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  2012نوفمبر وحتى  2011نوفمبر المجلس في الفترة من داء تقرير أ

  

  تقديم:

  

 أنشــطتهيعكس  العادية تقرير اداء السنويةعلى تقليد المجلس ان يقدم الى الجمعية العمومية جريا 

وسوف تالحظون في تقرير هذا العام ، عددا من االنشطة والمناسبات التي  خالل العام المنصرم،

ة التطــورات ذلك اهتمــام المجلــس بمتابعــة ومناقشــت السياســة الخارجيــة المصــرية وكــتغطي اهتمامــا

يناير ، وعلى هذا كان اهم ما تميــز بــه نشــاط المجلــس خــالل هــذا  25الداخلية المصرية منذ ثورة 

  العام :

ـــة او االمريكيـــة او  األجنبيـــةتعـــدد الشخصـــيات  • الزائـــرة للمجلـــس ســـواء العربيـــة او االفريقي

تنتمــي و االوروبية ، وهو ما يعكس اهتمــام هــذه الشخصــيات والمؤسســات التــي االسيوية ا

  لها باللقاء مع المجلس واعضائه والتحاور معهم حول قضايا مصر والمنطقة والعالم.

النـــدوات التـــي عقـــدها المجلـــس حـــول عـــدد مـــن القضـــايا االقليميـــة وتتميـــز مـــن بـــين هـــذه  •

االوســــط مــــن ع حــــول اخــــالء منطقــــة الشــــرق النــــدوات االهتمــــام باالعــــداد للمــــؤتمر المتوقــــ

اسلحة الدمار الشامل ، وسوف تالحظون الدور المركــزي للمجلــس  االسلحة النووية وكافة

  في مناقشة هذا الموضوع اقليميا ودوليا.

من  تلبية لدعواتتعدد الزيارات التي قام بها اعضاء المجلس  لحضور مؤتمرات وندوات  •

راكــز البحثيــة ، كمــا تميــزت هــذه الزيــارات بالتعــدد مــا بــين عــدد مــن المجــالس المماثلــة والم

دول الشــــرق االوســــط وأســــيا واوروبــــا وامريكــــا الالتينيــــة . ونالحــــظ ان هــــذه الزيــــارات قــــد 

  وامريكا الجنوبية.تضمنت الول مرة زيارة المريكا الالتينية لحضور مؤتمر القمة العربية 

تابعــت اوضــاع وتــداعيات الثــورات  اق البحثيــة التــيعــن المجلــس عــددا مــن االور صــدرت  •

اق ا في سلسلة اور العربية في مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا ، ونأمل ان تصدر  قريب

  الصادرة عن المجلس .

نرجو االطــالع علــى هــذا التقريــر وذلــك لمناقشــته  فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة مــن اجــل النظــر 

  مجلس .في اقتراحاتكم ومالحظاتكم حول تطوير اداء ال

  السفير د محمد ابراهيم شاكر            

  رئيس مجلس االدارة               
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  ضيوف المجلس  أوال

  وافريقية شخصيات مصرية

األستاذ عاطف الغمــري عضــو المجلــس لمناقشــة كتابــه الجديــد :مصــر تســتعيد  •

،  2012مــارس 14ة"  .وذلــك يــوم ينــاير واعــادة بنــاء الدولــ 25ثــورة روحهــا : 

  .  2012نوفمبر 4وة الدولة في وكتاب تغير مفهوم ق

الخلفيــات عــن حــدث حيــث تالدكتور محمد رفيق خليل رئيس الجمعية الثقافية باالسكندرية  •

  2012مارس 15التاريخية للعالقات المصرية اإلثيوبية ومستقبلها  "،وذلك يوم الخميس 

مــارس  5وذلــك يــوم  المرشــح لرئاســة الجمهوريــةالدكتور عبد المنعم ابــو الفتــوح  •
2012  

  2012ابريل  26لسيد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية وذلك يوم ا •

، وسفير مصر السفير اشرف الخولي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم  •

حدث عن العالقات المصرية البريطانية وسبل تطويرها الجديد في لندن حيث ت

 . 2012مايو 31وذلك يوم الخميس 

حضره  في لقاء،نوب السودان بالقاهرة سفير ج Anthony Konالسفير  •

 6 وذلك يوم اء المتخصصين في الشئون السودانيةمجموعة من االعض

  2012اغسطس 

  شخصيات عربية

����� ��� د�� و����
 ا����� ا��
	��.وذ��  •�� ��ا�$#�
  ا "!
 ا 	
اھ�

   2012يناير 23يوم 

ــ • ي والخلــيج للتحليــل اللــواء مهنــدس خالــد البــوعينين رئــيس مؤسســة الشــرق االدن

ـــــة االمـــــارات  حيـــــث  العســـــكري (اينجمـــــا) القـــــدرات النوويـــــة " تحـــــدث حـــــولبدول

  2012مايو 29وذلك يوم   والصاروخية االيرانية واالسرائيلية"

امـــين عـــام منتـــدى الفكـــر العربـــي بـــاالردن فـــي زيـــارة  الـــدكتور الصـــادق الفقيـــه •

 2012اكتوبر 10للمجلس لتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين المجلسين في 

  

  شخصيات اميريكية
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 �
.- ا�-%��  �,�+��ت   John Zogbyا�$�( )�ن ز%��2/ ور�0/ 

�;�� ���م 8�9 ا�
أي 5� ����4رك و�������A� B  �2012@(ث �< ا 4,=�	�ت ا>

Cق ا و�
2012���  �G+H� 8ء ، وذ�� ��م او%�
 ذ�� < �!��� ا��  
  

  شخصيات دولية

ــــــة  Jaaka Laajava الســــــفير •  وميســــــروكيــــــل أول وزارة الخارجيــــــة الفنلندي

Facilitator   مـــؤتمر الشـــرق األوســـط إلنشـــاء منطقـــة خاليـــة مـــن األســـلحة

III<  النوويـــة وجميـــع اســـلحة الـــدمار الشـــامل األخـــرى �III���� JIII JIII�وا�KIIIي ا),

 
IIL4 ت�IIA(�� J�,IIوا� >�IIMM=,�" أخطــار  فــي لقــاء حــولا �!�IIء ا �!�IIء ا�

ديســــمبر  18وذلــــك يــــوم ســــلحة الــــدمار الشــــامل األخــــرى"  األســــلحة النوويــــة وأ
2011   

رئيس اللجنة التحضيرية االولى لمؤتمر مراجعة معاهــدة   Peter Woolcottالسفير      •

حدث حول االعداد الجتماع اللجنة فــي ابــر ، وت 2015لعام منع انتشار االسلحة النووية 

لشـــرق االوســـط مـــن االســـلحة ا،وخاصـــة مـــا يتعلـــق بتنفيـــذ قـــرار إخـــالء  2012مـــايو -يـــل

  2012فبراير 20يوم  النووية ، وذلك 

وهـــم  مـــارتي  The Eldersشخصـــيات عامـــة تنتمـــي لمجموعـــة الحكمـــاء   •

اهتيســـاري رئـــيس فنلنـــدا االســـبق والحـــائز علـــى جـــائزة نوبـــل للســـالم ، والســـيدة  

غــــرو بروندتالنــــد رئــــيس الــــوزراء النرويجــــي االســــبق وجيمــــي كــــارتر الـــــرئيس 

األســـبق والحـــائز علـــى جـــائزة نوبـــل للســـالم ومـــاري روبنســـن رئـــيس  االمريكـــي

 24وذلــك يــوم ،في لقاء مع شخصيات مصرية سياسية وثقافيــة  ايرلندا االسبق

  .والذس تصادف انه يوم االحتفال باالمم المتحدة 2012اكتوبر

  أوروبيةشخصيات 

قاهرة ، بال األسبقالسفير باشار ياكيس وزير خارجية تركيا السابق وسفيرها  •

  2012يناير 19وذلك على غداء عمل يوم الخميس 

  

االفريقية  رجية البلجيكي للشئون مساعد وزير الخا     Leo D’aesالسفير   •

اإلفريقية بالتركيز على منطقة حوض  ة،حيث تحدث عن العالقات األوروبي

   2012مارس  1الخميس لبحيرات العظمى.  وذلك يوم االنيل و 
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سفير الدانمارك بالقاهرة للتحدث حول خطط بالده خالل    Christian Hoppeالسيد  •

رئاستها لالتحاد االوروبي وبالتركيز على األوضاع في الشرق األوسط والمنطقة العربية 

   2012 مارس  14وذلك يوم 

األوسط بكلية دفاع الناتو  حيث من كلية الشرق   Florence Gaubالدكتورة  •

بيا واحتمال تكراره ومستقبل عالقة الناتو حول "دور الناتو في لي تحدثت

   2012يونيو 27بالشرق األوسط . وذلك يوم األربعاء 

  

  

  


�	ت ا�������  

 Japan International رئــيس التعــاون الــدولي اليابانيــة Sadako Ogataالســيدة  •

Cooperation Agency JICA   وتحـــدثت حـــول تحقيـــق النموبعـــد الربيـــع العربـــي

   2012مارس 19وذلك يوم المصرية  ةنيوالعالقات اليابا

أستاذ العالقات الدوليــة ودراســات األمــن فــي   Ryoji Tateyamaالبروفيسور  •

تحــدث عــن الصــراع وعمليــة الســالم الوطنية للدفاع باليابان ، حيــث  األكاديمية

 31وذلـــك يـــوم الســـبت والتطـــورات األخيـــرة فـــي المنطقـــة  فـــي الشـــرق األوســـط

  . 2012مارس

  

  وات و����	ءات 

  

إنشــاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة وجميــع أســلحة الــدمار نحــو بعنوان  "دولية ندوة  •

 " وذلـــك  بالتعـــاون مـــع منظمـــة 2012فـــي الشـــرق األوســـط ومـــؤتمر  الشـــامل األخـــرى

British American Security Information Council (BASIC)  وهــي ،

الــدوليين نخبــة مــن الخبــراء  دوة ويشــارك فــي هــذه النــ ،منظمــة بريطانيــة أمريكيــة 

 2012يناير  29 ومي وذلك  

 Internationalعقـــــد المجلــــــس المصــــــري للشــــــئون الخارجيـــــة لقــــــاء بالتعــــــاون مــــــع  •

Organization of Peace Boat    وهــي مــن المنظمــات النشــطة فــي مكافحــة انتشــار

س االقتصــادي األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل  ، ولها صفة استشارية لــدى المجلــ

.  Horizonواالجتمــاعي لالمــم المتحــدة  ، وتســتخدم هــذه المنظمــة ســفن إحــداها تســمى 

حيث تقوم هذه السفينة برحلة سنوية حول العالم تنتهي في مصر من اجل الدعوة إلخالء 

منطقــــة الشــــرق األوســــط مــــن األســــلحة النوويــــة وجميــــع  أســــلحة الــــدمار الشــــامل األخــــرى 
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 7، وذلك يوم السبت  2012 هلسنكي في دسمبر ام الذي سيعقد فياستعدادا للمؤتمر الع

  .2012ابريل 


ك �II9ل ا�,��IIرات  ��Oء ��م ��II!�Nء •,II��
 ا�II�;#,ش و ا��IIO�R�
IIM �II5 ��II���$ا�  :-  

 �IIIر��A��IIIR/ ا��III�S  –ا�=,4	�IIIت ر�III0/ ا�� �III9–  ��III$��T,ا� �III���اIII�U+ن  –ا��

 �II�;�
ھVII5 �II ا4��II�+� VIIR� �A��II��;ت  وا�(�II,�ري ا��GT� >II� +II!5 �II�(ا�=�ر 
IIM

 . �RG��
 	,@� ت �� ����O ا�,�  . �4���2012 ��24م ا>9(  وذ��ا�

مــن  اإلفريقــيالخارجيــة مــع صــدور التقريــر االســتراتيجي  نتعــود المجلــس المصــري للشــؤو  •

جامعــة القــاهرة  ، تنظــيم  اإلفريقيــةفــي معهــد الدراســات والبحــوث  اإلفريقيــةمركــز البحــوث 

عقــد المجلــس حلقــة لمناقشــة هــذا لقضايا التي تعــرض لهــا التقريــر ، قاشية لمناقشة احلقة ن

  .. 2012فبراير 23التقرير يوم الخميس 

  

•  �@RII�<ا >II �II���" �IIO����IIان " �II@4 إ�II�4ء �	 ��	

ا.- ا>	@�ث ا���
 ا>ول ���2�ا�
CIIق ا>و�
IIا�� �II5 ��IIر ا���)IIا� �@RIIأ� >II �IIھ

اك II” ا���و�� و%�,IIY �	 J �II��(

) ��,II(ى )2012��� 29-28ا�(ول ا��
	�� ، وذ�� �� ��;II��  اح
,��II	 VIIA,4ي اKIIوا�.
�J ا 4,��ر ا���وي �� �	
���O ا�=���� �� . وا��4ء ا�

  

ومتابعــة لهــذا المــؤتمر ، عقــد المجلــس باالشــتراك مــع معهــد دراســات  االمــن فــي االردن  •

لــى االنضــمام اهــد العربيــة  التــي وافقــت عاالجتمــاع التنســيقي االول لجميــع المراكــز والمع

تـــم اعـــالن تشـــكيل المنتـــدى ولجنتـــه التوجيهيـــة فـــي عمـــان بـــاالردن  للمنتـــدى العربـــي حتـــى 

  2012نوفمبر 12-13
  

أسيســـية  لصـــياغة دســـتور جديـــد يحـــدد مســـتقبل اللجنـــة التبمناســـبة اجتماعـــات  •

التـــــي  األساســـــيةالعديـــــد مـــــن المبـــــادئ  مصـــــر  ، عقـــــد المجلـــــس لقـــــاء نـــــاقش 

، وتحــدث فــي اللقــاء مجموعــة مــن الخبــراء وعلــى رأســهم سيتضــمنها الدســتور 

، وذلــك    نائــب رئــيس الــوزراء االســبق وعضــو المجلــس الــدكتور يحــي الجمــل

  .  2012أغسطس 12 األحديوم 

  

  

  

  

  ا������ ا����ي 

دولي لمصــر بعــد مي واليلحول  "الوضع اإلق  2011لعاممؤتمره السنوي المجلس عقد 

!#��"����� !����  ا��������اء  �����	رك ������� 2012ديســــمبر 19ذلــــك يــــوم االثنــــين ينــــاير " و  25 ثــــورة
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����  �	+*����ا !���  (���)ل &%����	�� !�$����"	ت 
الثـــورات العربيـــة وتأثيراتهـــا علـــى مـــوازين القـــوى وا��,�

الموقــف المصــرى أمــام و!  ا�/���رة  والمنظمات الدولية مواقف األطراف الدولية واالقليمية ،األقليمية

ـــدكتور بطـــرس بطـــرس غـــالي العضـــو الفخـــري  وقـــد افتـــتح المـــؤتمر. العربيـــة المتغيـــرات االســـتاذ ال

    بالمجلس وبحضور السفير وليد عبد الناصر مساعد وزير الخارجية وعضو المجلس. 

  
  

  

  ز�	رات (	ر&��

زار وفد من المجلــس المصــري للشــئون الخارجيــة اديــس ابابــا بــدعوة  مــع المعهــد االثيــوبي  •

وتــم خــالل الزيــارة توقيــع مــذكرة تفــاهم  2012فبرايــر  29-24فــي الفتــرة  للتنميــة والســالم

تأكيدا للرغبة المصــرية فــي فــتح صــفحة جديــدة مــن بين المجلسين. وقد جاءت هذه الزيارة 

بناء الثقة وخاصة مع مولد الروح الجديدة التــي يتمتــع بهــا شــعب مصــر حاليــا فــي أعقــاب 

والتـــي تعطـــي أولويـــة للعالقـــات مـــع إثيوبيـــا ،  2011ثـــورة الخـــامس والعشـــرين مـــن ينـــاير 

وتضع العالقات المصــرية اإلفريقيــة فــي إطارهــا الصــحيح إلســتعادة األخــوة والتضــامن مــع 

 الدول والشعوب األفريقية كافة.     

والــدكتور ايمــن حضر وفد من المجلس تشكل من كل من السفير محمد شــاكر  •

تنشــيط المبــادرة العربيــة  ى عــوض الجتمــاع عقــد لمناقشــةســالمة والــدكتورة هــد

 .  2012مارس 31-29تركيا في الفترة وذلك في 

حضر  وفد من المجلس ضم السفير د محمد شاكر ود علي الصعيدي  •

والسفير د محمود كارم اجتماعات الدورة االولى للجنة التحضيرية لمؤتمر 

مايو  7-ابريل 28في فيينا في  2015مراجعة معاهدة منع االنتشار لعام 

ممثلي الدول الحاضرة الجتماعات  إليه، وقد عقد المجلس لقاء دعا  2012

اللجنة التحضيرية وممثلي المجتمع المدني في فيينا من اجل دعم الجهود 

 السفير  وقد تحدث فيه 2012العربية قبل عقد مؤتمر هلسنكي في ديسمبر 

Libran N. Cabactulan امرئيس مؤتمر مراجعة معاهدة منع االنتشار لع 

وتحدث ايضا السفير وائل االسد مدير ادارة نزع السالح بجامعة الدول  2010

العربية والسفير خالد شمعة سفير مصر في فيينا والمندوب الدائم بالوكالة 

  الدولية للطاقة الذرية.
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فتحــي الشــاذلي و الســفير محمــد الســفير وفــد مــن  المجلــس تكــون مــن   شــارك •

اط فــي ورشــة العمــل التــي نظمهــا مركــز الشــرق انــيس ســالم واالســتاذة دينــا خيــ

ـــــي الفتـــــرة     5-3األوســـــط للدراســـــات اإلســـــتراتيجية التركـــــي فـــــي اســـــطنبول ف

والتـــي ناقشــت  العالقـــات المصــرية التركيـــة ومســتقبلها بعـــد الفتـــرة  2012يونيــو

 االنتقاليـــــة ، و التطـــــورات والتفـــــاعالت الداخليـــــة فـــــي مصـــــر خـــــالل المرحلـــــة

 االقتصادي ودور رجال األعمال بعد الثورة. االنتقالية ، و  البعد

  

  

-26عقد في طهران في الفترة ؤتمر قمة دول عدم االنحياز الذي وفد المجلس لمحضر  •

السفير عبد الرؤوف الريدي الرئيس وتشكل الوفد من كل من  2012اغسطس  31

اسية السفير رخا حسن رئيس جمعية خريجي كلية االقتصاد والعلوم السي،الشرفي للمجلس

الدكتور يسري ابو شادي كبير مفتشي الوكالة و جامعة القاهرة وعضو المجلس

 وعضو المجلس . الدولية للطاقة الذرية سابقا 

  

حضر السفير وهيب المنياوي  ممثال عن المجلس المصري لمؤتمر القمة  •

 . 2012اكتوبر  2-1في بيرو في الفترة مع امريكا الجنوبية العربية

  

سين الكامل واحمد حجاج كممثلين للمجلس في المنتدى حضر السفيران ح •

الصيني االفريقي بدعوة من معهد السالم والتنمية االثيوبي وذلك في اديس 

   2012اكتوبر  17-15ابابا في 
  

وفــد  تفعــيال لمــذكرة التفــاهم التــي وقعهــا المجلــس مــع المجلــس الهنــدي للشــئون الدوليــة قــام •

 .  2012اكتــوبر  17-12زيــارة للهنــد فــي الفتــرة بالمجلــس المصــرى للشــئون الخارجيــة 

تشكل الوفد من السفير د السيد امين شلبي والســفير جهــاد ماضــي ود مصــطفى علــوي ود 

مصــطفى كامــل الســيد .وقــد تضــمنت الزيــارة نــدوة مــع المجلــس الهنــدي تناولــت تطـــورات 

ـــة لكـــل مـــن مصـــر والهنـــد، وا لعالقـــات الوضـــع الـــدولي والربيـــع العربـــي والسياســـة الخارجي
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الثنائيــة للبلــدين ، كمــا تضــمنت زيــارة لــوزراة الخارجيــة الهنديــة وعــدد مــن المراكــز البحثيــة 

 ولقاء مع ممثلي الصحافة الهندية.  الهندية

  
  (	ر&�� أ�*�5�4  ا3"2	ء!*	ر�1 

فــي اجتماعــات  مراكــز  اختــار مجلــس ادارة المجلــس الــدكتور مصــطفى علــوي لتمثيلــه •

صة بمكافحة استخدام اإلرهاب السلحة الــدمار الشــامل ، التميز االقليمية  الخا

حيث ان عضوية هــذه المراكــز مفتوحــة للحكومــات ومنظمــات المجتمــع المــدني 

علــى حــد ســواء. لالشــتراك فــي االجتماعــات التــي تعقــد فــي هــذا االطــار وذلــك 

حتــى تكــون هنــاك مشــاركة  مصــرية ممثلــة فــي المجتمــع المــدني ، وقــد حضــر 

يونيــو فــي   22-21لــوي لقــاءان احــدهما فــي نيويــورك فــي الدكتور مصطفى ع

 . 2012سبتمبر  6-4واالخر في عمان باالردن مقر االمم المتحدة ،

 Interaction  andمــؤتمرا حــول الســفير رؤوف ســعد ممــثال عــن المجلــس فــي حضــر  •

Confidence Building Measures  in Asia    بنــاء علــى وعقــد هــذا المــؤتمر

اطلقهــا فــي الجمعيــة العامــة  يتــان الســيد نورســلطاننازاربيف والكازاخســتمبــادرة مــن رئــيس 

م واالمـــن لالمـــم المتحـــدة بهـــدف دعـــم التعـــاون وتطـــوير عالقـــات مـــن اجـــل التـــرويج للســـال

شارك في هــذا المــؤتمر دوال مــن اســيا ودوال ومنظمــات مراقبــة مثــل واالستقرار في اسيا . و 

هــذا  مرعقــد المــؤتاالمن والتعاون االوروبي  وقــد نظمة االمم المتحدة والجامعة العربية وم

 2012 أكتوبر 5يوم  كازاخستانالعام في 

ممـــثال عـــن المجلـــس فـــي المـــؤتمر العـــام والجمعيـــة  الســـفير د الســـيد امـــين شـــلبي  حضـــر •

أكتــوبر  6-4العمومية لليوروميسكو حيث يتمتع المجلــس بصــفة مراقــب  وذلــك فــي الفتــرة 

2012- 

اكر فـــي عـــدة مـــؤتمرات خارجيـــة حـــول منـــع االنتشـــار النـــووي الســـفير د محمـــد شـــشـــارك  •

رق االوســط فــي والمنطقة الخالية من االسلحة النووية وكافة اسلحة الدمار الشامل في الش

 وكازاخستان.وموسكو  كومو ولندن 

  

  ا�,��	ل و��د (	ر&��

يــة لشــرق االوســط بكلمــن مركــز دراســات ا استقبل المجلس المصري للشئون الخارجية وفدا •

علــى  اوذلــك رد 2012فبرايــر  7-4وكسفورد في بريطانيــا فــي الفتــرة مــن سانت انطوني بأ

عـــامين ، حيـــث اتفـــق اكثـــر مـــن وفـــد المجلـــس الـــى المركـــز فـــي لنـــدن منـــذ قـــام بهـــا زيـــارة 

لزيارات بالتناوب سنة بعد اخرى . ويعد هذا المركز من اهم المراكز الجانبان على تبادل ا
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وســط فــي بريطانيــا .وعقــد المجلــس بهــذه المناســبة نــدوة اشــترك المتخصصــة فــي الشــرق اال

ـــع العربـــي والشـــرق االوســـط  ناقشـــت موضـــوعات :الصـــحوة  فيهـــا وفـــد المركـــز حـــول الربي

العربيــة ، وتــأثير الربيــع العربــي علــى الصــراع الفلســطيني االســرائيلي وموقــف اوروبــا مــن 

الســـيد محمـــد كامـــل  . كمـــا اســـتقبل  2012فبرايـــر 5وذلـــك يـــوم الصـــحوة العربيـــة ، 

  عمرو وزير الخارجية الوفد البريطاني واقام له حفل غداء .
 

- 15استقبل المجلس وفدا من معهد الدراسات الدولية المعاصرة الصيني في الفترة من  •

  .  2006، وذلك ردا على زيارة المجلس للمعهد في بكين في  2012نوفمبر  18
  

  مذكرات تفاهم وتعاون 

الدكتور الصادق نتدى الفكر العربي باالردن ، حيث وقعها نيابة عن المنتدى مذكرة تفاهم مع م

   2012اكتوبر  10امين عام المنتدى خالل لقائه بالمجلس يوم  الفقيه

  بيانات وتصريحات 

� ا�@
��ت ا>����� •�L� >� >�#OH� 	��ن < ا���R/ �9ل 	��ن ا>زھ
 و ا�

 �512  
����2012   


ور � • ������ابريل  11في �م �VR ا4,#�[� ا���S ا�$�ري [( ا���Lم ا�@�.� 	��ن 	
2012  

  خطاب تهنئة للدكتور محمد مرسي بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة . •

  المجلس إصدارات

  اعداد النشرة الدورية •

 األمن المائي المصري: الواقع والمستقبل" بعنوان "  2010كتاب المؤتمر السنوي لعام  •

يناير  25"الوضع االقليمي والدولي لمصر بعد ثورة   2011لعام  السنويكتاب المؤتمر   •

 " 

 حول قضايا السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة  أوراقمن سلسلة  12الورقة رقم  •

 حول تجارب التحول الديمقراطي  أوراقمن سلسلة  13 الورقة رقم •

  لدولية للثورات العربية وا اإلقليمية األصداءحول  أوراقمن سلسلة   14الورقة رقم  •

   2011-1950 األمريكيةحول العالقات المصرية  أوراقمن سلسلة  15الورقة رقم  •

  موضوعين:حول  من سلسلة أوراق 16   الورقة رقم •

األوروبيأثر األزمة المالية األوروبية على المستقبل السياسى لإلتحاد    

��� ا
	�ر��� ���ه ����ر �� ��25د �ورة  إ�ر������ر و  



 10

  

  
 


