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جامعة  –نشاط معهد البحوث والدراسات االستراتیجیة لدول حوض النیل  عن تقریر 
  ٢٠١٨الفیوم عن شهري نوفمبر ودیسمبر 

  

إلى جامعة الفیوم و معهد البحوث والدراسات االستراتیجیة لدول  زیارة سفیر دولة تنزانیا -١
  م١٥/١١/٢٠١٨بتاریخ الخمیس  حوض النیل

  

م وسعیًا لتنفیذ آمال وطوحات سیادة ٢٠١٩في اطار االعداد لرئاسة مصر لالتحاد االفریقي عام 
الرئیس عبدالفتاح السیسي في تدعیم وتطویر التواجد المصري في افریقیا وفي دول حوض النیل 
على وجه الخصوص ومواكبة لتوجیهات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ومعالي الوزیر 

اذ الدكتور/ خالد عبدالغفار فقد تم التواصل مع سفارة تنزانیا  وتقدیم دعوة من السید األستاذ األست
الدكتور/ أشرف عبدالحفیظ رحیل القائم بعمل رئیس الجامعة للسفیر التنزاني وقد لبى سیادة 

السید/  السفیر الدعوة وقام بزیارة الجامعة مصحوبًا بوفد من السفارة منهم القنصل العام للسفارة
  عباس جوما ومسئول التعاون الدولي. 

وقد التقى السید االستاذ الدكتور/ أشرف عبدالحفیظ رحیل بمكتبه و حضر اللقاء السید اللواء/ 
عصام سعد محافظ الفیوم واألستاذ الدكتور/ عدلي سعداوي القائم بعمل عمید معهد البحوث 

  -سعادة السفیر الى االتي:والدراسات االستراتیجیة لدول حوض النیل ، وأشار 

سنة من فترة العالقات  ٤٠اإلشادة بعودة الدفء في العالقات بین مصر وتنزانیا بعد   - ١
 القویة بین الزعیم جمال عبدالناصر والرئیس جولیوس نیریري احد قادة التحریر االفریقي.

ترك ابدى السفیر اهتمامه بتواصل العالقات وتأصیلها في اطار اتفاقیات تعاون مش  - ٢
واشار الى انه تم أثناء زیارة الرئیس عبدالفتاح السیسي لتنزانیا توقیع اتفاقیات في مجال الزراعة 
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والصحة واالستثمار وهناك حاجة ماسة الى توقیع اتفاقیة تعاون في مجال التعلیم العالي 
 والجامعات.

معات جا ١٠جامعة منها  ٢٤اشار السفیر الى ان عدد الجامعات التنزانیة یبلغ   - ٣
حكومیة وانه على استعداد لالعداد لتوقیع اتفاق سواء على المستوى الوزاري او بین بعض 
الجامعات التنزانیة وعلى رأسها جامعة دار السالم وجامعة زنزبار مع جامعة الفیوم لتبادل 

 الطالب واألساتذة والمشاركة في الدراسات والبحوث المشتركة بما یخدم مصالح البلدین.
اقشة اتفاق تعاون بین معهد البحوث والدراسات االستراتیجیة لدول حوض النیل تم من  - ٤

وبعض الجامعات التنزانیة واشار السفیر الى أن النسخة االولیة لالتفاق یتم مناقشتها في 
 الخارجیة التنزانیة وعند الموافقة علیها سیتم توقیعها.

سفراء دول حوض النیل في لقاء  ابدى السفیر استعداده ومساندته لقبول اقتراح بدعوة  - ٥
مشترك بمعهد البحوث والدراسات االستراتیجیة لمناقشة قضایا التنمیة المستدامة في دول 
الحوض ورؤیة مصر لتحقیقها خاصة انها ضمن الدراسات والموضوعات التي قدم فیها المعهد 

 دراسة وافیة شارك فیها خبراء مصریین من تخصصات مختلفة.
رفقة سعادة المحافظ اللواء/ عصام سعد واألستاذ الدكتور/ أشرف قام السفیر ب  - ٦

عبدالحفیظ رحیل القائم بعمل رئیس الجامعة بزیارة معهد البحوث والدراسات االستراتیجیة لدول 
حوض النیل للتعرف على البرامج التعلیمیة التي یقدمها وكذلك الدورات التدریبیة التي یقدمها 

وض النیل مشاركة مع الوكالة المصریة للشراكة من أجل التنمیة بوزارة لبناء قدرات ابناء دول ح
 الخارجیة وذلك من خالل عرض تعریفي لهذه االنشطة والتي كان على رأسها : 

  ** دورة في اعداد وتقییم المشروعات في دول حوض النیل.
  ** دورة في مكافحة العدوى في دول حوض النیل.

  .بدول حوض النیل الزراعیة** دورة في ادارة االعمال 
عن  تتم بالمعهد اطلع السفیر وسیادة المحافظ ورئیس الجامعة على نشاط لدورة تدریبیة  - ٧

 مكافحة العدوى بمشاركة من كلیة الطب وهیئة الجایكا الیابانیة.
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جنوب السودان الدارسین بكلیات ومعاهد جامعة  ةحفل استقبال الطالب الجدد من دول المشاركة في -٢
 الفیوم.
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 مـع اإلعالمیـة سـارة الهاللـي لصمیم"ا زیون المصري في برنامج "كالم في لقاء على التلیف -٣
 ٢٩/١١/٢٠١٨بتاریخ 

القـارة السـمراء قـارة أفریقیـا  حوار عـنمجدى سبع  األستاذ الدكتورمع رئیس جامعة طنطا بالمشاركة
  ودور مؤسسات التعلیم المصریة فى بناء روابط التعاون مع دول افریقیا 

ان مصر من الـدول التـي تحظـى بـدور كبیـر وشـأن كبیـر فـي القـارة  سعداوي دكتور عدليأوضح ال
طویلـة  مصر جزء طبیعي مـن قـارة أفریقیـا وهـي التـي قـادت التحـرر األفریقـي لسـنواتوأن األفریقیة 

فـــي الخمســـینیات والســـتینیات فقـــد شـــارك الـــرئیس الراحـــل جمـــال عبـــد الناصـــر زعمـــاء التحـــرر فـــي 
افریقیا في بناء القـارة واعـدادها والتحـرر مـن االسـتعمار والحكـم علیهـا كـل ذلـك جعـل لمصـر وجـود 

  بأفریقیا بسبب مشاركة عبد الناصر للقادة األفارقة في مثل تلك األمور. 

أفریقیـا هــي االسـتثمار الحقیقـي وهـي المسـتقبل ویوجــد بهـا فـرص كبیـره فــي ته أن كمـا أوضـح سـیاد 
ونحـن كجـزء مـن أفریقیـا ینظـر إلینـا علـى أننـا ، االستثمار لذلك یوجـد تنـافس كبیـر مـن الـدول علیهـا

    .التواجد بالقارة السمراء األحق باالستثمار بها لذلك یجب

تحـاد األفریقـي لـذلك علـى مصـر تجهیـز نفسـها لفـتح وفي بدایة العام القادم ستكون مصـر رئـیس اال
مجــاالت االســتثمار بأفــاق واســعة مــع كــل القــارة األفریقیــة ویوجــد مشــروعات لــربط القــارة األفریقیــة 

السكك الحدیدیة أو ربط نهري كـل تلـك المشـروعات مهمـه جـدًا ب أوبعضها البعض سواء كان بري 
مــن المفتــرض  هنــأ ضــح ســیادته أو وفــي الختــام  ،زیــد االســتثمار المصــري مــن خاللهــاتســوف  ألنهــا

  علینا إعالء أهمیة وقیمة تحقیق التنمیة في وطننا ثم في أفریقیا التي تعد السند الحقیقي لمصر. 
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 ٨/١٢/٢٠١٨ن الجدیــد بتــاریخ مشــاركة المعهــد فــي حفــل اســتقبال ســفیر جنــوب الســودا -٤
 بأحد فنادق القاهرة

جنــوب الســودانیة ، والمبــادرة الدبلوماســیة لســفراء  -جمعیــة الصــداقة المصــریة مــن اللقــاء بتنظــیم تــم
السـید/جوزیف مـوم  جنـوب السـودان الجدیـد دولة السید سفیر وقد حضر اللقاء–السالم حول العالم 

ــــة مــــالوك والعدیــــد مــــن  –لشــــئون الســــودان الســــفیر اســــامة شــــلتوت  والســــید مســــاعد وزیــــر الخارجی
ــــ المســــئولین ــــة مــــن كب ــــة ونخب ــــة والجهــــات االكادیمی ــــین وممثلــــین عــــن الصــــحف القومی ار االعالمی

عمیـد  القـائم بأعمـال المتخصصة وقد قام بتمثیل المعهد في هذه الفاعلیة السـید أ.د عـدلي سـعداوي
دكتور عمـــــرو الـــــو  إدارة المعهـــــدضـــــو مجلـــــس الســـــید اللـــــواء أ.ح/ عـــــالء عـــــز الــــدین  ع –المعهــــد 

هــد وقـــد تـــم االتفـــاق بـــین الســید عمیـــد المعهـــد والســـید ســـفیر عبــدالعزیز عضـــو هیئـــة التـــدریس بالمع
دولــة جنــوب و المعهــد لمواصــلة التعــاون بــین  جامعــة الفیــومالجنــوب الســودان علــى الترتیــب لزیــارة 

–الســـودان ، كمـــا تـــم التنســـیق مـــع عـــدة جهـــات اعالمیـــة (مركـــز الدراســـات االســـتراتیجیة بـــاالهرام 
د/ عبدالمجیـــــد خضـــــر...وآخرین )  L.T.Cیس قنـــــاة رئـــــ–الصــــفحة السیاســـــیة بجریـــــدة الجمهوریـــــة 

ـــة المعهـــد و للتغطیـــة االعالمیـــة لجهـــود الجامعـــة  فـــي تـــدعیم العالقـــات العلمیـــة واألكادیمیـــة مـــع دول
جنــوب الســودان خاصــة أن المعهــد قــد قــام بتنفیــذ دورة تدریبیــة فــي إعــداد مشــروعات التنمیــة وذلــك 

  من جنوب السودان  طالب دراسات علیا ٢٢شارك فیها  ٢٠١٧في یونیو 
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بتـاریخ  علـى المسـتوى الـوطنيوفعالیات المعهد للقیام بمهمتـه  نشاط إعالمي یدعم جهود -٥
 الصفحة السادسة بجریدة األخبار ٤/١٢/٢٠١٨

عمیـد المعهـد عـن زیـارات الـرئیس  القـائم بأعمـال والتي تحدث فیها األسـتاذ الـدكتور عـدلي سـعداوي
السیســي للســودان وأثرهــا فــي توثیــق العالقــات بــین الــدولتین وتــابع ســیادته الحــدیث عــن األنطالقــة 
األقتصــادیة فــي وادي النیــل ونقــل خبــرات مصــر الفنیــة لخدمــة إخواتنــا فــي الجنــوب وأوجــز ســیادته 

  حدیثه في عدة عناصر كان أهمها :

 لتبادل الزیارات على االتفاقیات الخاصة بنهر النیل.التأثیرات اإلیجابیة  - ١
جوالت الرئیس الى الدول األفریقیة وخاصة دول حوض النیل وكیف یساعد ذلك في  - ٢

 توجیه األستثمارات المصریة إلى هذه الدول.
 التكامل المصري مع دول القارة وكیف تستفید مصر من ذلك. - ٣
 النهضة اإلثیوبي.التحركات الدبلوماسیة في إطار یخدم ملف سد  - ٤
 التشریعات القانونیة الجدیدة لردع اإلعتداءات المتكررة على نهر النیل. - ٥
 اإلعتماد على المیاه الجوفیة كعنصر بدیل. - ٦
 .ترشید استخدامات المیاهتوعیة بأهمیة دور المنابر اإلعالمیة والمناهج الدراسیة في ال - ٧

 
اإلستراتیجیة لدول حوض د. عدلي سعداوي عمید معھد البحوث والدراسات 

  النیل: زیارات الرئیس السیسي للسودان توثق عالقات دولتین مصیرھما واحد

  ٢٠١٨ – ١٢ -  ٠٣یوم  األخبار نشر في عبد الھادي عباس
h ps://akhbar.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=504750  
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  ندوة مصر واألمن والتنمیة في إفریقیا  -٦

عمیـــــد معهـــــد البحـــــوث والدراســـــات  القـــــائم بأعمـــــال الـــــدكتور عـــــدلي ســـــعداوي االســـــتاذ بـــــدعوة مـــــن
  اإلستراتیجیة لدول حوض النیل 

الســـفیر  ،أســـتقبل األســـتاذ الـــدكتور أشـــرف عبـــد الحفـــیظ رحیـــل القـــائم بأعمـــال رئـــیس جامعـــة الفیـــوم
والســـفیر محمـــد  ،أشـــرف راشـــد مســـاعدد وزیـــر الخارجیـــة ورئـــیس اللجنـــة الوطنیـــة لمراجعـــة النظـــراء

حجــازى مستشــار وزیــر التنمیــة المحلیــة ومســاعد وزیــر الخارجیــة األســبق واألســتاذ الــدكتور اســالم 
و اللجنــة واألســتاذ الــدكتور الســید فلیفــل عضــ ،حمـزة مستشــار وزیــر التعلــیم العــالى للشــئون االفریقیــة

االفریقـیة بالبرلمــان وعمیـد معهــد الدراســات االفریقیـة األســبق فـى نــدوة ( مصــر واألمـن والتنمیــة فــى 
 م بجامعة الفیوم٢٠/١٢/٢٠١٨افریقیا ) وذلك الیوم الخمیس الموافق 

عــــن المراحــــل الصــــعبة التــــى مــــرت بهــــا دول القــــارة  ثتحــــدبالأشــــرف راشــــد الســــفیر تفضــــل  حیــــث
االسـتقالل مشـیرًا لـدور مصـر المحـورى فـى دعـم دول القـارة سیاسـیًا واقتصـادیا االفریقیة حتى نالـت 

 وأن مصر مرت بفترات ابتعدت خاللها عن دورها فى قارة افریقیا
وأضــاف ســیادته أن الفتــرة الحالیــة تختلــف عــن ســابقتها فــى غــرس جــذور التواصــل بــین دول القــارة 

یـة األفریقیـة لمراجعـة النظـراء) والتـى تأسسـت الخمس وخمسون من خالل الدور الـذى تقـوم بـه (اآلل
لتفعیــل النهضــة االفریقیــة وأن القــادة األفارقــة أخــذوا علــى عــاتقهم مســؤولیة تحقیــق  ٢٠٠٣فــى عــام 

التنمیـة والشـراكة بـین دول القــارة وقـرروا أن تكـون اآللیـة االفریقیــة لمراجعـة النظـراء هـى اآلداة التــى 
 . دة واألمتثال لالعراف والقواعد االفریقیةتعتمد علیها لتعزیز الحوكمة الجدی

ـــیم العـــالى تعمـــل علـــى تطبیـــق مالمـــح  ـــدكتور اســـالم أبـــو المجـــد أن وزارة التعل كمـــا أكـــد األســـتاذ ال
اســتراتیجیة فــى التعلــیم والعلــوم والتكنولوجیــا لتطــویر الــدور االكــادیمى واســتقطاب الطــالب األفارقــة 

فــى تخصصـــات التعلـــیم الفنــى واالســـتثمار فـــى الـــدواء مــن خـــالل المـــنح والبعثــات وتفعیـــل الشـــراكة 
 . مشیرًا إلى التوجه نحو إنشاء مكتب للعالقات االفریقیة

لــى حــرص القیــادة  ٕ وأكــد الســفیر محمــد حجــازى علــى أهمیــة الــدور المصــرى فــى القــارة االفریقیــة وا
فــى بنــاء ســد السیاســیة علــى أمــن مصــر المــائى مضــیفًا أن الدولــة المصــریة تعلــم حــق دولــة اثیوبیــا 

النهضـة لتولیـد الكهربـاء ولكـن مــع حفـظ حصـة مصـر المائیـة كمــا هـى مـن خـالل مفاوضـات جــادة 
وحسابات وقیاسات دقیقة تتم بین الدولتین مؤكدًا على تفهم دولة اثیوبیـا للموقـف المصـرى بإیجابیـه 

 . وقبول
قیة بالبرلمـان تعمـل علـى وفى نفس السیاق تحدث األستاذ الدكتور السید فلیفل عن أن اللجنة االفری

تطــویر التعــاون مــع الــدول االفریقیــة مــن خــالل الــوزارات المعنیــه ومنهــا وزارة التعلــیم العــالى والتــى 
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شــكلت بــدورها لجنــة للشــئون االفریقیــة بــالوزارة للعمــل علــى تطــویر التعــاون العلمــى بــین الجامعــات 
 . االفریقیة والمصریة

اطــار تنفیــذ توصــیات الســید الــرئیس عبــد  أنــه فــي ســعداوى ومــن جانبــه قــال األســتاذ الــدكتور عــدلى
 الفتاح السیسـى رئـیس الجمهوریـة لـدعم سـبل التواصـل بـین دول القـارة األفریقیـة خـالل الفتـرة المقبلـة

ــــا هــــي  ،  ٢٠١٩ومــــع تــــولي مصــــر رئاســــة اإلتحــــاد األفریقــــي عــــام  ــــرالتعــــد أفریقی  السیاســــي ظهی
ي وروح الحیــاة فـــ يالمـــائ أمـــن مصــر إلیهــا، كمــا أن اتســـتثمار اال والتــي یجـــب توجیــه واإلقتصــادي

 فبدون النیل ال یوجد حیاة بمصر. مرتبط بدول حوض النیل مصر
  ثم تفضل األستاذ الدكتور رئیس الجامعة بتكریم السادة الحضور وتسلیمهم درع جامعة الفیوم
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 عن :دراستین طلب األستاذ الدكتور رئیس الجامعة بقیام المعهد بإعداد  -٧
  سیناریوهات ملء سد النهضة وااألثار المترتبة علیه وكیفیة إدارة األزمة.  - أ
  اإلدارة الرشیدة لحصة مصر المائیة  -  ب

وقد تـم اعـدادهما وقـام األسـتاذ الـدكتور / أشـرف عبـدالحفیظ القـائم بعمـل رئـیس الجامعـة بعرضـهما 
  في المجلس األعلى لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة.

  

دعــوة األســتاذ الــدكتور/ عــدلي ســعداوي القــائم بعمــل عمیــد المعهــد للشــاركة فــي المــؤتمر  -٨
 ٢٢/١٢/٢٠١٨األقتصادي الخامس ألخبار الیوم وذلك یوم 
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لتقــدیم محاضــرة فــي  دعــوة األســتاذ الــدكتور/ عــدلي ســعداوي القــائم بعمــل عمیــد المعهــد  -٩
" مكتـب الشـباب التـي تنظمهـا وزارة الشـباب والریاضـة ٢٠٦٣الصـیفیة  المدرسة اإلفریقیة

  عن اإلستثمار والتكامل الزراعي مع إفریقیا. االفریقي"
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  (الموراد المائیة بدول حوض النیل وتحدیات المستقبل) ندوة بعنوان -١٠
  عبدالحفیظ رحیل القائم بعمل رئیس جامعةتحت رعایة األستاذ الدكتور/ أشرف 

شراف األستاذ الدكتور/ عدلي سعداوي طلبة القائم بعمل عمید المعهد واألستاذ الدكتور/ محمد   ٕ وا
أحمد سعید القائم بعمل وكیل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة والدكتور/ حسن محد 

الجغرافیة نظم معهد البحوث والدراسات إبراهیم حسونة القائم بعمل رئیس قسم الدراسات 
الموراد المائیة بدول حوض ( م ندوة بعنوان٣٠/١٢/٢٠١٨االستراتجیة لدول حوض النیل یوم األحد 

   )المستقبل النیل وتحدیات
مائیة حوض  تحدث أ.د/ ممدوح تهامي عقل أستاذ الجغرافیة الطبیعیة بجامعة االسكندریة عنوقد 

النیل واألمن المائي المصري والدول المشتركة في حوض النیل والموارد المائیة وكمیتها في كل 
  .منها

مشاكل تبدید میاه النیل سواء كان هذا التبدید طبیعیًا أو و كما تم مناقشة موارد المیاه في مصر  
.   بشریًا

على األمن وأثاره النهضة األثیوبي  وتم التطرق الى سدود أعالي النیل والتركیز خاصة على سد
المائي المصري وكذلك نصیب الفرد من المیاه .كما تم تناول مصادر التلوث بنهر ووسائل 

  مواجهتها.
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حوار أ.د/ عدلي سعداوي عمید معهد البحوث والدراسات االستراتجیة لدول حوض  -١١
 بجریدة الشروق النیل
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