤتمر الســـنويعقـــد الـــس املصـــري للشـــئون اخلارجيـــة 
ث افتتحــه الســيد نبيــل فهمــي وزيــر اخلارجيــة وجــري علــى ثــالث جلســات تناولــت التوازنــات االقليميــة والدوليــة " ، حيــ

   2014يناير 26والدولية لسياسة مصر اخلارجية واهم قضاياها ، وذلك يوم 

  عاما على انشاء المجلس  15االحتفال بمرور 

را علميـا سيتضـمن برناجمـه  حبـث  مـا متـر بـه مصـر ؤمتوذلك بعقد معاما على انشائه  15مبرور  هذا العام حيتفل الس 
واملنطقة والعامل من تطورات تقتضي احلوار ، وطرح االفكار للوصول اىل رؤى وحلول ملا تواجهه  املنطقة من ازمـات وملـا 

دعــوة شــركاء الــس مــن   -والول مــرة–هــذا العــام الــس  تواجهــه مصــر علــى وجــه اخلصــوص مــن حتــديات. وقــد قــرر
منظمـات اتمـع املـدين يف  العـامل الـيت تربطنـا ــم عالقـات تعـاون مؤسسـية  للحضـور واالشـرتاك يف حـوار مثمــر  خمتلـف

ديســمرب  16و15 مــن املتوقــع عقــد هــذا املــؤمتر يــوميومتعمــق حــول مشــاكل املنطقــة وعالقــات مصــر بالعــامل اخلــارجي. 
2014  .  

  
  المؤتمرات الخارجية

  

 معاهـدة مراجعـة ملـؤمتر الثالثـة الـدورة يف احلكوميـة عـري املنظمـات ضمن خلارجيةا للشئون املصري الس شارك •
 28 مـن نيويـورك يف املتحـدة األمـم مقـر يف انعقـد الـذي و،  2015 لعـام ( NPT ) النـووي االنتشار منع
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 ريمنــ. د الســفري و الــس رئــيس شــاكر حممــد. د الســفري الــدورة يف الــس ومثــل،  2014 مــايو 9 ايل ابريــل
 احلكوميـــة غــري للمنظمــات املخصصــة اجللســة يف الــس وفــد شــارك كمــا،  للمجلــس العــام الســكرتري زهــران

 لقــراري وفقــا الشــامل الــدمار أســلحة مجيــع مــن  لألوســط الشــرق منطقــة اخــالء عــن بيانــا فيهــا ألقــيحيــث ،
ر لقــاء خــاص مبقــر ، وقــد عقــد الــس علــى هــامش املــؤمت 2010 و 1995 لعــامي املعاهــدة مراجعــة مــؤمتري

مــايو  حتــت عنــوان املنطقــة اخلاليــة مــن 3االمــم املتحــدة يف الغرفــة املخصصــة للمنظمــات غــري احلكوميــة يــوم  
وقام السفري حممد شاكر بتوزيع الشرق االوسط :اىل اين ؟ "  يفووية وكافة اسلحة الدمار الشامل االسلحة الن

 ة النشاء املنطقة اخلاليةة يف الشرق االوسط ورقة مكتوبة حول رؤيته للعناصر الرئيسية الالزم

حضر السفري حممد شاكر والسفري حممد انيس سامل بدعوة شخصية اللقاء الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة  •
الذرية بالتعاون مع معهد مونرتيه فرع فيينا  لالعالميني العرب مـن اجـل تثقـيفهم يف موضـوعات منـع االنتشـار 

 2014يونيو  25-23 ينا في النووي وذلك يف

شارك السفري د حممـد ابـراهيم شـاكر يف مـؤمتر الكونسـورتيوم االورويب حـول منـع االنتشـار النـووي يف  بروكسـل  •
  2014سبتمرب  3-2الفرتة 

 الدوليـــة املشـــاكل عـــن للدراســـات الصـــيين املعهـــد مـــن شخصـــية بصـــفه دعـــوةتلقـــى الســـفري حممـــد منـــري زهـــران  •
الصـينية  االصـالحات عـن مـؤمتر حلضـور الصـيين الشـيوعي للحـزب املركزية لجنهل التابع CCCWS املعاصرة

 السـاحل علـي  Qingdao مدينـة مث كونفشيوس معبد لزيارة Qufu ملدينة زيارة تنظيم وتبعها ، بكني يف
  2014 سبتمرب 5 إيل 2 من الفرتة يف شنغهاي مشال للصني الشرقي

املـؤمتر العـام يف  لـدكتور مصـطفى عبـد اهللا ور يسـري ابـو شـادي واشارك الس ممـثال يف كـل مـن السـادة الـدكت •
تعقـده الوكالـة الدوليـة  الـذي الدولية  مؤمتر الضماناتيف وكذا  2014للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف سبتمرب

  2014 أكتوبر 24-20للطاقة الذرية يف 

عهــد الدراســات والتحلــيالت الدفاعيــة يف يف املــؤمتر الســنوي ملكممــثال للمجلــس شــارك الســفري فتحــي الشــاذيل   •
حـول التحـوالت اجليوسياسـية يف   Institute for Defense Studies and analysisاهلنـد 

  2014سبتمرب 11-10غرب اسيا :دراسة االجتاهات والتداعيات" يف نيودهلي يف الفرتة 

هـــد االيطـــايل للعالقـــات الدوليـــة بعنـــوان "  شـــارك الـــس يف املـــؤمتر الـــذي نظمتـــه وزارة اخلارجيـــة االيطاليـــة واملع •
Towards Helsinki+40 The OSCE, the Global Mediterranean and 

the Future of cooperative security    لـس يف هـذا املـؤمتر كـال مـن السـفراءوقـد مثـل ا
  2014سبتمرب 18و17وذلك يف روما يف  حممد انيس سامل ود السيد امني شليب

لس عضوا كامال يف منظمة اليورميسكو فقد متت دعوته حلضور املؤمتر السنوي والندوة املصاحبة له باعتبار ا •
وذلك يف   increasing Diversity in the Euro-Mediterranean  Regionحول 

  .  السيد امني شليب  د.ومثل الس السفري   2014اكتوبر 2-3
  مذكرات التفاهم والتعاون

  2013ديسمرب  11اون مع الس اري للعالقات الدولية يف مذكرة تفاهم وتع •

 2014يونيومذكرة تفاهم مع املعهد الدبلوماسي بوزارة اخلارجية املصرية يف  •

   2014أغسطس  25 يفاإلسرتاتيجية  تمذكرة تفاهم وتعاون مع املركز االقليمي للدراسا •
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  وتعقيببيانات 

   2013نوفمرب 12 مصر  يف ومعاملتهم السوريني الالجئني بشأن بيان •

  2013 سمربدي 1يف  1اخلمس دول الكربى+بيان بشأن اتفاق ايران مع  •

 يونيو وتصحيح املفاهيم اخلاطئة . 30عدة رسائل اىل املعاهد االجنبية املماثلة توضيحا للصورة بعد ثورة  •

   2014يونيو 4ذلك يوم رسالة اىل الرئيس عبد الفتاح السيسي مبناسبة فوزه يف االنتخابات الرئاسية و  •
  2014 يونيو 22بعد سيطرة تنظيم داعش يوم العراق ىف الوضع حولبيان  •

ا شـهدته مصـر مـن تطـورات ملـ  يف توضـيح الصـورة احلقيقيـة  الس املصري للشـؤون اخلارجيـة يف اطار جهود  •
ة تارخييــا ، متثلــت يف عـن إرادة شــعبية كاســحة غـري مســبوق احقيقيــ اتعبــري  مـا يعــد  هــو يونيــو و 30يف سياسـية 

،ويف  مل يســبق هلــا مثيــل شــارك فيهــا ماليــني املصــريني ثــورة مطالبــات مجاهرييــة واســعة النطــاق مت التعبــري عنهــا ب
الــس املصــري كافــة القــوى الدوليــة الدميقراطيــة إىل احــرتام قــرار الشــعب املصــري واختيــاره لســبل  اطــار دعــوة 

، فقــد ســعى الــس اىل  بعــث رســائل اىل عــدة  مصــريا داخليــا خالصــاحتقيــق النظــام الــدميقراطي بصــفته شــأنا 
مؤسسات او اشخاص على املستوى الدويل لشرح هذه الصورة والرد او التعقيب على ما يرد من مغالطات او 
خلــط يف املفــاهيم مثــل جمموعــة العمــل االمريكيــة اخلاصــة بالعالقــات مــع مصــر فضــال عــن الــرد علــى مقــاالت 

  وطة عن الوضع يف مصر.تعكس صورة مغل
اغسطس  19اث فض ميداين رابعة والنهضة  يوم دبيان تعقيبا على تقرير هيومان رايتس واتش بشأن اح •

2014  

 2014اكتوبر 12بيان مبناسبة مؤمتر اعمار غزة الذي تستضيفه مصر يوم  •

   2014نوفمرب  1م بيان مبناسبة تعديات املتطرفني االسرائيلني على املسجد االقصى ومنع املصلني  يو  •
  العضوية

قرر جملس االدارة الغاء عضوية االعضاء الذين تـأخروا يف سـداد اشـرتاكام السـنوية الكثـر مـن ثـالث سـنوات . وبالتـايل 
  عضو .  345وصل عدد اعضاء الس اىل 

 


