
 1

  
  2010نوفمبر – 2009نوفمبر تقرير اداء المجلس من 

  مقدمة 
ق وموضــوعي  حــول يــعمصــري للشــئون الخارجيــة ادارة حــوار الرئيســية للمجلــس  الم األهــدافمــن 

مـــن خـــالل النـــدوات والمـــؤتمرات ومجموعـــات العمـــل  وذلـــك قضـــايا السياســـة الخارجيـــة المصـــرية،
لــس فــي تخصصــاتهم المختلفــة وكــذلك اللقــاءات المج أعضــاءالداخليــة التــي يــديرها ويشــارك فيهــا 
ســواء فــي القــاهرة  األجنبيةالمماثلة والمراكز البحثية  المجالسوالحوارات مع الشخصيات وممثلي 

  او في الخارج.
وهو يسير ويعمق هــذا الــنهج ، االمــر الــذي تعكســه تقــارير  1999المجلس في مايو  تأسيسومنذ 

وابــداء المالحظــات  عليهــا  لمناقشــتهاميــة علــى جمعيتــه العمو  ساالداء السنوية التي يعرضها المجل
.  

الــى نــوفمبر  2009ويواصل تقرير اداء المجلس الــذي نقدمــه هــذا العــام ويغطــي الفتــرة مــن نــوفمبر 
  ، وسوف يظهر هذا التقرير انشطة المجلس على عدة مستويات : 2010

اق عريض مــن القضــايا المتصــلة التي استضافها المجلس لمناقشة نط ةمستوى الشخصيات المصري
والشخصـــــيات االمريكيـــــة وممثلـــــي المراكـــــز البحثيـــــة والجامعـــــات .بالسياســـــة الخارجيـــــة المصـــــرية 

  .ال والعسكريين والشباب ين ورجال االعممالمريكية ووفود الكونجرس واالكاديا
ؤسســة اني وممثلي ملشيوخ االير الشخصيات االسيوية التي شملت د علي الريجاني رئيس مجلس ا

ـــة  ـــة شـــملت  الســـيدة كـــاثرين اشـــت.ساســـاكوا للســـالم الياباني ون ممثلـــة االتحـــاد وشخصـــيات اوروبي
ايدر وزير خارجية تركيــا والبروفيســور شــنة لشئون االمن ، والسيد احمد داود اوغلو االوروبي السامي

  .مدير مركز الدراسات بالمجلس االلماني للعالقات الخارجية 
ها المجلــس حــول قضــايا عربيــة وافريقيــة وغيرهــا مــن مــؤتمرات التــي عقــدوال النــدواتوعلى مستوى 

يــة فــي مصــر وكــذلك النــدوة التــي عقــدها فمثــل احــداث الحــدود مــع غــزة واالحــداث الطائ القضــايا
  الجديدة . إلستراتيجيتهرؤية الحلف  لمناقشةالمجلس مع حلف الناتو 

ليـــا مـــن عـــل الشـــرق االوســـط خار النـــووي وجاشـــالمجلـــس فـــي قضـــية منـــع االنتهـــود وفـــي نطـــاق ج
غيــر  المنظمــات شــامل ، وذلــك بالتنســيق مــع مجموعــة اســلحة الــدمار الالسالح النووي وغيره من 

مراجعــة  للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مــؤتمر المخصصــة المجلس  فــي الجلســة شارك ،الحكومية
ن رئيســيتان صــيتاهــذا ان المجلــس قــد اســتقبل شخال باوتجــدر االشــارة اتصــ.معاهــدة منــع االنتشــار 

ولــي هــاينونين نائــب الذرية االول هو يوكيا امانو مدير عام الوكالة والثــاني أمن الوكالة الدولية للطاقة 
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بالتعــاون مــع جمعيــة البــاجواش نــدوة دوليــة عقــد المجلــس كمــا   المــدير العــام لشــئون الضــمانات .
دراســات االمــن بــاالردن نــدوة المصــري ومركــز الدراســات االمنيــة بجنــوب افريقيــا والمعهــد العربــي ل

" فــي حــول " الحــد مــن االنتشــار النــووي :االبعــاد الفنيــة والسياســية واالمنيــة وصــياغة اطــر التعــاون
  . 2010القاهرة في اكتوبر 

  
قام العديد مــن اعضــاء المجلــس بزيــارات خارجيــة لعــدد مــن المراكــز البحثيــة وحضــور  وخالل العام 

  لس او دعوات شخصية  .مؤتمرات سواء من خالل دعوات للمج
  

 ةهــذا التقريــر اســتعدادا لمناقشــته فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــويأمــل المجلــس فــي قيــامكم بقــراءة 
  المقبل وبهدف ابداء مالحظاتكم واقتراحاتكم .

  
  

    سفير د محمد ابراهيم شاكر              
  مجلس االدارة رئيس               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 3

  
  شخصيات مصرية 

مــدير مركــز جــالوب لدراســة اراء المســلمين فــي المنطقــة وقــام  باعطــاء  محمــد يــونس نائــب •
نبذة عن المركز وانشطته ومــا اصــدره مــن دراســات وخاصــة دراســة حديثــة اصــدرها  بعنــوان  

Who Speaks for Islam?  2009نوفمبر  5، يوم  .  
حــول " عــة نيويــورك القــى  محاضــرة االســتاذ الــدكتور ياســين العيــوطي اســتاذ القــانون بجام •

ديســمبر  16امريكا من دولة عظمى الى دولة كبرى :بداية االنحسار للمــد االمريكــي" يــوم 
موضوعها "تطرف اليمين االمريكــي اخرى القى  محاضرة  2010مايو  23و في  2009

  واثاره على العالمين العربي واالسالمي. 
الروســـية فـــي  الـــدكتورة نورهـــان الشـــيخ حيـــث عرضـــت كتابهـــا الجديـــد حـــول االســـتراتيجية •

    2010فبراير  10الشرق االوسط يوم 
األستاذ الدكتور محمود أبو زيد وزير الري و الموارد المائية السابق و رئيس المجلس  •

، وقد تحدث  عن وضع مصر المائي و احتياجاتها من 2010مارس  6العربي للمياه يوم 
 ل. المياه و كذلك عالقاتها و إمكانيات التعاون مع دول حوض الني

الــدكتور مصــطفى علــوي، والــدكتورة ســالي آســحاق لمناقشــة دراســة كانــا قــد أعــداها حــول  •
مــايو  20"تقييم فاعلية الدور اإلقليمي المصري مــن عبــد الناصــر إلــى مبــارك"  وذلــك يــوم 

2010  

د ماجد عثمان مدير مــر كــز معلومــات مجلــس الــوزراء ودعــم اتخــاذ القــرار والقــى محاضــرة  •
  2010يونيو  15يوم وذلك  ؟ المصريون للعالم الخارجيموضوعها  كيف ينظر 

محاضــرة  حــول "واقــع  حيــث القــىالدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبــة اإلســكندرية  •
 2010يوليو  1ل مصر في ضوء المتغيرات الجديدة" وذلك يوم ومستقب

لدولية الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض القاضي الدولي السابق في المحكمة الجنائية ا •
 2010يوليو  12بالهالي وعضو المجلس  لعرض كتابه "هموم انسان مصري" يوم 

  2010سبتمبر 7لقاء مع فضيلة المفتي د علي جمعة على سحور في رمضان في  •

الدكتور حازم الببالوي في محاضرة ضمن برنامج المجلس حول "مصر في عالم جديد"  •
 2010سبتمبر  18وذلك يوم 

 21احمد في محاضرة حول مستقبل عملية السالم يوم  الدكتور احمد يوسف •
  2010سبتمبر
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  أسيويةشخصيات 

  
بالتعــاون مــع جمعيــة الصــداقة المصــرية د علــي الريجــاني  رئــيس مجلــس الشــيوخ االيرانــي  •

االيرانية حيث تحدث عن العالقات المصرية االيرانية والملــف النــووي االيرانــي وذلــك يــوم 
   2009ديسمبر  22

 Sasakawa  Peaceللســالم  اوا ب مــدير مؤسســة ساســاكئــساســاكي ناالــدكتور  •

Foundation   فــي طوكيــو وذلــك للترتيــب لزيــارة وفــد مــن المجلــس الــى المؤسســة فــي
ــاني بشخصــياته  ــوفمبر المقبــل . وذلــك لتعريــف المجتمــع المــدني الياب طوكيــو  فــي شــهر ن

 2010ابريل  13ظماته باالوضاع في الشرق االوسط  وذلك يوم ومن

فــي لقــاء  مبعــوث الحكومــة اليابانيــة الــى الشــرق االوســط Yutaka IImuraالســفير   •
   2010أكتوبر 27يوم  محدود 

  شخصيات امريكية
األمريكيــة ودارت المناقشــات حــول ظــاهرة األســالموفوبيا   Delawareوفد مــن جامعــة  •

ب علــى في الغرب وأسباب ظهورهــا وكيفيــة معالجتها،واكــد اعضــاء المجلــس  علــى انــه يجــ
الغــــرب وأمريكــــا بشــــكل خــــاص أن يتبنــــوا سياســــة الحــــوار بــــين الحضــــارات ، وذلــــك يــــوم 

  2009ديسمبر 16
بجولــة فــي المنطقــة والمشــرف  الــذين قــامواوفد  طالب من عدد مــن الجامعــات االمريكيــة  •

ــارتهم للقــاهرة د مصــطفى علــوي ، وقــد اجتمــع معهــم عــدد مــن اعضــاء المجلــس  علــى زي
اع فـــي المنطقـــة بمـــا فيهـــا القضـــية الفلســـطينية وايـــران والعـــراق حيـــث قـــدموا عرضـــا لالوضـــ

  .2009نوفمبر  23ائر والعالقات المصرية االمريكة  وذلك يوم واحداث الجز 
  

مكــون مــن مثقفــين وبــاحثين واســاتذة ورؤســاء منظمــات اهليــة يــزورون القــاهرة  وفــد امريكــي •
عاتنــا والمســاعدة فــي تفهــم لاللتقاء مع مثقفين مصريين الستكشاف دور العقيــدة فــي مجتم

وتحسين العالقات االمريكية مع العــالم االســالمي ، والبحــث عــن شــركاء لبنــاء جســور بــين 
  .2009ديسمبر  15في  مصر والواليات المتحدة 

، "دانيل كيرتزر" هم الدبلوماسية و األكاديمية و العسكرية مريكيةاألشخصيات ال من ددع •
 " ريتشارد هاس و و ، 2010فبراير  16فبراير الى  10نز" في الفترة من يوم فرانك ويز "
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  CAPSTONEو كــذلك مجموعــة مــن الجنــرالت األمــريكيين  مــن  ،شــبلى تلحمــى"
أن العالقــــات المصــــرية ودار خــــالل اللقــــاء نقــــاش حــــول عــــدد مــــن الموضــــوعات اهمهــــا 

    العــراق •     أفغانســتان و•     اهمها وموضوعات    تحديات من تواجهها  األمريكية وما 
 االسرائيلى الفلسطينيالصراع  و

  
عــــدد مــــن طــــالب الجامعــــات االمريكيــــة الــــذين يدرســــون الشــــرق االوســــط ضــــمن برنــــامج  •

امدايســت وذلــك تحــت اشــراف االســتاذ الــدكتور مصــطفى علــوي عضــو المجلــس ، وقــد 
تحــدث معهــم مجموعــة مــن اعضــاء المجلــس حــول الصــراع العربــي االســرائيلي والمواقــف 

 12كما وجه الطالب عدد من االسئلة حــول دور مصــر فــي عمليــة الســالم . يــوم المصرية  
    2010ابريل 

  
مســاعد وزيــر الخارجيــة االمريكــي الســابق لشــئون منــع   Thomas Grahamالســيد  •

االنتشار وذلك في لقاء حيث قدم مقترحات حول اهميــة  تــدويل دورة الوقــود النــووي مــن 
وكانــت   2010مــايو  13محدود يوم في لقاء وذلك  اجل دعم البرنامج النووي المصري.
  كريمته ممثلة وكالة رويترز بالقاهرة.

  
وفــد مــن مؤسســة مجلــس المصــلحة الوطنيــة االمريكــي ، وهــي منظمــة غيــر حكوميــة وغيــر  •

حزبيــة تهـــدف الــى تثقيـــف المجتمـــع االمريكــي بشـــأن الصـــراع العربــي االســـرائيلي ، خـــالل 
ى حــوار حــول  الوضــع الــراهن فــي الشــرق االوســط ، زيارتــه لمنطقــة الشــرق االوســط وجــر 

  2010مايو  19وذلك يوم 
أستاذ الدراسات العلمية والعالقات الدولية في جامعتي  Paul J. Sullivanاألستاذ  •

الدفاع القومي وجورج تاون في لقاء محدود تحدث فيه  عن األوضاع في الشرق األوسط  
   2010يوليو  6وذلك يوم 

  أوروبيةشخصيات 
  

 Western European Unionرئيس  William Van Eeklienالسيد  •

السابق وعضو الحــزب الليبرالــي فــي هولنــدا والــذي زار القــاهرة لحضــور المــؤتمر الســنوي  
  . 2009نوفمبر  4لالحزاب الليبرالية في العالم   وذلك يوم 
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الشــرق الخبيــر الفرنســى فــى شــئون العــالم االســالمى وقضــايا  Gilles Kepelالســيد   •

األوسط وأستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات السياســية ببــاريس حيــث القــى 
 20محاضرة حول ثالثة محاور الزمة الشرق األوسط وذلــك يــوم لقــاء يــوم االحــد الموافــق 

   2009ديسمبر 
اســتاذ التــاريخ فــي جامعــة الســويد بالتعــاون مــع الســفارة  Sature Linnerالــدكتور  •

القـــاهرة حـــول "مـــذكرات داج همرشـــولد االمـــين العـــام االســـبق لالمـــم المتحـــدة الســـويدية ب
   2009ديسمبر   17وذلك  

لشؤون مثلة االتحاد األوروبي السامية ، مCatherine Margaret Ashton السيدة •
المجلس بالتعاون  هااستضاف  رئيس المفوضية األوروبية ةنائب و السياسة الخارجية واألمن

بمقر جامعة  2010مارس  15ل العربية والمفوضية االوروبية بالقاهرة يوم مع جامعة الدو 
االتحاد األوروبي  –إاللتزام بتحقيق السالم الدول العربية وقد ألقت محاضرة حول 

 والشرق األوسط

استقبله المجلس بالتنسيق مع  السفير وزيــر خـارجيـة جمـهوريـة تركيـا  أحـمد داودأغـلو •
 2010مارس  2ير  تركيا بالقاهرة يوم حسين بوصطالي سف

• Prof.Eberhard Sandschneider   رئــيس مركــز الدراســات  بــالمجلس
نحو عالم متعدد االقطــاب :  بعنوان "حيث القى محاضرة     االلماني للعالقات الخارجية

. كمــا نظــم المجلــس  لقــاءات لــه  بــوزارة  ." ,المانيــا ، اوروبــا ، الشــرق االوســط الكبيــر
جية مع مساعد الوزير للشئون االوربية ولقاء مــع اعضــاء المجلــس المصــري االوروبــي الخار 

  2010ابريل  10-7. وذلك في الفترة 

للدراســات الدوليــة  األلمــانيفي المعهد  األوسطمن قسم الشرق  األلمانمجموعة الخبراء  •
 12ت وذلـــــك علـــــى عشـــــاء عمـــــل يـــــوم ر بـــــبالتعـــــاون مـــــع مؤسســـــة فريـــــدريش اي  واألمنيـــــة

 .  2010يوما


	 ا������ة  Birgitta Holst Alaniالسفيرة  •������ة ا���
� ا�����ي �	�����ر�� ورا 

Malin Karre 2010يوليو  14على غداء عمل يوم  سفيرة السويد بالقاهرة. 
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  شخصيات عربية:
   2010اكتوبر 24السيد الصادق المهدي في لقاء لمناقشة الوضع الحالي في السودان يوم 

  ت دوليةشخصيا
ــــدكتور  • ــــة لشــــئون  Heinonen  Olliال ــــة للطاقــــة الذري ــــة الدولي ــــب مــــدير الوكال نائ

واهميــة  2010الضمانات وذلــك  بمناســبة مــؤتمر مراجعــة معاهــدة منــع االنتشــار فــي مــايو 
العـــداد  االســـتعداد لـــه مـــن جانـــب المجلـــس المصـــري للشـــئون الخارجيـــة وعلـــى االخـــص

مشـــروع بيـــان تصـــدره مجموعــــة المنظمـــات الغيـــر حكوميـــة فــــي الـــدول اعضـــاء مجموعــــة 
االجنــــدة الجديــــدة ، تقــــرر تشــــكيل مجموعــــة عمــــل لالعــــداد لهــــذا المــــؤتمر مــــن اعضــــاء 
المجلس ومن غير االعضاء .وفي هذا الســياق ، استضــافه المجلــس علــى غــداء عمــل يــوم 

 2009ديسمبر   12

عمـــل التقـــى فيـــه  عشـــاءعلــى ر عــام الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة الســيد يوكيـــا امـــانو مـــدي •
وبمناســبة هــذه الزيـــارة  2010يونيــو  21مجموعــة محــدودة مــن اعضــاء المجلــس يــوم ب

نشــرت صــحيفة االهــرام مقــاال للســفير محمــد شــاكر عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يــوم 
  .2010يونيو  22

ام االتحاد من اجل المتوســط وذلــك فــي محاضــرة سكرتير ع من االردن  د احمد مساعدة •
   2010سبتمبر 15حول آفاق وتحديات االتحاد من اجل المتوسط " وذلك يوم 

  
  ندوات 

  احتفالية بمرور عشر سنوات 
ســـنوات علـــى انشـــاء المجلـــس المصـــري للشـــئون  10مـــع مـــرور  2009توافـــق عـــام  •

ـــرا  للحـــوار الموضـــوعي الخارجيـــة ، والتـــي نجـــح المجلـــس خاللهـــا فـــي ان يصـــبح منب
والمتعمــق حــول قضــايا السياســة الخارجيــة ، كمــا نجــح فــي اقامــة عالقــات تعــاون مــع 
ـــا ،  ـــات المتحـــدة ، اوروب ـــاطق : الوالي عـــدد مـــن المجلـــس المماثلـــة فـــي مختلـــف المن
افريقيــا واســيا والــدول العربيــة .وبهــذه المناســبة ، عقــد المجلــس احتفاليــة بــدار االوبــرا 

تحـــدث فيهـــا الســـفير عبـــد الـــرؤوف الريـــدي رئـــيس  2009بر نـــوفم 17المصـــرية يـــوم 
مجلــس االدارة ، والســيد عمــرو موســى امــين عــام جامعــة الــدول العربيــة والــذي كرمــه 
المجلس تقديرا لدعمه للمجلس منذ انشائه .كذلك شهدت االحتفاليــة حضــورا كثيفــا 
مـــن اعضـــاء المجلـــس والشخصـــيات العامـــة وفـــي مقـــدمتهم د عصـــمت عبـــد المجيـــد 



 8

الـــوزير احمـــد مـــاهر الســـيد والمهنـــدس حســـب اهللا الكفـــراوي . فضـــال عـــن الســـفراء و 
االجانـــب بالقـــاهرة .وقـــد افتتحـــت االحتفاليـــة بفقـــرة موســـيقية لفرقـــة اوركســـترا القـــاهرة 

بقيــادة االســتاذ عبــد  واختتمت ايضا بفقرة موسيقية لفرقة الموســيقى العربيــةلسيمفوني ا
  . عضو المجلس ، وقدم الحفل الفنان حسن كامي الحليم نويرة

  
عضــــاء المهتمــــين بالشــــئون االفريقيــــة  فــــي لقــــاء مــــع األعــــدد مــــن لقــــاء محــــدود ضــــم  •

المشاركين في المؤتمر الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز القاهرة االقليمــي 
الــث لمبــادرة للتــدريب علــى تســوية المنازعــات وحفــظ الســالم فــي افريقيــا االجتمــاع الث

ديســــــــمبر  21و20اســــــــتعراض بنــــــــاء القــــــــدرات  لعمليــــــــات دعــــــــم الســــــــالم يــــــــومي 
 2009ديسمبر 22بحضور وكيال سكرتير عام االمم المتحدة يوم 2009

لمناقشـــة األحـــداث الطائفيـــة األخيـــرة فـــي مصـــر وذلـــك مـــن واقـــع اهتمامـــه  لقـــاء محـــدود  •
علــــى صــــورة مصــــر  اتهبالشــــأن الــــداخلي المصــــري والوحــــدة الوطنيــــة فضــــال عــــن انعكاســــا

   2010-فبراير-9الخارجية وما قد تستدعيه من تدخالت أجنبية. يوم 
عقدت مجموعة عمل تضمنت عددا من اعضاء المجلس  والشخصيات ذوي الخبــرة فــي  •

لمناقشــة الــدالالت السياســية الحــداث مبـــاراة   2009نــوفمبر 23الشــئون العربيــة يــوم   
الـــى مجموعـــة مـــن المالحظـــات والتوصـــيات  مصـــر والجزائـــر. ، وقـــد خلصـــت المناقشـــات

باالضـــافة الـــى التســـاؤل عـــن ادوات   "القـــوة الناعمـــة" التـــي كانـــت مصـــدرا لمكانـــة مصـــر 
العربية : األزهر ، الفن ، الثقافة، الشخصــيات العامــة والثقافيــة  والمؤسســات االكاديميــة . 

تجــاري كــان مــن اكثــر ونبهت الى ان االعالم المصري وخاصة اإلعالم الرياضــي واالعــالم ال
ثغرات االداء المصــري قبــل وبعــد مبــاراة كــرة القــدم بــين مصــر والجزائــر فــي تصــفيات كــأس 

 العالم .

نــدوة عــن األحــداث علــى الحــدود المصــرية مــع غــزة و الجهــود المصــرية بالنســبة للقضــية  •
الفلســطينية تحــدث فيهــا الســيد الســفير محمــد بســيونى ســفير مصــر فــي إســرائيل ســابقا، 

ــــو  ــــوالل ــــدكتور محمــــود خلــــف الخبي ــــاء ال ــــى اكاديمي ة ناصــــر ر االســــتراتيجي و مستشــــار ف
العسكرية العليا و السيد السفير إيهاب وهبة مقرر المجموعة العربية فى المجلــس. وذلــك  

 2010يناير 17يوم 

مجلــــس المصــــري االوروبــــي عقــــد المجلــــس بالتعــــاون مــــع جمعيــــة البــــاجواش المصــــري وال •
حول االعــداد لمــؤتمر مراجعــة معــادة بمقر جامعة الدول العربية وة ول العربية ندوجامعة الد
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قضايا األمن ونزع الســالح و القضــايا ، على مدار جلستين  تناولت  2010منع االنتشار 
التنموية ونظام الضــمانات الــدولي ، واشــترك فيهــا مجموعــة مــن الخبــراء المصــريين والعــرب 

ينو سكرتير عام منظمــة البــاجواش الــدولي وذلــك وشارك فيها ايضا الدكتور باولو كوتا رامس
  2010ابريل  6 يوم

 ســتراتيجيعقــد المجلــس نــدوة باالشــتراك مــع  حلــف النــاتو فــي القــاهرة حــول المفهــوم اإل •

 2010مارس  4يوم   ومصربين الحلف  والعالقةالناتو  الجديد

  نيويورك في  2010مشاركة المجلس في مؤتمر مراجعة معاهدة منع االنتشار في مايو  •
ا  2010مــايو  28-3شــارك المجلــس فــي مــؤتمر مراجعــة معاهــدة منــع االنتشــار فــي الفتــرة 

والباحثــة هايــدي غنــيم ممثال في السفير عبد الــرؤوف الريــدي والســفير د محمــد ابــراهيم شــاكر 
. وعلــى هــامش المــؤتمر دعــا المجلــس الــى اجتمــاع خريجــة معهــد مونتريــه لشــئون نــزع الســالح

الصــــادر مــــن مــــؤتمر مراجعــــة ومــــد اجــــل  1995قــــرار الشــــرق االوســــط لعــــام  لمناقشــــة تنفيــــذ
ودعــا اليــه مجموعــة مــن الخبــراء والشخصــيات الدوليــة فضــال عــن الخبــراء فــي دول المعاهــدة 

االجندة الجديــدة وكــان  المتحــدث  الرئيســي فــي االجتمــاع الســفير ماجــد عبــد الفتــاح منــدوب 
ر وائــل االســد مــن جامعــة الــدول العربيــة.وذلك  فــي مصر الدائم في االمم المتحدة وكذا الســفي

  .  2010مايو  6نيويورك في 
ــة فــي الــدول اعضــاء  وكــان المجلــس قــد دعــا الــى اجتمــاع لمجموعــة المنظمــات الغيــر حكومي

وذلــك لالتفــاق علــى البيــان الســنوي  2010مــايو  5االجنــدة الجديــدة عقــد فــي نيويــورك يــوم  
 2010مــايو  7لمجموعــة ممثــل جنــوب افريقيــا وذلــك يــوم للمجموعــة والــذي القــاه نيابــة عــن ا

ــر الحكومــة المشــاركة فــي مــؤتمر مراجعــة معاهــدة مــن  فــي الجلســة المخصصــة للمنظمــات غي
االنتشـــار. وعلـــى هـــامش مـــؤتمر المراجعـــة فـــي نيويـــورك وجهـــت االكاديميـــة االمريكيـــة للعلـــوم 

لحضـــور جلســـة خاصـــة  2010مـــايو  7والفنـــون دعـــوة للســـفير د محمـــد ابـــراهيم شـــاكر  يـــوم 
كمــا   .1985لمناقشة ابعاد مؤتمر المراجعة باعتباره كــان رئيســا لمــؤتمر مراجعــة المعاهــدة عــام 

السفير محمد شــاكر فــي نــدوتين نظمتهمــا البــاجواش الــدولي علــى هــامش مــؤتمر مراجعــة شارك 
  معاهدة منع االنتشار .

  
ألخيــرة واالتفــاق اإلطــاري عقد المجلس ندوة حول قضية حوض النيل اتصاال بــالتطورات ا •

الذي وقعته بعض دول حوض النيل بــدون مصــر والســودان، ومــا يثيــره هــذا مــن انعكاســات 
على مصالح مصر المائيـة. وقــد شــارك فــي هــذه النــدوة عــددا مــن المتخصصــين فــي قضــايا 
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اإلفريقيــة، وأدار النــدوة كــال مــن األســتاذ الــدكتور  -الميــاه وحــوض النيــل والعالقــة المصــرية
 2010يونيو-9لي الدين هالل، والسفير د. محمد إبراهيم شاكر وذلك يوم ع

  
عقد المجلس حلقة نقاشية  بمناسبة العدوان اإلسرائيلي السافر علــى "قافلــة الحريــة" التــي  •

انطلقت من اسطنبول الختراق الحصار الذي تفرضــه إســرائيل علــى أهــل غــزة مــن مــواطنين 
إلنســانية لهــم. و قــد شــارك فــي النقــاش عــدد كبيــر و الجئين و بهدف تقديم المساعدات ا

مــن أعضــاء المجلــس ذوى الخبــرة فــي قضــايا القــانون الــدولي و حقــوق اإلنســان و الصــراع 
 2010يونيو  2العربي اإلسرائيلي وذلك يوم 

  
عقد المجلــس لقــاء لتــأبين عضــو المجلــس  الســفير المرحــوم عصــام الــدين حــواس بمناســبة  •

فــي الدبلوماســية والمحامــاة ، ولمناقشــة هــذا الكتــاب تحــدث صــدور كتابــه "خمســون عامــا 
فيه اصدقائه و زمالئه سواء في الدبلوماســية او العمــل العــام  وعلــى رأســهم د يحــي الجمــل 
والسفير نبيــل بــدر عــن الجمعيــة المصــرية لالمــم المتحــدة والســفير طــاهر شــاش ومتحــدثون 

، كمــا الــذي كتــب مقدمــة كتابــه شــاكرمن عائلته وقد ادار الجلسة السفير د محمد ابراهيم 
   2010يونيو  8تضمن اللقاء معرضا لبعض  لوحاته  وذلك يوم 

  
"هل إسرائيل في طريقها إلى العزلة؟ المبادرات داخل إسرائيل عقد المجلس ندوة بعنوان  •

محمد قاسم  وضمت المتحدثين الدكتور إبراهيم  الستاذو قد ترأس الندوة ا و خارجها"
اذ األدب العبري، و الدكتورة منار الشوربجي أستاذة العلوم السياسية البحراوى أست

  2010يوليو  6يوم وذلك  بالجامعة األمريكية و اإلعالمي حافظ المرازى
وزارة الخارجيــة المصــرية مــع معهــد  أعــدتهاشــارك الســفير محمــد ابــراهيم شــاكر فــي نــدوة  •

ثلــي االمــم المتحــدة فــي شــتى عمليات حفظ السالم فــي افريقيــا وعــدد كبيــر مــن ممتدريب 
ـــة وكانـــت فرصـــة للتحـــدث مـــع مســـاعد الســـكرتير العـــام لالمـــم المتحـــدة  الشـــئون االفريقي

  .بي في مهام معينة بافريقيا مصر اختيار شخصيات من المجلس البالمختص 
عقــــد المجلــــس بالتعــــاون مــــع جمعيــــة البــــاجواش المصــــري ومركــــز الدراســــات االمنيــــة  •

ـــا والمعهـــد الع ـــدوة حـــول بجنـــوب افريقي ـــي لدراســـات االمـــن بـــاالردن ن الحـــد مـــن  "رب
االنتشار النووي :االبعاد الفنية والسياسية واالمنيــة وصــياغة اطــر التعــاون " فــي القــاهرة 
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وتحــدث  ســكرتير عــام منظمــة المــؤتمر االســالمي  2010اكتــوبر  21-19في الفترة 
  في الجلسة االفتتاحية كضيف شرف الندوة.

  مجموعات العمل 
. وتــم مناقشـــة 2009نــوفمبر   10فــى يـــوم  اجتمــاع  لمجموعتــان األمريكيــة واألفريقيـــةعقــدت ا

وموقـــف ،  2009اكتـــوبر  19التـــي اعلنـــت يـــوم فـــى الســـودان  يـــةألمريكااألســـتراتيجية الجديـــدة 
ـــراء فـــي الشـــأن  المشـــاركين وشـــارك فيهـــا مجموعـــة مـــنمصـــر تجـــاه الوضـــع فـــى الســـودان.  والخب

  .السوداني
لمناقشــة برنــامج عمــل    2010ينــاير  12اجتماعــا يــوم الثالثــاء ة االســيوية كمــا عقــدت المجموعــ
   2010فبراير  28اجتماع متابعة يوم  و المجموعة لهذا العام

اجتمــاع منــذ  12التــي بلــغ عــددها النيل عددا من االجتماعات الشهرية . لجنة حوضعقدت كما 
  .  2009في فبراير  تشكيلها

  
  

  زيارات خارجية
امجهـــا الثقـــافي نظمــت  اللجنـــة الثقافيـــة بــالمجلس  بالتعـــاون مـــع المجلـــس ضمـــــن برن •

المحلـــى لمدينـــة اإلســـماعيلية الـــذي يرأســـه المهنـــدس الـــدكتور إســـماعيل عثمـــان زيـــارة 
 محــافظ االســماعيليةزيــارة   - 1هــذه الزيــارة : ضــمن برنــامج و تلمدينــة اإلســماعيلية 

ــاةوزيــارة جامعــة قنــاة الســويس و جولــة بحر  ــة بقن  الســويس و لقــاء مــع الفريــق محمــد  ي
نـــوفمبر  12مكتبـــة مبـــارك  وذلـــك  يـــوم لفاضـــل رئـــيس هيئـــة قنـــاة الســـويس  و زيـــارة 

2009.  
  

ــرة  • حيــث شــارك خاللهــا  2010اكتــوبر  12-6زار وفــد مــن المجلــس تركيــا فــي الفت
الوفد في ندوتين فــي كــل مــن انقــرة واســطنبول تناولتــا قضــايا الشــرق االوســط والشــئون 

قيـــة وخاصـــة الوضـــع فـــي الســـودان وقضـــايا منـــع االنتشـــار والعالقـــات المصــــرية اإلفري
  التركية.

  
  مشاركة االعضاء في مؤتمرات خارجية
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شارك  السفير عبد الــرؤوف الريــدى   رئــيس  المجلــس و الســفير و هيــب المنيــاوى عضــو  •
 ، كمــا  شــارك الســفير وهيــب المنيــاوىاليابــان األول   -مجلــس االدارة فــي منتــدى مصــر

بكلمة  حول العالقات المصــريه اليابانيــه فــى الماضــى و الحاضــر  و الفـــرص و التطلعـــــات 
وصــدر فـــــى نهايــــــة المنتــدى بيــان بمــا تـــــم  لتطويرهـــــا فــــــى كافــــــة المجـــــاالت . المســتقبلية

و فــي اليابــان  في  طوكيــ-وذلك  بحثه و عـن أهمية األستمرار فى عقــــد المنتـــدى سنويـــــاً .
  .2009نوفمبر  30 – 29في 

ــة الصــين الشــعبية  • زار الســفير د محمــد عبــد الوهــاب الســاكت عضــو المجلــس   جمهوري
وكــان المجلــس قــد وجــه خطــاب إلــى معهــد الشــعب الصــيني  2009خــالل شــهر ديســمبر 

للشئون الخارجية لترتيــب لقــاءات لــه مــع المعهــد الــذي يــرتبط مــع المجلــس بمــذكرة تفــاهم 
وبرفقته نائبــة مــدير المعهــد  Cai Jinbiaoادل الزيارات ،وقد  ألتقى بالسيد السفير لتب

حيــــث تــــم تبــــادل  8/12/2009وأحــــد أعضــــاء المعهــــد علــــى مائــــدة إفطــــار صــــباح يــــوم 
الحـــديث حـــول تطـــورات األوضـــاع فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وفـــي منطقـــة شـــرق آســـيا 

 2010وذلــــك خــــالل عــــام  وضــــرورة تنشــــيط التعــــاون بــــين المعهــــد والمجلــــس المصــــري
واستكماال لالتصاالت واللقاءات التي تمت فيما سبق بــين المعهــد والمجلــس ووعــد بنقــل 
ذلك إلــى مجلــس إدارة المعهــد مقترحــا تحديــد موضــوع يهــم الجــانبين تقــام حولــه نــدوة إمــا 

  في القاهرة أو في بكين. 
المــرأة    فــي الفتــرة  للجنــة وضــع  54د ياسين العيوطي ممثال للمجلس في الــدورة   رقــم  •

ـــدورة علـــى  2010مـــارس  1-12 ـــورك وتركـــز اهتمـــام هـــذه ال بمقـــر االمـــم المتحـــدة بنيوي
موضــوع الفقــر فــي الــدول الناميــة واكــدت اللجنــة اهميــة حمايــة المــرأة مــن الفقــر عــن طريــق 

  ، لألطفالوتوفير الرعاية  لألسر األجلدعم الدخل والمساعدات القصيرة 
  

للجنة المخدرات في  53مجلس ممثال للمجلس في الدورة د مصطفى حمدي عضو ال •
العديد  حول في مقر االمم المتحدة بفيينا . ودار المؤتمر   2010مارس  12- 8الفترة 

  ، والصحة العامة  واهمها مكافحة المخدرات من القضايا الرئيسية 
 

اسات للبحوث والدر  الريدي بدعوة من مركز الملك فيصل شارك السفير عبد الرؤوف •
 12-11الفترة  الرياض في  االسالمية في مؤتمر حول "  اخطار نووية وحقائق نووية" في

          2010ابريل 
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نــدوة حــول  هــا اهم عدة مؤتمرات حول الطاقة النووية مــن اكر مشاركا فيالسفير محمد ش •

هــا ووي تعقــدها مجموعــة منظمــات غيــر حكوميــة بــالتوازي مــع القمــة التــي دعــا الياألمــن النــ
كمــا   2010ابريــل  14-11الــرئيس اوبامــا حــول الطاقــة النوويــة فــي واشــنطن فــي الفتــرة 

شارك بارسال ورقة مكتوبــة  فــي اجتمــاع مجموعــة الخبــراء لمــدة يــوم واحــد دعــا اليــه رئــيس 
فــي مقــر االمــم المتحــدة  مستقبل نزع السالح وذلــك  الجمعية العامة لالمم المتحدة حول

كمــا  القــى    ال بركــان ايســلندا مــن حضــوره هــذا اللقــاء .حيــث حــ 2010ابريــل  19يــوم 
الســـفير د محمـــد ابـــراهيم شـــاكر محاضـــرة عامـــة حـــول نتـــائج مـــؤتمر مراجعـــة معاهـــدة منـــع 
االنتشار وخاصة القرار الخاص بعقد مؤتمر خاص  بالشرق االوســط  النشــاء منطقــة خاليــة 

في برئاســة د عبــد العزيــز فــي الصــالون الثقــا 2012مــن االســلحة النوويــة وغيرهــا فــي عــام 
 13الجلسة الســفير احمــد الغمــراوي وذلــك  يــوم  وأدارحجازي رئيس وزراء مصر االسبق 

   2010يونيو 

  
كمــا شــارك الســفير محمــد شــاكر فــي نــدوات خاصــة بالصــراع فــي الشــرق االوســط ودعــم  •

  وذلك في كل من ميالنو بايطاليا وانطاليا بتركيا .  2002المبادرة العربية لعام 
بين العــالم العربــي وروســيا  اإلستراتيجيةشارك السفير نبيل العرابي في ندوة حول العالقات  •

بقطر ومعهد االستشراف الروســي  اإلستراتيجيةوقد نظمها كل من مركز الجزيرة للدراسات 
 . 2010يونيو  8-7في الفترة  قطر وقناة روسيا اليوم في

نــة الوطنيــة للفرانكفونيــة التــي عقــدتها وزارة شاركت الدكتورة اجالل رافت فــي اجتمــاع اللج •
  كممثلة عن المجلس المصري للشئون الخارجية   2010يونيو  29الخارجية يوم 

  بيانات 
فــي     المســجد األقصــى و عروبــة القــدس بيان بشأن االعتداءات اإلسرائيلية األخيرة علــى •

   2010مارس  9
   2010يونيو  2فلة الحرية" فيبيان بمناسبة العدوان اإلسرائيلي السافر على "قا •
 أغســطس 30والفلســطينيين يــوم  اإلســرائيليينبيان بمناسبة بدء المفاوضات المباشــرة بــين  •

2010  

  اصدارات
  كتاب المؤتمر السنوي "الصراع االقليمي على الشرق االوسط " •
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  كتاب الدكتور ياسين العيوطي "االمن االمبريالي االمريكي " •
  " مصر وامريكا بوادر التغيير في عصر اوباما "ي كتاب االستاذ عاطف الغمر  •
-الســادات-"السياســة الخارجيــة المصــرية فــي ثــالث عهــود :عبــد  الناصــر 11ورقــة رقــم  •

  مبارك" 
  2010عضاء لعام قائمة اال •

 .  8التقرير السنوي رقم  •

  اعداد النشرة الدورية للمجلس  •
 


