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معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول  أ.د. عدلي سعداوي عميد نشاط عنتقرير 
  8102 ديسمبرالى  8102في الفترة نوفمبر جامعة الفيوم  –حوض النيل 

 

إلى جامعة الفيوم و معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول  زيارة سفير دولة تنزانيا -1
 م01/00/8102بتاريخ الخميس  حوض النيل

 

م وسعيًا لتنفيذ آمال وطوحات سيادة 9102في اطار االعداد لرئاسة مصر لالتحاد االفريقي عام 
الرئيس عبدالفتاح السيسي في تدعيم وتطوير التواجد المصري في افريقيا وفي دول حوض النيل 
على وجه الخصوص ومواكبة لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الوزير 

اذ الدكتور/ خالد عبدالغفار فقد تم التواصل مع سفارة تنزانيا  وتقديم دعوة من السيد األستاذ األست
الدكتور/ أشرف عبدالحفيظ رحيل القائم بعمل رئيس الجامعة للسفير التنزاني وقد لبى سيادة 

السيد/  السفير الدعوة وقام بزيارة الجامعة مصحوبًا بوفد من السفارة منهم القنصل العام للسفارة
 عباس جوما ومسئول التعاون الدولي. 

وقد التقى السيد االستاذ الدكتور/ أشرف عبدالحفيظ رحيل بمكتبه و حضر اللقاء السيد اللواء/ 
عصام سعد محافظ الفيوم واألستاذ الدكتور/ عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات 

 -الى االتي: االستراتيجية لدول حوض النيل ، وأشار سعادة السفير

سنة من فترة العالقات  01اإلشادة بعودة الدفء في العالقات بين مصر وتنزانيا بعد   -0
 القوية بين الزعيم جمال عبدالناصر والرئيس جوليوس نيريري احد قادة التحرير االفريقي.

ابدى السفير اهتمامه بتواصل العالقات وتأصيلها في اطار اتفاقيات تعاون مشترك   -9
ى انه تم أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنزانيا توقيع اتفاقيات في مجال الزراعة واشار ال
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والصحة واالستثمار وهناك حاجة ماسة الى توقيع اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي 
 والجامعات.

جامعات  01جامعة منها  90اشار السفير الى ان عدد الجامعات التنزانية يبلغ   -3
وانه على استعداد لالعداد لتوقيع اتفاق سواء على المستوى الوزاري او بين بعض حكومية 

الجامعات التنزانية وعلى رأسها جامعة دار السالم وجامعة زنزبار مع جامعة الفيوم لتبادل 
 الطالب واألساتذة والمشاركة في الدراسات والبحوث المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.

عاون بين معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل تم مناقشة اتفاق ت  -0
وبعض الجامعات التنزانية واشار السفير الى أن النسخة االولية لالتفاق يتم مناقشتها في 

 الخارجية التنزانية وعند الموافقة عليها سيتم توقيعها.
وض النيل في لقاء ابدى السفير استعداده ومساندته لقبول اقتراح بدعوة سفراء دول ح  -5

مشترك بمعهد البحوث والدراسات االستراتيجية لمناقشة قضايا التنمية المستدامة في دول 
الحوض ورؤية مصر لتحقيقها خاصة انها ضمن الدراسات والموضوعات التي قدم فيها المعهد 

 دراسة وافية شارك فيها خبراء مصريين من تخصصات مختلفة.
لمحافظ اللواء/ عصام سعد واألستاذ الدكتور/ أشرف قام السفير برفقة سعادة ا  -6

عبدالحفيظ رحيل القائم بعمل رئيس الجامعة بزيارة معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول 
حوض النيل للتعرف على البرامج التعليمية التي يقدمها وكذلك الدورات التدريبية التي يقدمها 

ركة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة لبناء قدرات ابناء دول حوض النيل مشا
 الخارجية وذلك من خالل عرض تعريفي لهذه االنشطة والتي كان على رأسها : 

 ** دورة في اعداد وتقييم المشروعات في دول حوض النيل.
 ** دورة في مكافحة العدوى في دول حوض النيل.

 .بدول حوض النيل ** دورة في ادارة االعمال الزراعية
عن  تتم بالمعهد اطلع السفير وسيادة المحافظ ورئيس الجامعة على نشاط لدورة تدريبية  -7

 مكافحة العدوى بمشاركة من كلية الطب وهيئة الجايكا اليابانية.
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جنوب السودان الدارسين بكليات ومعاهد جامعة  ةحفل استقبال الطالب الجدد من دول المشاركة في -2
 الفيوم.
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 مع اإلعالمية سارة الهالليي لصميم"ا زيون المصري في برنامج "كالم في لقاء على التليف -3
 82/00/8102بتاريخ 

القارة السمراء قارة أفريقياا  حوار عنمجدى سبع  األستاذ الدكتورمع رئيس جامعة طنطا بالمشاركة
 ودور مؤسسات التعليم المصرية فى بناء روابط التعاون مع دول افريقيا 

ان مصر من الدول التي تحظى بدور كبيار وشاأن كبيار فاي القاارة  سعداوي  دكتور عدليأوضح ال
مصر جزء طبيعي من قارة أفريقيا وهي التي قاادت التحارر األفريقاي لسانوات طويلاة وأن األفريقية 

فاااي الخمساااينيات والساااتينيات فقاااد شاااارك الااارئيس الراحااال جماااال عباااد الناصااار زعمااااء التحااارر فاااي 
افريقيا في بناء القارة واعدادها والتحرر مان االساتعمار والحكام عليهاا كال ذلاك جعال لمصار وجاود 

 اركة عبد الناصر للقادة األفارقة في مثل تلك األمور. بأفريقيا بسبب مش

أفريقيا هي االستثمار الحقيقاي وهاي المساتقبل ويوجاد بهاا فارص كبياره فاي كما أوضح سيادته أن  
ونحان كجازء مان أفريقياا ينظار  ليناا علاى أنناا ، االستثمار لذلك يوجد تنافس كبير من الدول عليهاا

  .التواجد بالقارة السمراء األحق باالستثمار بها لذلك يجب

وفي بداية العام القادم ستكون مصر رئيس االتحاد األفريقي لذلك علاى مصار تجهياز نفساها لفاتح 
مجاااالت االسااتثمار بأفاااق واسااعة مااع كاال القااارة األفريقيااة ويوجااد مشااروعات لااربط القااارة األفريقيااة 

ل تلك المشروعات مهمه جادًا السكك الحديدية أو ربط نهري كب أوبعضها البعض سواء كان بري 
مان المفتارض  هناأ ضاح سايادته أو وفاي الختاام  ،زياد االساتثمار المصاري مان خاللهااتسوف  ألنها

 علينا  عالء أهمية وقيمة تحقيق التنمية في وطننا ثم في أفريقيا التي تعد السند الحقيقي لمصر. 

https://www.youtube.com/watch?v=_fJJIcTiPac 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_fJJIcTiPac
https://www.youtube.com/watch?v=_fJJIcTiPac
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بأحييد  2/08/8102ن الجديييد بتيياريخ مشيياركة فييي حفييل اسييتقبال سييفير جنييوب السييوداال -4
 فنادق القاهرة

جناوب الساودانية ، والمباادرة الدبلوماساية لساافراء  -جمعياة الصاداقة المصارية مان اللقااء بتنظايم تام
السايد/جوزي  ماوم  جنوب السودان الجديد دولة السيد سفير حضر اللقاء وقد–السالم حول العالم 

والعديااااد ماااان  –لشاااائون السااااودان الساااافير اسااااامة شاااالتوت  والساااايد مساااااعد وزياااار الخارجيااااة مااااالوك
ونخبااااة ماااان كبااااار االعالميااااين وممثلااااين عاااان الصااااح  القوميااااة والجهااااات االكاديميااااة  المساااائولين

عمياد  القائم بأعماال هذه الفاعلية السيد أ.د عدلي سعداوي المتخصصة وقد قام بتمثيل المعهد في 
دكتور عماااارو الااااو   دارة المعهاااادضااااو مجلااااس الساااايد اللااااواء أ.ح/ عااااالء عااااز الاااادين  ع –المعهااااد 

عباادالعزيز عضااو هيئااة التاادريس بالمعهااد وقااد تاام االتفاااق بااين الساايد عميااد المعهااد والساايد ساافير 
دولااة جنااوب و المعهااد لمواصاالة التعاااون بااين  الفيااومجامعااة الجنااوب السااودان علااى الترتيااب لزيااارة 

–الساااودان ، كماااا تااام التنسااايق ماااع عااادة جهاااات اعالمياااة يمركاااز الدراساااات االساااتراتيجية بااااالهرام 
د/ عبدالمجيااااد خضاااار...وآخرين    L.T.Cرئاااايس قناااااة –الصاااافحة السياسااااية بجرياااادة الجمهوريااااة 
فاااي تااادعيم العالقاااات العلمياااة واألكاديمياااة ماااع دولاااة المعهاااد و للتغطياااة االعالمياااة لجهاااود الجامعاااة 

جنوب السودان خاصة أن المعهد قد قام بتنفيذ دورة تدريبية في  عداد مشروعات التنمية وذلك في 
 طالب دراسات عليا من جنوب السودان  99شارك فيها  9107يونيو 
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بتياريخ  على المسيتوى اليوطنيوفعاليات المعهد للقيام بمهمته  نشاط إعالمي يدعم جهود -5
 الصفحة السادسة بجريدة األخبار 4/08/8102

عمياد المعهاد عان زياارات الارئيس  القاائم بأعماال والتي تحدث فيها األستاذ الدكتور عدلي سعداوي 
السيسااي للسااودان وأثرهااا فااي توثيااق العالقااات بااين الاادولتين وتااابع ساايادته الحااديث عاان األنطالقااة 
األقتصااادية فااي وادي النياال ونقاال خباارات مصاار الفنيااة لخدمااة  خواتنااا فااي الجنااوب وأوجااز ساايادته 

 حديثه في عدة عناصر كان أهمها :

 لتبادل الزيارات على االتفاقيات الخاصة بنهر النيل.التأثيرات اإليجابية  -0
جوالت الرئيس الى الدول األفريقية وخاصة دول حوض النيل وكي  يساعد ذلك في  -9

 توجيه األستثمارات المصرية  لى هذه الدول.
 التكامل المصري مع دول القارة وكي  تستفيد مصر من ذلك. -3
 النهضة اإلثيوبي.التحركات الدبلوماسية في  طار يخدم مل  سد  -0
 التشريعات القانونية الجديدة لردع اإلعتداءات المتكررة على نهر النيل. -5
 اإلعتماد على المياه الجوفية كعنصر بديل. -6
 .ترشيد استخدامات المياهتوعية بأهمية دور المنابر اإلعالمية والمناهج الدراسية في ال -7

 
اتيجية لدول حوض د. عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات اإلستر

  النيل: زيارات الرئيس السيسي للسودان توثق عالقات دولتين مصيرهما واحد

 1322 – 21 - 30يوم  األخبار نشر في عبد الهادي عباس

554755https://akhbar.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id= 

 

 
 
 

https://www.masress.com/author/%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://www.masress.com/author/%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://www.masress.com/elakhbar
https://www.masress.com/elakhbar
https://akhbar.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=504750
https://akhbar.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=504750
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 ندوة مصر واألمن والتنمية في إفريقيا  -6

عمياااد معهاااد البحاااوث والدراساااات اإلساااتراتيجية لااادول  الااادكتور عااادلي ساااعداوي  االساااتاذ بااادعوة مااان
 حوض النيل 

السااافير  ،أسااتقبل األساااتاذ الاادكتور أشااارف عباااد الحفاايظ رحيااال القااائم بأعماااال رئااايس جامعااة الفياااوم
ماااد والسااافير مح ،أشااارف راشاااد مسااااعدد وزيااار الخارجياااة ورئااايس اللجناااة الوطنياااة لمراجعاااة النظاااراء

حجااازى مستشااار وزياار التنميااة المحليااة ومساااعد وزياار الخارجيااة األساابق واألسااتاذ الاادكتور اسااالم 
واألساتاذ الادكتور السايد فليفال عضاو اللجناة  ،حمزة مستشار وزيار التعلايم العاالى للشائون االفريقياة

والتنمياة فاى االفريقية بالبرلمان وعمياد معهاد الدراساات االفريقياة األسابق فاى نادوة ي مصار واألمان 
 م بجامعة الفيوم91/09/9102افريقيا   وذلك اليوم الخميس الموافق 

عااان المراحاااال الصااااعبة التاااى ماااارت بهااااا دول القااااارة  ثتحاااادبالأشااارف راشااااد الساااافير تفضاااال  حياااث
االفريقية حتى نالت االستقالل مشيرًا لدور مصر المحاورى فاى دعام دول القاارة سياسايًا واقتصااديا 

 ت ابتعدت خاللها عن دورها فى قارة افريقياوأن مصر مرت بفترا
وأضاااف ساايادته أن الفتاارة الحاليااة تختلاا  عاان سااابقتها فااى  اارس جااذور التواصاال بااين دول القااارة 
الخمس وخمسون من خالل الدور الذى تقوم به ياآللية األفريقياة لمراجعاة النظاراء  والتاى تأسسات 

القاادة األفارقاة أخاذوا علاى عااتقهم مساؤولية تحقياق لتفعيال النهضاة االفريقياة وأن  9113فى عاام 
التنمية والشراكة بين دول القاارة وقارروا أن تكاون اآللياة االفريقياة لمراجعاة النظاراء هاى اآلداة التاى 

 . تعتمد عليها لتعزيز الحوكمة الجديدة واألمتثال لالعراف والقواعد االفريقية
أن وزارة التعلااايم العاااالى تعمااال علاااى تطبياااق مالماااح كماااا أكاااد األساااتاذ الااادكتور اساااالم أباااو المجاااد 

اسااتراتيجية فااى التعلاايم والعلااوم والتكنولوجيااا لتطااوير الاادور االكاااديمى واسااتقطاب الطااالب األفارقااة 
ماان خااالل الماانح والبعثااات وتفعياال الشااراكة فااى تخصصااات التعلاايم الفنااى واالسااتثمار فااى الاادواء 

 . قات االفريقيةمشيرًا  لى التوجه نحو  نشاء مكتب للعال
لااى حاارص القيااادة  وأكااد الساافير محمااد حجااازى علااى أهميااة الاادور المصاارى فااى القااارة االفريقيااة وا 
السياسية علاى أمان مصار الماائى مضايفًا أن الدولاة المصارية تعلام حاق دولاة اثيوبياا فاى بنااء ساد 

مفاوضاات جاادة النهضة لتوليد الكهرباء ولكن مع حفاظ حصاة مصار المائياة كماا هاى مان خاالل 
وحسابات وقياسات دقيقة تتم بين الدولتين مؤكدًا على تفهم دولة اثيوبيا للموق  المصرى بإيجابيه 

 . وقبول
وفى نفس السياق تحدث األستاذ الدكتور السيد فليفل عن أن اللجنة االفريقية بالبرلمان تعمل على 

نيااه ومنهااا وزارة التعلاايم العااالى والتااى تطااوير التعاااون مااع الاادول االفريقيااة ماان خااالل الااوزارات المع
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شااكلت باادورها لجنااة للشاائون االفريقيااة بااالوزارة للعماال علااى تطااوير التعاااون العلمااى بااين الجامعااات 
 . االفريقية والمصرية

اطااار تنفياذ توصايات السايد الارئيس عبااد  أناه فاي ومان جانباه قاال األساتاذ الاادكتور عادلى ساعداوى 
 ة لدعم سبل التواصال باين دول القاارة األفريقياة خاالل الفتارة المقبلاةالفتاح السيسى رئيس الجمهوري

 السياسااااي ظهياااارالتعااااد أفريقيااااا هااااي  ،  9102ومااااع تااااولي مصاااار رئاسااااة اإلتحاااااد األفريقااااي عااااام 
ي وروح الحياااة فاا يالمااائ أماان مصاار  ليهااا، كمااا أن اتسااتثمار اال والتااي يجااب توجيااه واإلقتصااادي

 فبدون النيل ال يوجد حياة بمصر. مرتبط بدول حوض النيل مصر
 ثم تفضل األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتكريم السادة الحضور وتسليمهم درع جامعة الفيوم

sPDVzmvdlQ6https://www.youtube.com/watch?v= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6sPDVzmvdlQ
https://www.youtube.com/watch?v=6sPDVzmvdlQ
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 عن :دراستين طلب األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بقيام المعهد بإعداد  -7
 سد النهضة وااألثار المترتبة عليه وكيفية  دارة األزمة. ئسيناريوهات مل - أ
 اإلدارة الرشيدة لحصة مصر المائية - ب

وقد تم اعدادهما وقام األساتاذ الادكتور / أشارف عبادالحفيظ القاائم بعمال رئايس الجامعاة بعرضاهما 
 في المجلس األعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

دعييوة األسييتاذ الييدكتور/ عييدلي سييعداوي عميييد المعهييد للشيياركة فييي الميي تمر األ تصييادي  -8
 88/08/8102الخامس ألخبار اليوم وذلك يوم 
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لتقيييديم محا يييرة فيييي المدرسييية  دعيييوة األسيييتاذ اليييدكتور/ عيييدلي سيييعداوي عمييييد المعهيييد  -9
 " مكتيب الشيباب االفريقيي"التي تنظمها وزارة الشباب والريا ية 8102الصيفية  اإلفريقية

 عن اإلستثمار والتكامل الزراعي مع إفريقيا.
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 )الموراد المائية بدول حوض النيل وتحديات المستقبل( ندوة بعنوان -01
 تحت رعاية األستاذ الدكتور/ أشرف عبدالحفيظ رحيل القائم بعمل رئيس جامعة

شراف األستاذ الدكتور/ عدلي سعداوي طلبة عميد المعهد واألستاذ الدكتور/ محمد أحمد سعيد   وا 
القائم بعمل وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور/ حسن محد  براهيم حسونة 

لدول حوض القائم بعمل رئيس قسم الدراسات الجغرافية نظم معهد البحوث والدراسات االستراتجية 
  (المستقبل الموراد المائية بدول حوض النيل وتحديات) م ندوة بعنوان31/09/9102النيل يوم األحد 

مائية حوض  تحدث أ.د/ ممدوح تهامي عقل أستاذ الجغرافية الطبيعية بجامعة االسكندرية عنوقد 
ية وكميتها في كل النيل واألمن المائي المصري والدول المشتركة في حوض النيل والموارد المائ

 .منها
مشاكل تبديد مياه النيل سواء كان هذا التبديد طبيعيًا أو و كما تم مناقشة موارد المياه في مصر  

 بشريًا.
على األمن وأثاره وتم التطرق الى سدود أعالي النيل والتركيز خاصة على سد النهضة األثيوبي 

م تناول مصادر التلوث بنهر ووسائل المائي المصري وكذلك نصيب الفرد من المياه .كما ت
 مواجهتها.
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 خبيران: تأثير التشغيل األولى لسد النه ة على مصر محدود.. وتو يته طبيعى -00
 جريدة الشروق 

-25ca-21f3f5d9&id=55512519http://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=
f333cc863cd5-942b-96b4 

 
 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=05012019&id=9d5f3f21-ca20-4b96-b942-0cd863cc333f
http://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=05012019&id=9d5f3f21-ca20-4b96-b942-0cd863cc333f
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   ايا وتفاعالت( مشاركة أ.د/ عدلي سعداوي في ندوة )مصر وأفريقيا: -08
شارك أ.د/ عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل ندوة 

والتي عقدت بالجامعة البريطانية بالتعاون مع مركز  ) مصر وأفريقيا :   ايا وتفاعالت(بعنوان 
موافق االهرام للدراسات السياسية واألستراتيجية ومركز أفريقيا بالجامعة البريطانية يوم األحد ال

م. حيث تناولت الندوة كافه قضايا التفاعل المصري األفريقي بمنظور مستقبلي في 97/0/9102
محاولة لدعم صانع القرار المصري بأجتهادات النخب المصرية من قطاع االعمال الخاص 
والعام وكذلك األكاديميين في هذا المجال سعيًا وراء أدوار مصرية في أفريقيا تعتمد على آليات 

ديدة ومستمدة من تراث المؤسسات المصرية في هذا المجال وهو األمر الذي انعكس ايجابيًا ج
م. وتنافش الندوة القضايا المطروحة أفريقيًا 9102على تولي مصر رئاسة األتحاد األفريقي عام 

 م.9163في الوقت الراهن وخاصة قضايا التنمية المرتبطة بأجندة التنمية المستدامة في أفريقيا 
) دور المجتمع المدني في التعاون وقد رأس أ.د/ عدلي سعداوي الجلسة الثالثة للندوة بعنوان 

 .المصري األفريقي(

 

 

 

 



19 
 

جريدة الزمان  سعداوي: زيارة وزير خارجية بوروندي تهدف لكسر جمود ملف حوض النيل -02
4/8/8102 

االستراتيجية لدول حوض النيل جامعة رحب الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد بحوث الدراسات 
الفيوم، بزيارة "ايزيكيال نيبيجيرا" وزير خارجية بوروندي الي القاهرة اليوم ولقائه بالرئيس عبد 
الفتاح السيسي، الذي يسعي الي توطيد عالقات مصر بأشقائها االفارقة مع بداية توليه رئاسة 

 االتحاد االفريقي الشهر الجاري.

باتفاقية عنتيبي التي تم  لا "الزمان"، أن مصر تسعى لكسر الجمود الذي يحيط  وأوضح "سعداوي"
دول منابع النيل ، وصدق عليها بالفعل برلمانات خمسة دول  بين  9101التوقيع عليها في مايو 

وستدخل حيز التنفيذ اذا وقع عليها برلمان دولتان أخرتان ، نظرا الن دول الحوض تبلغ احدي 
 منها علي اي اتفاقية يدخلها حيز التنفيذ. قيع سبعة عشر دولة وتو 

مصر تشترط تغيير ثالثة بنود من هذه االتفاقية للتصديق عليها هي  وأضاف سعداوي  لى أن 
مع  0252تعترف بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وباتفاقية  بحيث  00تغيير المادة 

 مليار متر مكعب سنويا. 55.5السودان التي نصت علي ان نصيبها من النيل 

وأن يكون القرار الصادر  والتزام دول المنبع باخطارها مسبقا باي مشروعات تعتزم  نشاؤها،
موافقة مصر والسودان قبل التوقيع  الدول األعضاء في االتفاقية باإلجماع أو االشتراط على على
 .مصر والسودان علىدول فيما يقتصر دول المصب  2قرار نظرا ألن دول المنابع  على

االتفاقية اإلطارية لحوض النيل  وأشار عميد المعهد  لى أن دولة جنوب السودان لم توقع على
، 9100استقاللها من السودان في يوليو نظرا ألنها لم تكن قد استقلت بعد حيث حصلت على

 ولذلك فهي لم تدخل بعد االتفاقية.

باعتبارها دولة عبور النيل األبيض، وتعول وأكد سعداوي على أهمية جنوب السودان لمصر 
مصر عليها كثيرا في  قامة مشروعات استقطاب فواقد المياه من المستنقعات بما يسمح بزيادة 

 حصتها من مياه النيل.

https://www.elzmannews.com/199587 

 

 

https://www.elzmannews.com/199087
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 إطالق موسوعة التاريخ العام الفريقياح ور أ.د/ عدلي سعداوي -04

حضر أ.د/ عدلي سعداوي طلبة عميد معهد البحوث والدراسات االستراتجية لدول حوض النيل  
م بمركز معلومات مجلس الوزراء 7/9/9102 طالق موسوعة التاريخ العام الفريقيا يوم الخميس

الوثائق المصرية والمركز جهد عظيم قدمتة اليونسكو ومركز معلومات مجلس الوزراء ودار 
جهد مصرى   واللواء د محمد عبد المقصود  القومى للترجمة بإشراف األستاذ الدكتور السيد فليفل
 .مشرف وعظيم بمناسبة رئاسة مصر لالتحاد االفريقى
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 م2/8/8102د يقة الجمعة  21مداخلة أ.د/ عدلي سعداوي على  ناة المحور برنامج  -01

سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل،  ن  الدكتور عدليقال 
  طالق موسوعة التاريخ العام ألفريقيا حدث رائع، تؤكد قدرة مصر على اإلنجاز.

دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هذه  21وأضاف سعداوي، في مداخلة ببرنامج "
مر القذافي في الثمانينات، بالتنسيق مع اليونسكو، الموسوعة مولها الزعيم الليب الراحل مع

مجلدات باللغة اإلنجليزية والفرنسية، ولكن هيئة الكتاب ومركز معلومات مجلس  2وصدرت في 
مجلدات تتناول الثقافات  0الوزراء ودار الوثائق المصرية والمركز القومي للترجمة اختصروها لا

 األفريقية، وحولتها للغة العربية.
عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل،  لى أن هناك تنافس شديد  ولفت

 من القوى الدولية للتعاون مع أفريقيا.
وأشار  لى أن مصر من خالل رئاستها لالتحاد األفريقي ستقدم الكثير لدول أفريقيا، ومنها ربط 

لتكامل والتنوع االقتصادي، وستركز أيضا الدول األفريقية بالسكك الحديدية، وهو المجال الوحيد ل
على االستثمار في مشروعات البنية التحتية، ومصر تستهدف  صالح مؤسسات االتحاد 

 األفريقي، وأن تأخذ المرأة والشباب مكانتهم في القارة.
وأطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة المهندس زياد عبدالتواب، 

ؤتمر صحفي، موسوعة "مختصر التاريخ العام إلفريقيا" والتي تم  عدادها بالتعاون خالل م
الكتب والوثائق القومية والمركز القومي للترجمة، بالمقر الرئيسي لمركز  والتنسيق مع دار 

 المعلومات.
وتهدف موسوعة "مختصر التاريخ العام إلفريقيا"  لى رصد تاريخ وثقافات الشعوب اإلفريقية، 

فضال عن  براز  سهام القارة في الحضارة اإلنسانية، بشكل  كذلك تطورات اإلدارة في  فريقيا، و 
تاريخي ومحايد، وحظي المؤتمر الصحفي بحضور ومشاركة واسعة للفي  من الشخصيات العامة 

ومتخصصين وأكاديميين وباحثين، فضال عن حضور مساعد  وأعضاء من مجلس النواب وخبراء 
اإلفريقية، ورئيس لجنة الشئون اإلفريقية بمجلس النواب، وأمين عام  للشئون  ية وزير الخارج

الكتب والوثائق القومية، وكذا مدير المركز القومي للترجمة،  المجلس األعلى للثقافة، ومدير دار 
  بجانب ممثلين عن أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية.
بواسطة  0220ريقيا"، في طبعتها األولى عام وظهرت الموسوعة األصلية لا"التاريخ العام ألف

منظمة اليونسكو، في ثمانية مجلدات وقد احتوى كل مجلد على قرابة ثالثين فصاًل، وكتبت على 
أيدي المؤرخين األفارقة الذين مثلوا جميع أقاليم القارة الخمسة تمثياًل عاداًل، وقد طبعت المجلدات 

أفريقية  ليزية والفرنسية والعربية، وكذلك تم ترجمتها  لى لغات الثمانية طبعة رئيسية باللغات، اإلنج
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مثل السواحيلية والهوسا والبيول واليوروبا واللينجاال، في حين اتسم منهج الموسوعة، بالجمع بين 
التاريخية، األمر الذي أثرى  عدة تخصصات علمية، وتميز بتعدد الرؤى النظرية وتنوع المصادر 

 كبير من البحوث المتنوعة.العمل العلمي بعدد 
من الباحثين المتخصصين في الشأن األفريقي، وأضافت كثيرا مما  وكانت  ضافة سار عليها كثير 

كان مجهوال أو ملتبسا عليهم، حتى باتت الموسوعة تمثل أحد المراجع األساسية للتعرف على 
براز  سهام القارة فى الحضارة اإلن التراث  سانية، وتعد أيًضا سجاًل كاماًل للحياة الثقافي اإلفريقي، وا 

 العصور وحتى تسعينيات القرن العشرين فى آخر طبعاتها. األفريقية منذ أقدم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4yqk-4tr4https://www.youtube.com/watch?v=DE 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DE4tr4-yqk4
https://www.youtube.com/watch?v=DE4tr4-yqk4
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  م2/8/8102مداخلة  أ.د/ عدلي سعداوي على  ناة الناس برنامج مع الناس  يوم السبت  -00

أكد الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل 
بجامعة الفيوم، أن رئاسة مصر، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لالتحاد اإلفريقي، يعد 

، مشيرا  لى أنها خطوة مهمة للغاية لتنفيذ خطط مصر 9102سياسي في بداية عام أهم حدث 
للنهوض بأفريقيا، ومواجهة النزاعات في مختل  مناطق القارة خصوصا األزمات المزمنة كأزمة 

 .البحيرات الكبرى وجنوب السودان
القومية العمالقة التي وأوضح أن  فريقيا ستكون امتدادا لعملية اإلصالح االقتصادي والمشروعات 

تقودها مصر، وستتيح االستفادة من اإلمكانيات المتاحة لدي مصر وتصديرها  لى البلدان 
 .اإلفريقية

وأشاد " سعداوي " باهتمام الرئيس السيسي بالعمل بصورة مكثفة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين 
دي كبير ينعكس على جهود تحقيق الدول اإلفريقية وبعضها، لما سيكون لها من مردود اقتصا

 .الرخاء والتنمية لشعوب القارة
وأشار  لى أن خطة مصر في رئاسة االتحاد اإلفريقي تعتمد على تحقيق التنمية االقتصادية من 
يجاد فرص استثمارية من أجل خلق فرص عمل  أجل القضاء على الفقر والهجرة  ير الشرعية، وا 

 .لشباب  فريقيا، ومواجهة اإلرهاب
أما على الناحية االقتصادية فقد أشار عميد معهد دول حوض النيل بضرورة الوحدة والتعاون 
والتكامل بين الدول السمراء، الستغالل ما تمتلكه دولها من  مكانيات كبيرة وفرص استثمارية 
خصبة لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل دول القارة، والتعرف على تجربة اإلصالح 

تصادي الناجحة التي قامت بها مصر ولقيت  شادة كبيرة من المؤسسات المالية الدولية، االق
واالستفادة من موقع مصر الجغرافي بين دول العالم لتكون همزة الوصل ومركز  قليمي شامل 
للتعاون األفريقي مع الدول العربية واألوربية واآلسيوية واألمريكية، بما يعود بالنفع والفائدة على 

 .جميع دول القارة
وأكد سعداوي أن خبراء التنمية يؤكدون على أن تولي مصر رئاسة االتحاد األفريقي سيكون 
فرصة ال تعوض يتعين ا تنامها من أجل  عطاء قوة دفع أكبر للعمل األفريقي المشترك يقوم 

 .على تحقيق الفائدة والنفع المتبادلين للجميع
تعد  طارا شامال لتحقيق أهداف  9163استراتيجية  وأوضح عميد معهد دول حوض النيل أن

اإلنماء االقتصادي واالجتماعي لألفارقة ستدعم القاهرة خالل رئاستها لالتحاد األفريقي وضع 
الذي استضافته مدينة  9102أهدافها موضع التنفيذ بحلول هذا التاريخ، وقد شكل منتدى أفريقيا 
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الق إلعالن استراتيجية مصر تجاه النهوض بالقارة شرم الشيخ مطلع ديسمبر الماضي منصة انط
 .في المرحلة القادمة من منظور بناء الوطن والمواطن باعتباره هدفا للتنمية وصانعا لها

 
 

 
 
 
 

chxZM99Ow6https://www.youtube.com/watch?v=Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6Ow99chxZM
https://www.youtube.com/watch?v=Q6Ow99chxZM
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مداخة أ.د/ عدلي سعداوي على  ناة الناس برنامج مع الناس عن رئاسة مصر االتحاد األفريقي  يوم الثالثاء  -01
 م08/8/8102
قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل،    

المستوى األفريقي   ن رئاسة مصر لالتحاد األفريقي يترتب عليها العديد من المكاسب على
  والدولي.

وأضاف في تصريحات خاصة لا"الفجر"، أن رئاسة مصر يأتي بمثابة السير قدًما إلصالح 
 .9163مؤسسات االتحاد األفريقي، وخطة التنمية المستدامة األفريقية 

وشدد سعداوي، على أن رئاسة مصر على المستوى الدولي يؤكد أن دورها كالعب رئيسي، في 
 الدولية المؤثرة، باإلضافة  لى تمكين الشباب والمرأة. العالقات

وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل أن الرئيس السيسي منذ 
توليه مقاليد الحكم وهو يضع أفريقيا على رأس اهتماماته، ويسعى إلقامة عالقات قوية بين مصر 

 ودول الجوار.
 م من أن رئاسة مصر لالتحاد األفريقي تعتبر رئاسة دورية  لى أنها وأشار  لى أنه على الر 

تعتبر تاريخية لمصر، وتستطيع من خالل تلك الرئاسة تقديم تجاربها في كافة المجاالت  لى 
 األفارقة، مضيًفا "قيمة مصر مستمدة من تاريخها الطويل مع افريقيا".

 
https://www.youtube.com/watch?v=pDBG3G38N5M 

https://www.youtube.com/watch?v=pDBG3G38N0M
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 عميد معهد دول حوض النيل: رئاسة مصر لالتحاد األفريقي انطال ة  وية لتقدم أفريقيا  -02
 01/8/8102جريدة الوفد األحد 

والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل أكد الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث 
بجامعة الفيوم، أن رئاسة مصر لالتحاد األفريقي انطالقة قوية لتحقيق التقدم بأفريقيا، كما أن 
الرصيد الكبير لمصر تجاه جميع دول القارة األفريقية يسهل من مهمة الرئيس عبدالفتاح السيسي 

مها، اليوم األحد، معربا عن ثقته الكاملة فى نجاح فى رئاسة االتحاد األفريقي، والمقرر أن يتسل
 الرئيس السيسى فى هذه المهمة.

وأشار  لى أن الرئيس السيسى مهد لهذا المل  بعد سلسلة من الزيارات والمشاركات المهمة فى 
العديد من المنتديات األفريقية والدولية، وأكد "سعداوي" أن قادة ورؤساء وحكومات وشعوب الدول 

يقية يقدرون الجهود المخلصة والكبيرة التى بذلها الرئيس السيسى، لتحقيق التعاون والتنسيق األفر 
 والعمل المصرى األفريقى المشترك ودعم وتعزيز التعاون مع جميع الدول األفريقية.

وأشار عميد معهد دول حوض النيل أن التصريحات الرسمية تؤكد أن أنشطة االتحاد األفريقى 
ستشهد انطالقة قوية وفعالة ونقلة نوعية، تحت رئاسة السيسى، وستعكس  9102خالل العام 

خبرات مصر، واالهتمام الكبير الذى توليه مصر تجاه قضايا القارة األفريقية، وستشهد تغييرات 
ملحوظة فى العمل األفريقى المشترك لصالح القارة األفريقى بعد أن كان العمل األفريقى المشترك 

الماضية من قمم أفريقية، وقمم االتحاد األفريقى، ومن قبلها قمة منظمة الوحدة طوال العقود 
األفريقية، كانت تركز وتنصب فى األساس وبنسبة كبيرة للغاية على قضايا األمن وحل النزاعات 

 الحدودية، والحروب والنزاعات بين الدول وكذلك الحروب الداخلية.
 ذا نظرنا  لى جدول أعمال القمة الحالية التى »تؤكد وتابع سعداوي أن هذه التصريحات أيضا 

، نجد أن نسبة كبيرة للغاية منها 9102ستشهد تولى مصر رئاسة االتحاد األفريقى لعام 
خصصت للقضايا االقتصادية والتنموية والتجارية واتفاقية التجارة الحرة، فضال عن  صالح 

 «.االتحاد األفريقى  صالحا هيكليا وماليا
ن لمصر دور محورى كعادتها وامتداد لدورها التاريخى فى القارة األفريقية،  ضافة لخبراتها كما أ

الكبيرة خصوصا خالل السنوات الماضية فى التنمية واإلصالح االقتصادى، وخلق فرص عمل 
للشباب والقضايا الخدمية التى تمس الشعوب من الدرجة األولى كالنقل والطرق والصحة والتعليم 

 كان والزراعة والرى،واإلس
مؤكدا أن لمصر خبرات جيدة فى تلك القطاعات خالل األربع سنوات الماضية، خصوصا أن 

 مصر كانت فى وضع يحتاج لتلك اإلصالحات.
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وأوضح عميد معهد دول حوض النيل أن أولويات الرئاسة المصرية خالل فترة رئاستها لالتحاد 
، 9163لحالية، على رأسها أجندة التنمية فى أفريقيا األفريقى، تنطلق من أجندة عمل االتحاد ا

وتعزيز التجارة البينية بالقارة، وآليات منع وتسوية النزاعات األفريقية، وعملية اإلصالح المؤسسى 
لالتحاد األفريقى، وذلك لدفع عجلة العمل األفريقى المشترك آلفاق أرحب، لتحقيق مردود ملموس 

 للدول والشعوب األفريقية.من واقع االحتياجات الفعلية 
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يحا ر في ملتقى وزارة الشباب لألسر الطالبية   الفيوم جامعة  نيلالعميد معهد حوض  -02
 "ندوة بعنوان األمن المائي المصري " باإلسكندرية

 م00/8/8102جريدة الفجر االثنين 

والدراسات االستراتيجية، لدول حاضر ظهر اليوم، الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث 
ندوات ملتقى   حوض النيل بجامعة الفيوم في ندوة بعنوان "األمن المائي المصري" ضمن سلسلة

األسر واالتحادات الطالبية تحت شعار "معا نخطو نحو المستقبل" الذي تنظمه وزارة الشباب 
طالب وطالبة من  011ملتقى والرياضة بالمدينة الشبابية بأبى قير باإلسكندرية ويشارك في ال

 .مختل  الجامعات المصرية

وصرح دكتور عدلي سعداوي، بأن الندوة ناقشت موضوع األمن المائي لمصر وعالقات مصر 
وكيفية تحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا، كما  لالتحاد األفريقي بدول حوض النيل ورئاستها

ضية ترشيد استخدام المياة فى مصر ودور قيادات وطالب الجامعة فى التوعية تناولت الندوة ق
 بترشيد استخدامها ونشر الوعي لدى زمالئهم واسرهم بأهمية الترشيد والحفاظ عليها من التلوث.

وأشار "سعداوي"  لى أن الملتقى يهدف لتحفيز طالب األسر واالتحادات الطالبية فى التفكير 
لتنموى، وتشجيع الشباب على التفاعل اإليجابى مع المجتمع وتوضيح دورهم بالعمل التطوعى ا

    البناء فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 

https://www.elfagr.com/list.aspx?kw=597494&kwn=%u0644%u0644%u0627%u062A%u062D%u0627%u062F%20%u0627%u0644%u0623%u0641%u0631%u064A%u0642%u064A&exp=3460252
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https://www.elfagr.com/2401818 
 

https://www.elbalad.news/2020441 
 

http://www.albawabhnews.com/2428228 

 

 

 

 

 

 

https://www.elfagr.com/3460252
https://www.elbalad.news/3696440
http://www.albawabhnews.com/3482892
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 عدلي سعداوي: رئاسة مصر لالتحاد األفريقي فرصة حقيقية للتنمية اال تصادية بالقارة -81
 00/8/8102جريدة الشروق االثنين 

عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل أكد الدكتور 

بجامعة الفيوم، أن رئاسة مصر، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لالتحاد اإلفريقي، يعد 

، مشيرا  لى أنها خطوة مهمة للغاية لتنفيذ خطط مصر 9102أهم حدث سياسي في بداية عام 

هة النزاعات في مختل  مناطق القارة خصوصا األزمات المزمنة كأزمة للنهوض بافريقيا، ومواج

 البحيرات الكبرى وجنوب السودان.

وأوضح أن  فريقيا ستكون امتدادا لعملية اإلصالح االقتصادي والمشروعات القومية العمالقة التي 

بلدان تقودها مصر، وستتيح االستفادة من اإلمكانيات المتاحة لدي مصر وتصديرها  لى ال

 اإلفريقية.

وأشاد " سعداوي " باهتمام الرئيس السيسى بالعمل بصورة مكثفة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين 

الدول اإلفريقية وبعضها، لما سيكون لها من مردود اقتصادي كبير ينعكس على جهود تحقيق 

 الرخاء والتنمية لشعوب القارة.

اإلفريقي تعتمد على تحقيق التنمية االقتصادية من  وأشار  لى أن خطة مصر في رئاسة االتحاد

يجاد فرص استثمارية من أجل خلق فرص عمل  أجل القضاء على الفقر والهجرة  ير الشرعية، وا 

 لشباب  فريقيا، ومواجهة اإلرهاب.

أما على الناحية االقتصادية فقد أشار عميد معهد دول حوض النيل بضرورة الوحدة والتعاون 

ن الدول السمراء، الستغالل ما تمتلكه دولها من  مكانيات كبيرة وفرص استثمارية والتكامل بي

خصبة لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل دول القارة، والتعرف على تجربة اإلصالح 

االقتصادى الناجحة التى قامت بها مصر ولقيت  شادة كبيرة من المؤسسات المالية الدولية، 

ع مصر الجغرافى بين دول العالم لتكون همزة الوصل ومركز  قليمي شامل واالستفادة من موق
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للتعاون األفريقى مع الدول العربية واألوربية واآلسيوية واألمريكية، بما يعود بالنفع والفائدة على 

 جميع دول القارة.

ن وأكد سعداوي أن خبراء التنمية يؤكدون على أن تولي مصر رئاسة االتحاد األفريقي سيكو 

فرصة ال تعوض يتعين ا تنامها من أجل  عطاء قوة دفع أكبر للعمل األفريقي المشترك يقوم 

 على تحقيق الفائدة والنفع المتبادلين للجميع.

تعد  طارا شامال لتحقيق أهداف  9163وأوضح عميد معهد دول حوض النيل أن استراتيجية 

ة خالل رئاستها لالتحاد األفريقي وضع اإلنماء االقتصادي واالجتماعي لألفارقة ستدعم القاهر 

الذي استضافته مدينة  9102أهدافها موضع التنفيذ بحلول هذا التاريخ، وقد شكل منتدى أفريقيا 

شرم الشيخ مطلع ديسمبر الماضي منصة انطالق إلعالن استراتيجية مصر تجاه النهوض بالقارة 

 عتباره هدفا للتنمية وصانعا لها.في المرحلة القادمة من منظور بناء الوطن والمواطن با
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 الجديد عميد معهد دول حوض النيل: رئاسة مصر لالتحاد  االفريقي أهم حدث سياسي في العام -80
 08/8/8102جريدة األخبار الثالثاء 

أكد د. عدلي سعداوي عميد معهد البحوث  والدراسات االستراتجية لدول حوض النيل بجامعة 
مصر، لالتحاد االفريقي ، يعد أهم حدث سياسي في بداية العام، وأشار  الى الفيوم أن رئاسة 

انها خطوة مهمة للغاية لتنفيذ خطط مصر للنهوض بأفريقيا ، ومواجهة النزاعات في مختل  
 مناطق القارة خصوصًا االزمات المزمنة كأزمة البحيرات الكبرى وجنوب السودان.

ملية االصالح االقتصادي والمشروعات القومية العمالقة  وأوضح أن  فريقيا ستكون امتدادا لع
التي تقودها مصر، وستتيح االستفادة من االمكانيات المتاحة لدى مصر وتصديرها الى البلدان 

 االفريقية.
وأشاد "سعداوي" باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل بصورة مكثفة لتفعيل اتفاقية التجارة 

األفريقية وبعضها، لما سيكون لها من مردود اقتصادي  كبير ينعكس على الحرة بين الدول 
 جهود تحقيق الرخاء والتنمية لشعوب القارة.

وأشار الى أن خطة مصر في رئاسة االتحاد االفريقي تعتمد على  تحقيق التمية االقتصادية من 
يجاد فرص استثمارية من أجل خلق فرص عمل  أجل القضاء على الفقر والهجرة  ير الشرعية، وا 

 لشباب  فريقيا ومواجهة األرهاب.
وأكد عميد معهد دول حوض النيل على أهمية الوحدة والتعاون والتكامل بين الدول السمراء، 
الستغالل ما تمتلكه دولها من  مكانيات كبيرة وفرص استثمارية خصبة لتحقيق التنمية الشاملة 

ى تجربة االصالح االقتصادي الناجحة التي قامت بها والحقيقية داخل  دول القارة ، والتعرف عل
مصر وحظيت بإشادة كبيرة من المؤسسات المالية ، واالستفادة  من موقع مصر الجغرافي بين 
دول العالم لتكون همزة الوصل ومركزا  قليميا شامال للتعاون األفريقي مع الدول العربية واألوربية 

 نفع والفائدة على جميع دول القارة.واألسيوية واألمريكية بما يعود بال
تعد  طارا شامال لتحقيق أهداف  9163وأوضح عميد معهد دول حوض النيل أن استراتيجية 

االنماء االقتصادي واالجتماعي لألفارقة ستدعم القاهرة خالل رئاستها لالتحاد اإلفريقي وضع 
الذي استضافته مدينة  9102قيا أهدافها موضع التنفيذ بحلول هذا التاريخ، وقد شكل منتدى  فري

شرم الشيخ مطلع ديسمبر الماضي منصة انطالق إلعالن استراتيجية مصر تجاه النهوض بالقارة 
 في المرحلة القادمة من منظور بناء الوطن والمواطن باعتباره هدفا للتنمية وصانعا لها. 
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لمعهد دراسات دول حوض النيل بمكتبة  ندوة " العال ات المصرية اإلفريقية -88
 8102فبراير  04لخميس، ا"اإلسكندرية

 م04/8/8102جريدة اليوم السابع الخميس 

ينظم معهد حوض النيل للبحوث والدراسات االستراتيجية بجامعة الفيوم ندوة ثقافية أكاديمية 
مكتبة اإلسكندرية فى  طار بعنوان "العالقات المصرية اإلفريقية.. مسار وتحديات "، بالتعاون مع 

مبادرات الحوار التى تنظمها المكتبة منتص   بريل المقبل، تحت رعاية دكتور مصطفى الفقي 
وقال دكتور عدلى سعداوى عميد معهد  .مدير المكتبة ودكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم

الفقى مدير مكتبة  دول حوض النيل للبحوث والدراسات االستراتيجية،  نه التقى دكتور مصطفى
اإلسكندرية وتم االتفاق على  قامة ندوة ومجموعة من ورش العمل بشأن العالقات المصرية 

 .اإلفريقية المسار والتحديات
وأكد "سعداوى" فى بيان صحفى، أن انعقاد الندوة يأتى تزامًنا مع رئاسة مصر لالتحاد اإلفريقى، 

قوتها ومكانتها الطبيعية  قليمًيا ودولًيا على كافة وفى  طار سعى الدولة المصرية الستعادة 
األصعدة وفى مختل  المجاالت، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تسلم رئاسة 

 .االتحاد اإلفريقي بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا
وأشار عميد معهد دول حوض النيل، أن المعهد بصفته متخصص فى دراسة الملفات والشأن 

إلفريقى سوف يبذل ما يمتلكه من جهد ومعرفة وخبرة فى مجال التنمية لدعم الدولة المصرية فى ا
القارة السمراء خالل قيادتها لالتحاد اإلفريقى، معرًبا عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات فى 

مشروعات مجال التنمية من خالل التكامل بين أقطاب ودول القارة المختلفة فى اتفاقات جماعية و 
ثنائية تسهم جميعها فى تحسين جودة الحياة للمواطنين األفارقة. وأكد أن ورش العمل سيرأسها 

 .دكتور مصطفى الفقى وستناقش أيًضا التحديات والمشكالت التى تواجه القارة السمراء

https://www.youm7.com/4139551 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/4139501
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 "منتدى حوض النيل تراث تاريخي وآفاق المستقبل"مشاركة أ.د عدلي سعداوي في  -82

 م04/8/8102الخميس         

بعنوان منتدى حوض   شارك معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات االستراتيجية بمؤتمر
ومؤسسة النيل تراث تاريخى وافاق المستقبل، تحت تنظيم كل من نوبيان جروب للثقافة والتراث 

النيل للدراسات األفريقية واالستراتيجية، وحاضر فى المؤتمرالدكتور عدلى سعداوى عميد معهد 
 .البحوث ودراسات حوض النيل

وأكد دكتور عدلى سعداوى عميد معهد البحوث ودراسات حوض النيل أثناء المشاركة في المؤتمر 
كات البنادق، وكأنها سياسات مصرية،  ن مصر تتحدث عن البنية التحتية في أفريقيا، ومبادرة  س

مبيًنا أنه بالر م من  ياب مصر لفترات طويلة عن أفريقيا،  ال أنه رأي بنفسه تأثير العودة 
المصرية للقارة حين قال سفير تنزانيا له أنه من وقت عبد الناصر، قام مع الزعيم التنزاني نيريري 

مصري للبالد سوى الرئيس السيسي سواء في  بجعل تنزانيا دولة واحدة، ولم يأتي بعدها رئيس
 زيارتهأو  نشاؤه لسد سالينجر.

وأضاف عميد معهد البحوث ودراسات حوض النيل أثناء كلمته بالمؤتمر أن المصريين متواجدين 
ويشاركون وليسوا  ائبين عن القارة فهم جزء منها، وستجد في كل من القارة ستجد جمال عبد 

يؤكد عليها الرئيس يومًيا، المساندة والعودة ألفريقيا، كل مؤسسات الدولة الناصر حاضر وبقوة، 
تتحدث عن موضوع أفريقي وال تجد أحد يتأخركما أنه يتم تدريب شباب أفارقة في المستشفيات 
المصرية، ويدرس عدد كبير منهم في معهد حوض النيل، ومعاهد مكافحة العدوى وفي مجال 

 .الزراعة
خالل كلمته بعض المشاريع الطموحة التي تتبناها مصر في تلك المرحلة  وعدد عدلى سعداوي 

مثل سكك حديد مصر والسودان، وطريق مصر ليبيا وتشاد، وصندوق للتعاون بين مصر 
 .مليار دوالر 01والسودان ومصر،طريق القاهرة وكيب تاون، ووجود استثمارات مشتركة بلغت 

8063643https://www.elfagr.com/ 

D38B38D983%8D%8A38AD%D38D983%8D98308D%8A38https://alwafd.news/%D

-AF38D983%8D98B38D983%8%D-66066%0AA/38D%8A38D98348

-9830A%D983D98368D98308D%8A38%D-6B38D98338AD%D38%D
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84 "بالفيوم يشارك بمنتدى "حوض النيل تراث تاريخي وآفاق المستقبلمعهد حوض النيل   -84 " 

 

ر فبراي 01األحد،   
شارك معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات االستراتيجية بمؤتمر بعنوان "منتدى حوض 
النيل تراث تاريخى وآفاق المستقبل"، تحت تنظيم كل من نوبيان جروب للثقافة والتراث ومؤسسة 

 للدراسات األفريقية واالستراتيجية.النيل 
 .حاضر فى المؤتمرالدكتور عدلى سعداوى، عميد معهد البحوث ودراسات حوض النيل

وأكد الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث ودراسات حوض النيل، أن مصر تتحدث عن 
بيًنا أنه ر م  ياب البنية التحتية في أفريقيا، ومبادرة  سكات البنادق، وكأنها سياسات مصرية، م

مصر لفترات طويلة عن أفريقيا،  ال أنه رأى بنفسه تأثير العودة المصرية للقارة، حين قال سفير 
تنزانيا له أنه من وقت عبدالناصر، قام مع الزعيم التنزاني نيريري بجعل تنزانيا دولة واحدة، ولم 

 .رته أو  نشاؤه لسد سالينجريأت بعدها رئيس مصري للبالد سوى الرئيس السيسي سواء في زيا
وأضاف عميد معهد البحوث ودراسات حوض النيل أثناء كلمته بالمؤتمر أن المصريين متواجدين 
ويشاركون وليسوا  ائبين عن القارة فهم جزء منها، وستجد في كل من القارة ستجد جمال 

فريقيا، كل مؤسسات عبدالناصر حاضرا وبقوة، يؤكد عليها الرئيس يومًيا، المساندة والعودة أل
الدولة تتحدث عن موضوع أفريقي وال تجد أحدا يتأخر، كما أنه يتم تدريب شباب أفارقة في 
المستشفيات المصرية، ويدرس عدد كبير منهم في معهد حوض النيل، ومعاهد مكافحة العدوى 

 .وفي مجال الزراعة
ناها مصر في تلك المرحلة، وعدد عدلى سعداوي خالل كلمته بعض المشاريع الطموحة التي تتب

مثل سكك حديد مصر والسودان، وطريق مصر ليبيا وتشاد، وصندوق للتعاون بين مصر 
مليارات  01والسودان ومصر، وطريق القاهرة وكيب تاون، ووجود استثمارات مشتركة بلغت 

 .دوالر
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وطموحات التعاون مع   د عدلي سعداوي يكتب: مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط -81
 .دول حوض النيل

02/8/8102االثنين  جريدة اجري توداي  
تكمن فكرة المشروع في  نشاء مجري مالحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط حيث يمر 
باأربعة دول أفريقية وهي مصر وأو ندا وجنوب السودان والسودان. يعد المشروع أحد الركائز 

تجارة بين دول حوض النيل و يرها من الدول، األمر الذى سينعكس  يجابيًا األساسية لتنشيط ال
على التنمية الشاملة فى حوض النيل، حيث يتضمن المشروع  نشاء ممرات تنمية تشمل مجارى 

 نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا، وسككًا حديدية وطرًقا برية.
وأعتبرت مصر المسئول  9103فى عام  تم اإلعالن عن هذا المشروع خالل القمة اإلفريقية

األول عنه بالتنسيق مع ستة من دول حوض النيل، ويعد المشروع تنفيًذا لالتفاق الذى تم بين 
مجلس وزراء المياه األفارقة ومفوضية التنمية الزراعية التابعة لالتحاد األفريقى. سوف يتيح هذا 

ن خالل مصر، ويأتي  نشاء هذا الممر في ظل المشروع أسواقًا عديدة للتصدير  لى قارة أوروبا م
التكلفة المرتفعة للنقل من دول حوض النيل  لي الدول األوروبية، األمر الذي سوف يعمل على 

 تقليل تكالي  النقل، وينعش اقتصاد هذه الدول بشكل ملحوظ.
حقق هذا بجانب أهميته كمجرى مالحى لتنشيط التجارة األفريقية وربطها بأوروبا، يتوقع أن ي

المشروع فوائد عديدة أهمها زيادة حصة نهر النيل نتيجة  نشاء قنوات مالحية تمنع عملية نقص 
الماء الحالية، الناتجة عن التبخر من مستنقعات بحر الغزال في جنوب السودان، ومنطقة السدود 

من خالل  في قناة جونجلي، كما أن هذا الممر سوف يجعل عملية االنتقال بين تلك الدول أسهل
 توفير وسائل نقل رخيصة نسبيًا.

 وفيما يلى أهم تفاصيل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط:

يربط المشروع مصر بدول حوض النيل سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا حيث يمر بأربعة دول وهى  -0
واق تصدير  لى ويربط بين كافة دول الحوض.يفتح أس” مصر وأو ندا وجنوب السودان والسودان“

أوروبا والدول العربية عن طريق مصر.يساهم فى زيادة  يراد نهر النيل ويساهم فى خفض 
نعاش االقتصاد بالدول األفريقية.يساعد على تقريب ثقافات الشعوب المختلفة عن  تكالي  النقل وا 

ارى نهرية طريق انتقال األفراد بوسائل نقل رخيصة نسبًيا.يتضمن  نشاء ممرات تنمية تشمل مج
بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق برية وشبكات لالنترنت ومراكز لوجيستية وتنمية 
تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.يتضمن  نشاء قنوات مالحية تمنع الفواقد المائية الحالية 

 جونجلى.نتيجة البخر من مستنقعات بحر الغزال فى جنوب السودان ومنطقة السدود بقناة 
يربط المشروع بين هضبة البحيرات االستوائية وشرق  فريقيا مع البحر المتوسط حيث يبدأ من  -2
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بحيرة فيكوريا ثم بقية البحيرات االستوائية الموجودة فى أو ندا حتى يصل  لى حدود السودان 
تقى بنهر وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم يصل  لى النيل األبيض ويستمر فى مساره حتى يل

السوباط ثم يلتقى بالنيل األزرق ثم نهر عطبرة ثم وادى حلفا منطقة الشالالت ثم سد مروى، ثم 
 بحيرة ناصر حتى أسوان حتى يمتد  لى البحر المتوسط.

يساعد فى ازدهار المنطقة ورفع معدالت التنمية وخفض نسب الفقر، حيث سيكون هناك  -3
وب السودان ورواندا وبوروندى وأو ندا، والتى ليس لها منافذ للدول الحبيسة بالحوض مثل جن

 منافذ خارجية على العالم الخارجى سوى الطرق البرية.
 قامت مصر بتمويل دراسات ما قبل الجدوى للمشروع. -4
 مليار جنيه. 09تقدر التكلفة اإلجمالية للمشروع بنحو  -5
 أل  دوالر. 561اإلفريقى بلغت تم تمويل دراسات الجدوى بمنحة من بنك التنمية  -6

 
https://www.agri8day.com/02/18/8102/%D%2AF-%D%2B%2D%2AF%D%24%2D2%2A-
%D%2B%2D%2B%2D%2AF%D%2A%1D%22%2D2%2A-%D2%2A%D%22%2D%2AA%D%2A2-
%D%21%2D%2B%4D%2B%0D%22%2D%2B2-%D%2B%0D%2A%2D%2B1-
%D%2A%2D%2AD%D2%2A%D%2B%0D%2A2-%D%20%2D2%2A%D%22%2D%2AA 

http://www.rosaelyoussef.com/news/details/066%06 

https://www.elfagr.com/80%6%%6 

 

 

https://www.agri2day.com/2019/02/18/%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA
https://www.agri2day.com/2019/02/18/%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA
https://www.agri2day.com/2019/02/18/%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA
https://www.agri2day.com/2019/02/18/%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA
http://www.rosaelyoussef.com/news/details/422746
https://www.elfagr.com/3472512
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 لمعهد حوض النيل بالفيوممستقبل االستثمار الزراعي بين مصر والسودان".. دراسة جديدة  -80
م80/8/8102الثالثاء جريدة الفجر    

عد الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات االستراتيجية، أ 
 دراسة بحثية جديدة عن "مستقبل االستثمار الزراعي بين مصر والسودان".

بالموارد الطبيعية حيث األراضى الزراعيه   وجاءت الدراسة  يماًنا من المعهد بأن السودان يزخر
وموارد المياه العذبة من مصادر متعدده كأالنهار واالمطار والمياه الجوفيه اضافه الى الغابات 
والمراعى والثروه الحيوانيه والثروات المعدنيه التى تشمل الذهب وبعض المعادن النفيسة والثروة 

الموارد   الخام لمعظم الصناعات، كذلك يتميز بوفرة البتروليه. ويتميز السودان بوفرة المواد
 البشريه التى تتمثل فى العماله الفنيه والمدربة وبأجور تقل كثيرًا عن الدول األخرى.

وأكد "سعداوي" أن كل هذه المقومات تدفع بإتجاه أهمية تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق مصالح 
 مصلحة البلدين.مصر والسودان للدفع بإتجاه التكامل المشترك ل

بلد  ني بالموارد   فالحديث عن اإلستثمار فى اإلنتاج الزراعى، يعتمد علي ان السودان هو
الطبيعية حيث يقوم اقتصاده علي اإلنتاج الزراعي والحيواني، حيث تمثل الزراعة العمود الفقري 

رص اإلستثمار فى لالقتصاد وتقوم عليها معظم األنشطة االقتصادية المختلفة. وفيما يلى أهم ف
 قطاع الزراعة بالسودان والتى يمكن اإلستفادة منها لتعزيز التكامل المصرى السودانى.

مليون فدان، المستغل منها حاليًا ال  911وتقدر األراضي الصالحة للزراعة فى السودان بحوالي 
فاقية مليون فدان. وتقدر حصة السودان من مياه النيل حسب ات 31% أي حوالي 05يتجاوز 

 09.9سنويًا، ويستغل السودان حاليًا منها حوالي  3مليار م 02.5م بنحو 0252مياه النيل لعام 
% من مساحة السودان ويقدر 51في العام. تنتشر مصادر المياه الجوفية في أكثر من 3مليار م

 .3مليار م 05.9مخزونها بنحو 
 نتاج المحاصيل الحقلية كالقمح، الذرة وتشمل فرص اإلستثمار المتاحة فى مجال اإلنتاج النباتى 

الشامية، عباد الشمس، فول الصويا، بنجر السكر، الخضر والفاكهة، االعالف والنباتات 
 الطبيعية والعطرية. ومن أمثلة بعض هذه المشروعات ما يلى:

 حياء مشروع المنطقة المتكاملة بين جنوب مصر وشمال السودان وهى بين أسوان ووادى حلفا، 
ث يتيح المشروع تخصيص أكثر من ستة ماليين فدان من االراضي الزراعية الخصبة في حي

منطقة وادي حلفا وقرب الحدود المصرية للشركات الزراعية المصرية وفق عقود ملكية انتفاع 
 طويلة االجل. ومن أمثلة المشروعات الزراعية القائمة فى وادى حلفا مايلى:

  مشروع حلفا الجديدة الزراعي:
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هو واحد من المشاريع المهمة إلنتاج المحاصيل ” هيئة حلفا الجديدة الزراعية“ويعرف رسميًا بإسم 
كيلومتر  21كيلومتر شرق الخرطوم و 361الزراعية في السودان ويقع في والية كسال على بعد 

  رب مدينة كسال.
 0263لى في عام يهدف المشروع الى توطين اهالي وادى حلفا المهجرين بعد قيام السد العا

وتوطين السكان المحليين من منطقة البطانة والرحل و يرهم من الوافدين من مناطق السودان 
األخرى الرا بين في اإلستقرار بالمنطقة. كذلك استغالل مياه نهر عطبرة للتنمية الزراعية من 

كية لتعزيز خالل زراعة المحاصيل النقدية للمساهمة في الدخل القومى للبالد وأخرى استهال
األمن الغذائى بالمنطقة واإلكتفاء الذاتي من المحاصيل لسكان المنطقة، بإلضافة الى خلق 

 فرص عمل للمواطنين.
وفيما يتعلق بمساحات المشروع، فهي تتنوع ما بين أراض مخصصة لمزارعي حقول الدورة 

 فول سوداني . أل  فدان تزرع في دورة ثالثية يقطن، قمح، ذرة، 366.2الزراعية وتبلغ 
أل  فدان وتزرع  90أو أراض مملوكة للمهجرين من أهالي وادي حلفا تبلغ مساحتها الكلية 

 الخضروات، الفاكهة، األعالف والمحاصيل البقولية.
ومشاتل مزارع  نبات بذور خضروات وبساتين فاكهة تابعة إلدارة البساتين بهيئة حلفا الجديدة 

 2211فدان، وأراض مخصصة لإلستثمار الخاص وتبلغ نحو  211الزراعية ومساحتها حوالي 
 فدان.

ذا  نتقلنا  لي المحاصيل فتشمل الذرة الرفيعة حيث تم  دخال أصناف محسنة ذات  نتاجية   وا 
عالية منها لزراعتها في المشروع بإعتبارها واحدة من أهم المواد الغذائية في السودان، باإلضافة 

زراعته بغرض المحافظة على خصوبة التربة فضاًل عن أنه يشكل  لي الفول السوداني وتمت 
محصواًل نقديًا يدر عائد مالي للمزارع، والقمح وهو المحصول الغذائي الرئيسي بالنسبة للمهجرين 
من وادى حلفا ، والذرة وتعرف في السودان بالذرة الشامية أو عيش الري ، تمييزًا لها عن الذرة 

ا في المشروع حديثًا لتزرع في الموسمين الصيفي والشتوي، والخضروات الرفيعة وقد تم  دخاله
وتتمثل فى زراعة الطماطم، البصل، القرع، البطيخ، الشمام والبطاطا الحلوة، والفاكهة: وتتمثل في 

 الجريب فروت، البرتقال، التمور، الليمون والجوافة.
 جمي  –مشروع يارقين

لية علي الضفه الغربية للنيل  رب مدينة وادي حلفا حيث يقع في سهل جمي بالوالية الشما
ال  فدان. يتميز المشروع بقربه من الطرق الممهدة  911تقريبًا، وتبلغ المساحة المقدرة للمشروع 

ووجود وسائل النقل بالسكة الحديد والنقل الجوي. يهدف المشروع الى زراعة المحاصيل الغذائية 
لمساهمة في زيادة حصيلة البالد من العمالت الصعبة من خالل والنقدية لتحقيق االمن الغذئي وا

التصدير، كذلك خلق فرص عمل والمساهمة في تنمية منطقة المشروع. ومن أهم المنتجات 
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الزراعية بالمشروع القمح، الذرة الشامية، زهرة الشمس، فول الصويا، بنجر السكر، الخضر 
عطرية واالتناج الحيواني. هذا وتبلغ التكالي  االعالف، النباتات الطبيعية وال  والفاكهة،

 مليون دوالر. 009االستثمارية للمشروع نحو 
تساع مساحته وتنوع   ذا  نتقلنا  لي اإلستثمار فى  نتاج اللحوم، فإن السودان يتميز بحكم موقعه وا 

 71.5مليون رأس من الماشية والجاموس ونحو  31مناخه بثروة حيوانية ضخمة تقدر بنحو 
وهو ما ينقلنا للحديث بمزيد من التفاصيل عن فرص ومجاالت  ليون رأس من األ نام والماعز،م

 االستثمار في مجال اللحوم بالسودان.
تعك  الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعى والتى تضم مصر فى عضويتها، على تنفيذ 

جمهورية السودان، ويهدف المشروع المرحلة األولى من مشروع  نتاج وتصنيع اللحوم الحمراء في 
الى تغطية الفجوة الغذائية للحوم الحمراء في الدول العربية من خالل  قامة مشروع متكامل 
إلنتاج وتسمين وجزر وتسويق وتصدير اللحوم الحمراء يحيوانات حية، مقطعات لحوم، مصنعات 

 : لحوم  بنوعية وبمواصفات عالمية وبطاقة سنوية على النحو التالي
 أل  رأس من األ نام للهدي وللتصدير الحي. 511تسمين 
 أل  رأس من الضأن وتجهيزها للسوق المحلي والتصدير. 051تسمين 
 أل  رأس من األبقار وتجهيزها للسوق المحلي وللتصدير. 05تسمين 

 أل  رأس من األبقار لتصنيع اللحوم. 05تخصيص 
أن يتم شراء األ نام والعجول وجمعها في مراكز  وتعتمد فكرة مشروع  نتاج وتصنيع اللحوم علي

التجميع في واليات السودان المختلفة ومن ثم ترحيلها  لى مراكز التسمين في  رب أم درمان 
وشمال كردفان. كذلك ذبح المواشي وتجهيزها وتصنيعها بالمجزر الُمعد لهذا الغرض ومن ثم 

 ل العربية المختلفة.تسويقها بالسوق المحلي وأسواق التصدير  لى الدو 
أل  رأس من  051أل  رأس من األبقار و  05يتكون المشروع من وحدة تسمين حيوانات بطاقة 

رأس  9511رأس من األبقار و 951األ نام بوالية الخرطوم. باإلضافة الى مجزر حديث بطاقة 
 01بطاقة من األ نام يوميًا للمشروع وتقديم خدمات للمصدرين. كذلك مصنع لتصنيع اللحوم 

 طن/ يوم، ومختبر لفحص اللحوم للمصنع وتقديم خدمات للمصدرين
 مليون دوالر أمريكي. 002وقدرت التكلفة االستثمارية للمشروع المقترح بنحو 

والموق  الحالي، يوضح  نه يجري العمل على تنفيذ المرحلة األولى من المشروع من قبل الهيئة 
حية، كما يجري العمل على الترويج الستكمال لمشروع.  وذلك بجمع وتسمين الماشية وتصديرها

لذلك يعد البدء فى تنفيذ ذلك المشروع من الخطوات الناجحة من أجل التكامل مع السودان فى 
 مجال االنتاج الحيوانى وسد احتياجات مصر والدول العربية من اللحوم.
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اج الحيوانى بالسودان  نشاء ومن المجاالت االخرى التى يمكن االستثمار بها فى مجال االنت
أسواق ومراكز حديثة لتسويق الماشية واللحوم البيضاء، تكوين شركات لصيد األسماك وتحسين 
وسائل صيد ومصائد األسماك وربط ذلك بتقنية يتم تجهيزها للعرض والتسويق،  نشاء مزارع 

البيضاء والحمراء  لصيد األسماك،  نشاء مصانع لألعالف المركزة، تطوير أسلوب عرض اللحوم
وتجهيزها للتسويق،  دخااال أساليب متطااورة فااي النقل المبرد من أماكن اإلنتاج  لي مواقاع 
اإلستهالك، توفير خدمات متخصصة في النقل البرى والبحري والجوي للماشية واللحوم وتصدير 

 اللحوم البيضاء والحمراء  لي األسواق الخارجية.

https://www.elfagr.com/803%%%6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elfagr.com/3481112


44 
 

جامعة الفيوم تحتوي اول معهد تعليمي متخصص في إعداد كوادر لق ايا حوض النيل   -81   

 80/8/8102الثالثاء   جريدة صدى البلد

اإلنجازات التعليمية يعد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل واحدا من أبرز 
في القارة األفريقية الختصاصه في الدراسات البحثية المتميزة والمتخصصة فى قضايا ومشكالت 
دول حوض نهر النيل، كما يقدم بحوث تطبيقية متعددة التخصصات والخطط االستراتيجية التي 

 .تخص قضايا دول حوض النيل
حوض النيل، ضمن فرق عمل جماعية ، ووضع بيقوم المعهد باقتراح الحلول المناسبة ألزمات 

وتنفيذ برامج التدريب ، واجراء البحوث المشتركة لمعالجة هذه القضايا، حيث يعد الهدف االول 
قتصادًيا، وصقل  جتماعًيا وا  للمعهد هو تطوير عالقة مصر بدول حوض النيل علمًيا وثقافًيا وا 

 النيل بصفة خاصة.المعرفة بالشأن اإلفريقي بصفة عامة ودول حوض نهر 
وتتضمن الدراسة به جميع المجاالت منها الدراسات الجغرافية، واإلدارية، واالقتصادية، والتنمية 
الزراعية، السياسية والقانونية، والهندسة والتكنولوجي، وتدور حول المياه والتربة، 

سياسة، ونظم المعلومات لقانون والاالسكان، والموارد االقتصادية، و ،  والجيمومورفولوجيا، والمناخ
دارة المستشفيات، والتنمية الزراعية  .الجغرافيه، ودراسات النقل، وا 

ويعمل المعهد على  عداد البرامج العلمية المتميزة والبرامج التدريبية المتفردة في المجاالت البحثية 
لنهر،و لدول حوض النيل لتساير أحدث النظريات والتطبيقات العلمية فيما يخص شئون دول ا

 عداد وتكوين الكوادر العلمية المتخصصة في قضايا دول الحوض للنهوض بمستوي الحياة 
لشعوب دول الحوض، وزيادة أواصر الصالت بين شعوب دول الحوض وتنمية الشعور باإلنتماء 

 .لدول الحوض وأفريقيا
ل الحوض بما يسهم في كما يسعى  لى تقديم الخدمات العلمية والبحثية واالستشارية والتدريبية لدو 

 .رفع مستوي البحث العلمي في دول الحوض ونجاح مشروعات التحديث والتنمية

https://www.elbalad.news/3717748 
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عدلي سعداوي: خلق تكامل ا تصادي بين دول االتحاد اإلفريقي -82  
0/2/8102األربعاء جريدة الوفد  

قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل 
رائد كونه يربط بين الشباب العربي  9102بجامعة الفيوم،  ن ملتقى الشباب العربي اإلفريقي 

 .واإلفريقي
وكل مؤسسات الدول دائًما وأكد عدلي سعداوي، أن وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة الرئاسية 

تقدم كل جهد إلنجاح المؤتمرات الشبابية التي يرعها الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء كان منتدى 
 .9102الشباب العالمي أو ملتقي الشباب العربي اإلفريقي 

في أسوان التي  9102وتابع عدلي سعداوي في بيان له أن عقد منتدى الشباب العربي اإلفريقي 
دينة حدودية وعاصمة االقتصاد اإلفريقي، تؤدي  لى زيادة حركة التجارية البينية ونقاط تعتبر م
 .االلتقاء

، أوضح عدلي سعداوي أن مصر تعمل 9102وبالتزامن مع منتدى الشباب العربي اإلفريقي 
على خلق تكامل اقتصادي بين دول االتحاد اإلفريقي، وال سبيل  لى القضاء على اإلرهاب 

والهجرة  ير الشرعية التي تشكوا منها الدول األوروبية  ال بتنمية القارة، واإلعداد  لى والتطرف 
 بنية أساسية تربط القارة بعضها ببعض من خالل طرق وسكك حديدية المواني

وأشار عدلي سعداوي  لى أن مصر تخطوا نحو ذلك من أجل زيادة التجارة البينية وزيادة 
البينية، وتنمية العالقات التجارية واإلنسانية، لنشهد خالل األيام االستثمار وتنمية العالقات 

القادمة سياحة  فريقية وتبادل خبرات وسلع ومنتجات واستثمار ينتقل  لى العديد من دول القارة، 
وسيعود على مصر بالفائدة وعلى االقتصاد المصري، وعلى األمن الغذائي، والزراعة المصرية 

 تقدمويؤدي  لى التطور وال
. 

https://alwafd.news/…/6660222-%D28B%8D28AF%D%82%8D%82A-%D28… 

 

 

 

  

 

 

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2270668-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A?fbclid=IwAR131lh9Mjj2-Puwwrcv5-TXaszHqBo4j8w7DC7F7A9szTgmSzdySArTrn0
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 م01/2/8102لقاء أ.د/ عدلي سعداوي على  ناة الناس في برنامج مع الناس االحد  -82

والدراسااات االسااتراتيجية لاادول حااوض النياال،  ثقااال الاادكتور عاادلي سااعداوي، عميااد معهااد البحااو 
بجامعااة الفيااوم،  ن أهاام التوصاايات التااي جاااءت فااي مااؤتمر ملتقااى الشااباب العربااي األفريقااي، هااي 
 .الاااااااااربط باااااااااين الجامعاااااااااات العربياااااااااة واألفريقياااااااااة والمصااااااااارية فاااااااااي مجااااااااااالت البحاااااااااث العلماااااااااي

لناس الفضائية، أن المشاكل وأضاف "سعداوي"، في لقاء مع برنامج "مع الناس" المذاع على قناة ا
والتحاااديات فاااي دول القاااارة تتشاااابه بشاااكل كبيااار، وبالتاااالي فاااإن التعااااون العلماااي سيسااااهم فاااي بنااااء 

 .كوادر أكاديمية واالستفادة من نتائج البحث العلمي دون تكرارها
وأكد أن بعض الجامعات األفريقية لها صيت عالمي، ومشاكل القارة متشابهة، خاصة في البنية 

 .والزراعة والمياه والتعاون سيحقق نتائج جيدةالتحتية والتمويل 
وانطلقت السبت، فعاليات ملتقى الشباب العربي واألفريقي من مدينة أسوان "عاصمة الشباب 

 ، تحت رعاية 9102مارس  02-06أيام من ي 3اإلفريقي"، وتمتد فعاليات الملتقى على مدار 
 .الجمهوريةعبدالفتاح السيسي رئيس الرئيس 

وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة االتحاد اإلفريقي، وأبرزت 
االحتفالية مكانة مصر األفريقية والعربية كنقطة تالقي بين الحضارتين األفريقية والعربية وكمحور 

لفن والحضارة اإلفريقية استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم االحتفالية فقرة فنية تمزج بين ا
والعربية، باإلضافة  لى حديث عدد من الشخصيات اإلفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر 

 . رئاسة االتحاد األفريقي وما تتطلع له  فريقيا من مصر
ويعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس السيسي، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب األفريقي"، وهو 

والتي تدور فكرتها حول منح   (WYF Platforms)ات منتدى شباب العالمأحد فعاليات منص
 .الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجاالت
وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة 

، كما 9102ًة في ظل رئاسة مصر لالتحاد اإلفريقي لهذا العام العربية والقارة األفريقية، خاص
تتنوع أشكال الفعاليات خالل الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاوالت مستديرة تضم 
القادة من الشباب وُصناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي 

 .واألفريقي
الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث ُتقام جوالت سياحية للمشاركين كما يضم الملتقى العديد من 

 .في مدينة أسوان المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على أفريقيا
NKEuFU1https://www.youtube.com/watch?v=RCwK 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RCwK1NKEuFU
https://www.youtube.com/watch?v=RCwK1NKEuFU
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 م02/2/8102عدلي سعداوي على  ناة الثانية المصرية في برنامج بنصبح عليك الثالثاء لقاء أ.د/  -21

في خالل برنامج " بنصبح عليك " الذي يذاع على القناة الثانية المصرية حل الدكتور عدلي 
الدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل جامعة الفيوم، ضيفا في  البحوث سعداوي عميد معهد
قى الشباب العربي واالفريقي وعمق العالقات بين مصر والدول األفريقية ودول فقرة تخص ملت
 حوض النيل .

قال األستاذ الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث  والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض 
النيل، اننا جميعا نشكر الرئيس السيسي على المبادرة التي قدمها للشباب العربي واإلفريقي 
والشباب الدولي،  ذ أن هذا هو دور مصر التاريخي والمحوري دائما تجمع قارات وثقافات 
مختلفة كما أن لديها الثقافة العربية واإلسالمية واإلفريقية باعتبارنا دولة أفريقية ومن أبناء القارة 
تمل وجذورنا أفريقية، وبناءا عليه يولد االحتكاك وذلك يعني نقل ثقافات ومعارف، وقد اك

بالتوصية التي خرجت من الملتقى باتحاد أو مجلس تنسيقي الجامعات العربية واإلفريقية، وهو 
شئ رائع الن عندما يجمع الباحثين من الجامعات المختلفة ويخرجوا بنتائج رائعة سواء كان 

 البحث العلمي والعالقات األكاديمية واألسرية التي تؤكد ارتباط الدول معا.

ته قال سعداوي، : ان القاءات تخلق دائما افكار رائعة وجديدة وذلك عندما قال وفي السياق ذا
الرئيس في التوصية صندوق لتمويل األنشطة اإلقتصادية واجمل من ذلك أن هذه المشروعات 
سيقدمها الشباب للحكومات األفريقية والعربية، وسيكون هناك نوع من التكامل والترابط 

ربية خاصة دول الخليج ومصر وباقي الدول األفريقية، الن القارة االقتصادي بين الدول الع
ينقصها مشروعات البنية األساسية حيث يعمل هذا على ربط القارة ببعضها البعض، وسيخلق 

 أنشطة تجارية واستثمار وأنشطة مختلفة.

ع واضاف، ان أصول التواصل ستتأكد وتتحقق عندما يكون الطالب االفريقي قادر على أن يطل
كباقي الطالب والشباب المصري على بنك المعرفة، باإلضافة  لى المشروعات التي سيقدمها 
مكانياتهم، ويتم ايضا انشاء المجلس  الشباب لحكوماتهم ، وتعمل على تطوير مهاراتهم وافكارهم وا 
يين التنسيقي بين الجامعات العربية واإلفريقية، /ويشترك األكاديميين األفارقة والعرب والمصر 

إلجراء بحوث علمية، لنهضة اإلقليم والمنطقة، وذلك سيخلق فرص عمل وسيعمل على قلة 
الهجرة  ير الشرعية، والفقر ، والتطرف، ويكون عامل على بناء ثقافة موحدة للقارة والكل يشترك 

 بها ويأكد هويته هوية المنطقةاألفريقية والعربية .
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ومن  9100حوض النيل جامعة الفيوم أنشأ عام  وأشار الدكتور عدلي سعداوي  لى أن معهد
وقتها وهو يعمل على تقديم مجموعة من األنشطة دراسات وبحوث لتساعد في  يجاد أرضية 

 مشتركة بين مصر ودول حوض النيل، وتناول الكثير من المشاكل والقضايا الهامة .
ارات دول العالم باإلضافة كما ان أفريقيا قارة واعية وتحقق معدل نمو عالية افضل بكثير من ق

 لى أنها قارة بكر ومواردها كافية ألنها تغطي احتياجاتها وتفيض ، ولم يبقى سوى أن القادة 
األفارقة يتكاتفوا ويضعوا هدف واحد وهو تنمية القارة وتحقيق التنمية المستدامة وتوحيدها 

احة االفريقية ستكون مثل واخالءها من النزاعات المحلية وبين الدول وبعضها.، كما ان السي
السياحة الصينية واألوروبية في الفترة المقبلة، الى جانب السياحة الطبية ومصر مؤهله لتغطية 

 المشاكل الصحية في بعض األماكن بالقارة.
ابريل القادم بجامعة  02:  06وقريبا جدا سينعقد الملتقى األول للشباب االفريقي في الفترة من 

للتنمية المستدامة في افريقيا وقضايا اإلرهاب والتطرف  9163الملتقي اچندة الفيوم وسيتناول 
 وكيفية مواجهته في القارة .

وصرح سعداوي انه يتصور أن حلمنا وحلم كل المهتمين بالشأن االفريقي ومتأكد أن حلم الرئيس 
تي أيضا أن تنشئ جامعة أفريقية في مصر تجمع كل التخصصات التكنولوجية وتحديدا ال

تحتاجها القارة وتجمع كل شباب القارة في مصر للدراسة ويكونوا قادرين على النهوض بالمستقبل 
 وأتوقع أن هذا الحلم سيوليه الرئيس اهتماما.

وأوضح د. عدلي ان حاليا معهد حوض النيل يستقبل طالب من دولة جنوب افريقيا يدرسون في 
ة، وقريبا جدا سيكون لدينا طالب يقتحموا بعض جامعة الفيوم والمعهد بعض البرامج األكاديمي

 يتناولوا بعض المشاكل في القارة.بها و   الجامعات االفريقية ويدرسوا

2https://youtu.be/j_PZlRRFAa 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/j_PZlRRFAa8
https://youtu.be/j_PZlRRFAa8
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 العربي األفريقي لذوي اإلعا ةعميد معهد دول حوض النيل يشارك في تكريم المشاركين بالملتقى  -20

 م81/2/8102االثنين        
شارك الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل 

الشباب للمشاركين في فعاليات الملتقي العربي واألفريقي لفنون   بجامعة الفيوم في تكريم
-91شعار "هدف واحد.. حلم واحد"، خالل الفترة من ورياضات ذوي اإلعاقة، والذي يقام تحت 

، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في  طار فعاليات 9102مارس  97
القاهرة عاصمة الشباب العربي بالتعاون مع االتحاد المصري الرياضي لإلعاقات الذهنية وجامعة 

 الدول العربية،
ا أفريقية وعربية من ذوي اإلعاقة من دول جنوب السودان، السودان، شملت االحتفالية تكريم وفود

اليمن، الجزائر، تشاد، نيجيريا، الصومال، بنين، باإلضافة  لى وفد مصر من ذوي اإلعاقة والذي 
 نظمته وزارة الشباب والرياضة .

األعمال أن الملتقى يسعى الكتشاف مواهب ذوى القدرات والهمم في   وأكد دكتور عدلي سعداوي 
الفنية المختلفة، وتبادل الخبرات بين الشباب العربي واألفريقي في مجاالت اإلبداع، مؤكدا أن 

وحرص القيادة السياسية على  9102الملتقى يأتي في ظل رئاسة مصر لالتحاد األفريقي لعام 
ثقة والتعاون تبنى قضايا القارة السمراء واستعادة مصر لدورها القيادى األفريقى وبناء عالقات ال

 مع االشقاء األفارقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد " سعداوي " باهتمام القيادة السياسية بإيمانها باإلبداعات الخاّلقة التي يتمتع بها الموهوبون 
من شباب مصر والدول العربية واألفريقية في مختل  المجاالت ومنهم أصحاب القدرات والهمم 

 تبرهم نموذًجا لإلرادة والتحدى".الذين نع

مؤكًدا أن ملتقى الشباب العربي اإلفريقي جزء من السياسة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح 
السيسي شخصيًّا للتواصل مع الشباب وسعيه  لى تحقيق االندماج اإليجابي لذوى القدرات والهمم 

مكانياتهم، كما يول ي عناية خاصة برفع كفاءاتهم وتنمية في المجتمع  يمانًا منه بقدراتهم وا 
 مهاراتهم من خالل البرامج التدريبية والتأهيلية".

شهد حفل الختام الدكتور كمال  الب وكيل معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض 
النيل والدكتور أحمد السهم ممثال عن وزارة الشباب والرياضة، نبيل الشاذلي رئيس اللجنة الفنية 

ة ، ممثل عن وزارة الشباب والرياضة السوداني -باللجنة البارالمبية المصرية ، محمد شمس الدين
خبير عالقات أسرية واستشاري الصحة النفسية ، دليلة كحيل رئيس  -هاجر مرعي  الدكتورة
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رئيس جمعية امل للدفاع عن حقوق ذوي  -االتحاد العام للجزائريين، وعبد العزيز ابو بكر آدم 
ن وعددًا من الشخصيات العامة، وناشطو   اإلعاقة من تشاد ممثال عن الوفود العربية واالفريقية،

في مجال الثقافة والفن والشباب وتنمية المجتمع، باإلضافة  لى المشاركين في الملتقى من 
 مصر.
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 م80/2/8102 الثالثاء يوم جديد برنامجعلى  ناة النيل الثقافية في أ.د/ عدلي سعداوي  لقاء - 28

 

أكد الكدتور/ عدلي سعداوي على ان مصر ترأس االتحاد االفريقي فانه يوجد مجموعه من 
 البروتوكوالت الخاص لهذا المجال والتي بدورها سوف تفيد دول حوض النيل بشكل مباشر؟

عبد الفتاح السيسى يبذل مجهود وقبل ذلك كان الرئيس  9102بالتأكيد مصر ترأس االتحاد االفريقي 
فقد   كبير لعوده العالقات بقوه بين مصر ودول أفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص،

كبير يعود   وبمحادثات مع زعماء دول افريقيا ومقابالت وسعي بشكل  قام بزيارات كثيره الى افريقيا
 . بالنفع على دول القاره

وينظر اليها كل دول افريقيا بعتبرها دوله ، باسيا وافريقيا باواروبا  يافامصر بلد رائد وتربط افريق
محوريه ومهما وبها عالقاتها القويه في المنطقه العربيه و االسيويه، فا مصر رابط قوي بين دول 

وبالنسبه لدول حوض النيل فنحن مهتمين بشكل أساسي في ما يتعلق  افريقيا لما بها من استثمارات،
٪ من احتياجات مصر و هي نهر 21الماء ونعلم أن موارد الماء الرئيسيه والتي تمثل بموضوعات 

  .00النيل الذي ياتي من الهضبه االثيوبيه ودول حوض النيل لي
السودان واثيوبيا   فنحن لدينا عالقات نهتم بها بشكل رئيسي مع دول حوض النيل وعلى رأسها

مواردنا المائيه تاتي من حوض النيل الشرقي الهضبه ٪ من  25باعتبارها حوض النيل الشرقي فا 
  . االثيوبيه بالتحديد

ويوجد صندوق استثمار بين الثالث دول مصر والسودان واثيوبيا و هناك اتفاقيات تجاريه و انشطه 
استثماريه كبيره جدا تربط مصر باثيوبيا والسودان و او ندا وتنزانيا وكل دول حوض النيل ودول 

 . ناك عوده قويه جدا لالستثمارات المصريه بافريقياافريقيا وه
مناالستثمارات المصرية من رجال اعمال   ماليين دوالر 01يوجد بافريقيا ما يقرب من عشر مليان 

مصريين وشركات  ير حكوميه والسوق االفريقيه سوق واعد يستوعب نسبه كبيره في مجاالت مختلفه 
 . ساسيه والسكك الحديديه والتكنولوجيا واالستثمارات المختلفهانشاء طرق والبنية اال   في مجاالت

افريقيا يوجد بها سوق واعد يتنافس عليه الصين وامريكا فيها قارة بكر مليئه بالنشاط والحيويه كما انه 
قاره قادره على  قارة بها موارد فخمه مثل موارد الماء وموارد الزراعى وموارد المعادن والبترول،

قاره افريقيا التي يعطيها 9163 النهوض في الفتره القادمه بشكل كبير جدا وهذا من ضمن أجندة 
ويعلمه   السيسي اهتمام كبير جدا النه يوجد بداخله  هتمام كبير بقارة افريقيا نلمسة جميعا بداخلة

 . جدا لالهتمام السيسي بهم جميعا فكما رأينا ملتقى الشباب االفريقي باسوان كان الشباب سعيد
بالنسبه للترابط بين الدولتين مصر والسودان الذين كان دوله واحده سياسيا وجغرافيا بشكل كبير 
بالتالي مل  االستثمار الزراعي في السودان من الملفات التي كانت تدرس من سنوات وكان بها 

السوداني  اننا على مشارف تحقيقها؟ عقبات ما هي تلك العقبات التي تغلبنا عليها ويمكننا القول
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العمق االستراتيجي لمصر ومصر هي العمق االستراتيجي للسودان و نحن شعب واحد يربطنا شريان 
جدا ومن قدم التاريخ   االسريه واحده وقويه  والعالقات االنسانيه والعالقات واحد وهو نهر النيل،

ف اقتصاديه ولكي يعود االقتصاد اخذت الظروف البلدان بعض الوقت وربما ظرو   ربما
بمشروعات التكامل والترابط واالستثمار الزراعي بين مصر والسودان سوف تقوم بربط   المصري 

فالواليه الشماليه بالسودان  و سكك حديد وربط تجاري بين المستثمرين،  السودان بمصر بطرق برية
الذره الشاميه و انتاج السمسم و اشياء  النتاج الفول السوداني وانتاج يمكن ان تكون بها مشروعات

تحتاجها مصر من البلدان تغنينا عن االستيراد وتغني مصر عن االستيراد وايضا تغني السودان عن 
ويوجد  نصدرمن المنتجات المزرعه بالسودان،  على ان تجعلنا في فتره من الفترات  وقادره  االستيراد
استكمال المشروعات  التي كانت تعيق ما هي العقبات. مليون فدان صالحه للزراعه 011بالسودان 
تلك العقبات في بعض االحيان يمكن ان تكون الخالفات السياسيه بين البلدين فا من  بين البلدين؟

الواجب ان تبتعد تماما اي خالفات سياسيه بعيدا عن العالقات االنسانيه والعالقات بين 
ودان يجعل هناك عائد على البلدان وفوائد بين المزارع واليوم االستثمار المصري بالس  الشعبين

ويجب  وفوائد للمستثمر السوداني والمستثمر المصري وفوائد للدولتين،. السوداني والمزارع المصري 
اال نعود الى الخالفات السياسيه مره اخرى بين البلدين نحن في الفتره القادمه من الممكن ان يكون 

مثل ربط الطرق بين مصر والسودان سكك حديد فاذا نظرنا الى كل هناك مشروعات لالستثمار 
فالخالف السياسي والنزاع المحل والتدخل  االقتصاديه سوف نصبح قارة رائده  فان الفوائد افريقيا

 .الخارجي هو سبب في فقر افريقيا و سبب تراجع كل دول افريقيا
https://www.youtube.com/watch?v=tUibAVlpldE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tUibAVlpldE
https://www.youtube.com/watch?v=tUibAVlpldE
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 معهد حوض النيل يعقد جلسة تح رية لم تمر " العال ات المصرية االفريقية " -22

 م81/2/8102 االربعاءجريدة الفجر  

 

تحضيرية عقد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل، بجامعة الفيوم، جلسة 
واجتماًعا موسًعا بمقر مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية استعداًدا لتنظيم مؤتمر "العالقات 

أبريل المقبل بمكتبة اإلسكندرية  9المصرية اإلفريقية.. مسار وتحديات" المقرر انعقاده الثالثاء 
 .والتعاون معها

مكتبة، تحت رعاية دكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة وذلك فى  طار مبادرات الحوار التى تنظمها ال
ودكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم، وتتنوع جوانب محاور المؤتمر حول مختل  مسارات 
عالقات مصر اإلفريقية، ويشارك في تقديمها مجموعة من الدبلوماسيين، والخبراء والباحثين 

 .المتخصصين في الشأن اإلفريقي
سعداوى عميد معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات االستراتيجية، بأن وصرح دكتور عدلى 

المؤتمر سيعقد على ثالث جلسات علمية وجلسة ختامية تناقش الجلسة األولى األدوات االقتصادية 
سكات البنادق سبل  والتنموية في أفريقيا والجلسة الثانية تتضمن محور مبادرات االتحاد اإلفريقي وا 

لجلسة الثالثة تناقش آفاق التواصل اإلعالمي والثقافي بين مصر ودول القارة ويعقب ذلك تفعيل أما ا
 .جلسة ختامية وتوصيات للمؤتمر

وأكد "سعداوى" فى بيان صحفى، أن انعقاد المؤتمر سيشهد حواًرا مفتوحا حول مستقبل العالقات 
اهتماما خاصا بالعالقات األفريقية المصرية األفريقية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي 

 .قائًما على المشاركة والتعاون ورعاية المصالح المشتركة في مختل  الملفات
وأكد عميد المعهد أن أوراق المؤتمر تركز أيًضا على البعد التنموي والمحور االقتصادي، في  طار 

قتصادية والتجارية التي يمكن السعي لتعزيز مساحات الحركة للدور المصري،  ذ سيتم بحث الفرص اال
أن توفرها شراكات التعاون فيما بين مصر والقارة؛ وذلك عبر رصد الواقع الراهن لعالقات مصر 
اإلفريقية السيما في شرق  فريقيا ودول حوض النيل، وفرص التعاون التصنيعي مع القارة، باإلضافة 

تحديثها عبر الوكالة المصرية للشراكة من   لى تقييم أدوات العمل التنموي المصري في  فريقيا وسبل
أجل التنمية، أو طرح مبادرات جديدة موجهة لمناطق بعينها، وذلك بجانب أدوار الوزارات المعنية في 

 .هذا الصدد، ومن ثم بلورة رؤية يمكن من خاللها تعزيز المصالح االقتصادية المصرية في القارة
بأطر التعاون الثقافي واإلعالمي فيما بين   بحاث ذات صلةوأشار  لى أن المؤتمر سيتناول أيًضا أ

مصر والدول اإلفريقية، باعتبارها  حدى المساحات التي يمكن من خاللها تعزيز وتطوير العالقات 
المصرية بالقارة في ضوء بعض القواسم المشتركة عبر المكون الديني، و يره من المكونات الثقافية 

ى استعراض الحالة الراهنة للتواصل الثقافي واإلعالمي فيما بين مصر األخرى، وتركز الجلسات عل
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والدول اإلفريقية،  لى جانب تناول األدوات التي يتم االعتماد عليها في هذا التواصل، ومن ثم بحث 
 .سبل تطويرها

يقي، وأوضح عميد معهد دول حوض النيل أن انعقاد المؤتمر يأتى تزامًنا مع رئاسة مصر لالتحاد اإلفر 
وفى  طار سعى الدولة المصرية الستعادة قوتها ومكانتها الطبيعية  قليمًيا ودولًيا على كافة األصعدة 
وفى مختل  المجاالت، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تسلم رئاسة االتحاد اإلفريقي 

 .بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا
https://www.albawabhnews.com/#2121280.XJtqPTfKwug.whatsapp 

https://www.elfagr.com/3527241 
 

 
 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.albawabhnews.com/3537321#.XJtqPTfKwug.whatsapp
https://www.elfagr.com/3527241
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 العال ات المصرية اإلفريقية مسار وتحديات" م تمر بمكتبة اإلسكندرية -24
 م8/4/8102 الثالثاء جريدة الوطن

 

افتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة اإلسكندرية، صباح اليوم الثالثاء، مؤتمر "العالقات المصرية 
بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات اإلفريقية: مسار وتحديات"، الذي ينظمه مكتبة اإلسكندرية 

 .االستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم
يجمع المؤتمر عدد كبير من الخبراء والمتخصصين لمناقشة مستقبل العالقات المصرية اإلفريقية، وسبل 

مام  طار اهت تفعيل االستثمارات المصرية في  فريقيا، وقوة مصر الناعمة في  فريقيا، وذلك ذلك في
مكتبة اإلسكندرية باألنشطة والبرامج التي تدعم تواصلها مع القارة اإلفريقية، وخاصة مع التطور الكبير 
الذي شهدته العالقات المصرية اإلفريقية في الفترة األخيرة؛ نتيجة حرص القيادة السياسية على توثيق 

 .حاد اإلفريقيالعالقات مع القارة اإلفريقية، والذي تكلل بتولي مصر رئاسة االت

 

ويضم المؤتمر ثالث جلسات تتناول األدوات االقتصادية والتنموية في  فريقيا، وسبل تفعيل مبادرة 
 .االتحاد اإلفريقي " سكات البنادق"، وآفاق التواصل اإلعالمي والثقافي بين مصر ودول القارة

سات السياسية واالستراتيجية، ويتحدث في المؤتمر الدكتور أحمد قنديل؛ الخبير بمركز األهرام للدرا
والسفير محمد حجازي؛ مساعد وزير الخارجية ومستشار وزير التنمية المحلية، واللواء الدكتور محمد 
عبد المقصود؛ رئيس محور دعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واللواء 

سات االستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، عالء عز الدين منصور؛ المدير األسبق لمركز الدرا
والدكتور مساعد عبد العاطي؛ المستشار بالنيابة اإلدارية وعضو مجلس  دارة الجمعية المصرية للقانون 
 .الدولي، ورمضان قرني؛ مدير تحرير مجلة "آفاق  فريقية" بالهيئة العامة لالستعالمات

 .ر المصري في  فريقيا، يقدمها الدكتور سيد فليفلويختتم اللقاء بجلسة حول سبل استدامة الدو 

وجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل؛ القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عدلي 
سعداوي؛ عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، والدكتور سيد 

فريقية بمجلس النواب، والدكتورة أماني الطويل؛ مساعد مدير مركز األهرام فليفل؛ رئيس لجنة الشؤون اإل
 .للدراسات السياسية واالستراتيجية، ومدير البرنامج اإلفريقي

https://www.elfagr.com/2120240 

https://www.elbalad.news/2101281 

https://www.albawabhnews.com/#2148010.XKCDFfc2IXQ.whatsapp# 

https://youtu.be/sb7E0IJCWq2 
 

https://www.elfagr.com/3536941
https://www.elbalad.news/3765327
https://www.albawabhnews.com/3542101#.XKCDFfc9IXQ.whatsapp
https://youtu.be/sb7E4IJCWq8
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 " معهد حوض النيل بالفيوم يعلن توصيات م تمر "العال ات المصرية اإلفريقية.. مسار وتحديات -21

 2/4/8102االربعاء الفجر  

أعلن الدكتور عدلي سعداوي؛ عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل 
مسار وتحديات" الذي نظمه معهد بجامعة الفيوم توصيات مؤتمر " العالقات المصرية األفريقية: 

البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم بالتعاون مع قطاع اإلعالم 
واالتصال بمكتبة اإلسكندرية لمناقشة مستقبل العالقات المصرية اإلفريقية وسبل تفعيل 

 .راءاالستثمارات المصرية في  فريقيا، وقوة مصر الناعمة في القارة السم
وصرح دكتور عدلي سعداوي عميد معهد دول حوض النيل أن المؤتمر أكد على أهمية استعادة 
الرؤية المصرية حول الهوية، والتأكيد على االعتزاز بهوية مصر األفريقية في جميع المنابر 

رئيس  اإلعالمية والتعليمية والثقافية، الفًتا  لى أهمية وجود مجلس أعلى للشئون اإلفريقية يرأسه
الدولة؛ للعمل على تحديد األهداف العامة وتنسيق الجهود مع الفرق الفرعية، وأهمية تفعيل الدور 
المصري في االتحاد اإلفريقي، والتعري  بمؤسساته في اإلعالم والمدارس والجامعات، مشيًرا  لى 

في كل أهمية خلق فرص للشباب من أجل االستثمار في  فريقيا من خالل مشروعات مشتركة 
 .دولة

ومن توصيات فعاليات المؤتمر أيًضا وضع استراتيجية إلنشاء ثقافة تعاون قوي من خالل الحوار 
الفعال وتشجيع التبادل الثقافي وتوأمة الترتيبات من خالل اآلداب والرياضات وكذلك عقد 
زيز مهرجانات ثقافية مشتركة دورية وضمان اتصال أفضل بين الشعوب األفريقية ومصر؛ لتع

تفاهم أعمق لكل منهما وذلك من خالل تعزيز التبادل واالتصاالت بين الفاعلين المستقلين، ورفع 
درجة الوعى بين المجتمعات المصرية واألفريقية من خالل الحمالت اإلعالمية حول النزاعات 

فى  المسلحة وتداعيتها، والتوسع فى التمثيل الدبلوماسى والقنصلى ودعم أكبر لجهود الوساطة
  .المنطقتين، ومكافحة اإلرهاب والقرصنة

ولفت " سعداوي "  لى أهمية دعم العالقات االقتصادية بين دول حوض النيل عامة وبين مصر 
خاصة على المستويات الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدنى هى مسألة ضرورية ، 

الحكومات إلقامة جسور الحوار لذا اقترح تشكيل لجنة سياسية مشتركة على مستوى رؤساء 
المستمر وتبادل الرأى والتفاوض حول األزمات المحتملة بشكل استباقى يسمح بتجاوز كل ما من 
شأنه أن يعيق مسيرة العالقات المصرية االفريقية، واالهتمام بتوفير المعلومات التجارية من ِقبل 

مصرية أفريقية للمعلومات  الحكومات والقطاع الخاص على السواء عن طريق  نشاء شبكة
بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية ناهيك عن امكانية اقامة مركز أو وحدة بحثية معلوماتية 
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متخصصة في دراسة العالقات المصرية االفريقية في شقها المتعلق بتعزيز التعاون التجاري 
 .واالقتصادي

قات مصر األفريقية، وا عادة  حياء وأوضح  شادة المؤتمر بحرص الرئيس السيسى  لى توثيق عال
التعاون المصرى األفريقى، بعد سنوات من الجفاء أثرت على آليات التعاون بين القاهرة والعواصم 
األفريقية، فعادت مصر  لى الحضن األفريقى، وأعاد لها األفارقة مكانتها الطبيعية من خالل 

ن لعامين عن القارة السمراء، ورئاسة عضوية مجلس السلم واألمن األفريقى، وعضوية مجلس األم
قمة االتحاد حالًيا، وهذا لم يكن ليتحقق لوال السياسة المصرية الناجحة تجاه القارة السمراء، وهى 
السياسة التى وضعها ويتابعها الرئيس السيسى، وتديرها بشكل متميز وزارة الخارجية تحت  دارة 

 .الوزير الناجح سامح شكرى 

?fbclid3536941https://www.elfagr.com/ 

https://www.elbalad.news/2101281 

 

 

 

 

https://www.elfagr.com/3536941?fbclid
https://www.elfagr.com/3536941?fbclid
https://www.elbalad.news/3765327
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 سعداوي": زيارة الرئيس لغينيا  بلة الحياة للعال ات بين البلدين -20
 م1/4/8102األحد  جريدة األهرام

قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل،  ن 
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي،  لى  ينيا في مستهل جولته اإلفريقية مهمة وتاريخية وتبعث 

 .األحد الغينية"، بحسب بيان صحفي، اليوم-قبلة الحياة من جديد للعالقات المصرية
وأضاف عميد المعهد، أن الزيارة التي تشمل ثالث دول وهي  ينيا والسنغال وكوت ديفوار، هي 

سنوات،  7م، أي بعد استقاللها عن اإلستعمار الفرنسي با0265األولى لرئيس مصري منذ عام 
مراء، مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسي،  لى  ينيا، تعبر عن اهتمام مصر بأشقائها في القارة الس

وسعيها لتقوية أطر التعاون بالدول اإلفريقية في كل المجاالت، وبحث ومناقشة القضايا والملفات 
 .ذات االهتمام المشترك  قليمًيا ودولًيا مع األشقاء

وأشار عميد المعهد بجامعة الفيوم،  لى أن هذه الزيارة تبحث سبل التعاون لبلورة جهود الرئاسة 
قي والهادفة باألساس نحو دفع عملية التنمية وتعزيز االندماج االقتصادي المصرية لالتحاد اإلفري

 .في القارة

 
.aspx2145215http://gate.ahram.org.eg/News/ 

https://www.dostor.org/#2582292. 

4152778https://m.elwatannews.com/news/details/ 

2581926https://www.dostor.org/ 

3541681https://www.elfagr.com/ 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/2140215.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2140215.aspx
https://www.dostor.org/2582292#.XKo2O4aGba0
https://m.elwatannews.com/news/details/4102778
https://m.elwatannews.com/news/details/4102778
https://www.dostor.org/2581926
https://www.dostor.org/2581926
https://www.elfagr.com/3541681
https://www.elfagr.com/3541681
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عميد معهد دول حوض النيل: زيارة السيسي إلى السنغال تأتي في و ت هام -21  

م00/4/8102جريدة الشروق األربعاء   

أصدر دكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل 
العالقات االقتصادية بين مصر والسنغال؛ تعقيًبا على الزيارة المرتقبة بجامعة الفيوم، تقريًرا حول 

 .التي سيجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي  لى السنغال،  دا الخميس
وأضاف سعداوي، في بيان صحفي اليوم األربعاء، أن زيارة الرئيس  لى السنغال تأتي في وقت 

قي، وتصديها للعديد من األزمات والملفات هام خاصة في ظل تولي مصر رئاسة االتحاد اإلفري
في القارة اإلفريقية وبمقدمتها الحرب على اإلرهاب، بخالف مل  التنمية والتعاون االقتصادي 

 .بين الدول اإلفريقية
وجاء في التقرير أنه على الصعيد االقتصادي، تعد السنغال دولة من دول االتحاد االقتصادي 

في بداية التسعينات بدأت في تطبيق برنامج  صالح اقتصادي طموح والنقدي اإلفريقي الغربي، و 
برعاية المجتمع الدولي، وبعدها أصبحت السنغال من أكثر الدول اإلفريقية التي حققت معدالت 

%، وحاليا تشهد السنغال نهضة تنموية في مختل  6.7نمو اقتصادي مرتفعة وصلت  لى 
 .تحتيةالمجاالت وبصفة خاصة في مجال البنية ال

وعلى صعيد العالقات االقتصادية بين مصر والسنغال، شهد التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا 
مليون دوالر  31ملحوظا خالل السنوات السابقة، وارتفعت الصادرات المصرية للسنغال من نحو 

، وتصل قيمة الواردات السنغالية 9106أل  دوالر عام  311مليونا و 07 لى  9105عام 
 311مليونا و 02للسوق المصري  لى نحو مليون دوالر بإجمالي حجم تبادل تجاري بين البلدين 

أل  دوالر، وذلك وفقا للمركز التجاري الدولي التابع لألمم المتحدة، ما يجعل مصر ثاني أكبر 
 .شريك تجاري مع السنغال

في  فريقيا، السيما وأن القاهرة وقال  ن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسنغال من أهم الزيارات 
شركات مصرية عاملة بالسنغال في  2ثاني أكبر شريك تجاري مع السنغال، حيث تتواجد 

مجاالت البنية األساسية، واالتصاالت، والتجارة العامة، والزراعة، ولعل اختيار مصر ضي  
تقوية العالقات ، أكبر دليل على ر بة داكار في 96شرف معرض داكار الدولي في نسخته الا

 .االقتصادية والتجارية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري 
وأضاف أنه من المقرر حسب التصريحات الرسمية تنظيم عدة اجتماعات مع رجال أعمال من 
الجانبين، تستهدف بحث سبل التعاون بين البلدين وطرح فرص استثمارية مشتركة، في كل 

 .األساسية، واالتصاالت، والتجارة، والزراعةالمجاالت، منها البنية 
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واختتم التقرير أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي  لى السنغال، تؤكد اهتمام مصر بأشقائها في 
القارة السمراء، وسعيها في تقوية أطر التعاون بالدول اإلفريقية في كل المجاالت، وبحث ومناقشة 

رك  قليمًيا ودولًيا مع األشقاء، وسبل التعاون لبلورة جهود القضايا والملفات ذات االهتمام المشت
الرئاسة المصرية لالتحاد اإلفريقي والهادفة باألساس نحو دفع عملية التنمية وتعزيز االندماج 

 .االقتصادي في القارة

 

0f20e80&id=01148102https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate= 

http://elyomnew.com/news/governorates/012212/%D%2B%2D%21%2D2%2A%D%2 

https://alwafd.news/%D28A18D28248D28218D28AD%D28A18D28208D28B28D28218 

https://m.gomhuriaonline.com/%D28218D28B28D28218D28AF8818D28AF%D28228 

https://www.elbalad.news/2112102 

https://www.elfagr.com/2140488 
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https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=10042019&id=26e86f6
http://elyomnew.com/news/governorates/173909/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%25
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%25
https://m.gomhuriaonline.com/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%AF%D9%88%25
https://www.elbalad.news/3779769
https://www.elfagr.com/3546422
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  بجامعة الفيوم 00/4/8102الثالثاء الشبابية األفريقيةانطالق الملتقى األول للقيادات  -22

صدرت جامعة الفيوم، بياًنا صحفًيا، اليوم، أكدت فيه أنه سيتم تنظيم "الملتقى األول للقيادات أ
 .أبريل الجاري  02الشبابية األفريقية"، الثالثاء المقبل، ويستمر حتى األربعاء 

فعاليات الملتقى تتركز في عدة محاور أهمها  وأكد الدكتور أشرف رحيل رئيس الجامعة، أن
التنمية المستدامة في أفريقيا، والتنافس الدولي على القارة، ودور الشباب والمرأة في التنمية والنمو 

واالستقرار في أفريقيا، وتأهيل  االقتصادي، والتكامل االقتصادي والتجارة في أفريقيا، األمن
 .جيل الخامسالشباب لمواقع القيادة، وحروب ال

ومن جانبه أشار الدكتور عدلي سعداوي أمين عام الملتقى وعميد معهد دول حوض النيل 
والبحوث االستراتيجية بالجامعة،  لى أن أهداف الملتقى تدور حول تفعيل دور الشباب نحو 
القضايا الوطنية، ومشاركة شباب دول حوض نهر النيل فى مناقشة قضايا القارة كأحد القضايا 

 .لحيوية، وتبادل الخبرات الدولية بين الشباب المشارك فى مجال العمل المجتمعيا
وأوضح أن أجندة الملتقى أيًضا تدور حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب 
األفريقي، خصوًصا في ظل رئاسة مصر لالتحاد األفريقي العام الجاري، كما تتنوع أشكال 

تقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاوالت مستديرة تضم القادة من الفعاليات خالل المل
 .الشباب وُصناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في القارة اإلفريقية

 

https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=00148102&id=fa212c 
https://www.albawabhnews.com/2111018#.XK2jloOZ2_g.whatsapp 
https://www.elzmannews.com/801421 

https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=11042019&id=fa873c
https://www.albawabhnews.com/3557672#.XK9jloOZ8_g.whatsapp
https://www.elzmannews.com/215430
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 م00/4/8102د يقة الخميس  21مداخلة أ.د/ عدلي سعداوي على  ناة المحور في برنامج  -22

قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل،  ن 
اإلفريقية كلها، وينتقل في الدول اإلفريقية الرئيس عبدالفتاح السيسي يركز جهده على القارة 

 باعتباره رئيس االتحاد اإلفريقي.

دقيقة"،  21وأضاف "سعداوي"، خالل مداخلة تليفونية مع اإلعالمية جيهان لبيب، ببرنامجها "
المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أن الترحيب الذي وجده الرئيس السيسي في 

 2ا عظيًما، الفًتا  لى أن السنغال شريك تجاري كبير مع مصر، موضًحا أنه يوجد  ينيا كان شيئً 
 شركات مصرية تعمل في السنغال، باإلضافة  لى االتفاقيات بين البلدين في المجاالت المختلفة.

وتابع: "يربطنا بساحل العاج تاريخ طويل، والرئيس السيسي وقع اتفاقيات في مجال الصحة 
تثمار"، الفًتا  لى أن نص  زيارات الرئيس السيسي للخارج للقارة اإلفريقي؛ باعتبارها والتعليم واالس

 السند الحقيقي لمصر، وباعتبار مصر رائدة للقارة اإلفريقية.

هذا وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح األحد،  لى  ينيا في بداية جولة خارجية تشمل 
 كية، وكوت ديفوار، والسنغالأيضا كل من الواليات المتحدة األمري

 

https://youtu.be/P11kBIf72LA 

https://youtu.be/P00kBIf78LA
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 «الوحدة األفريقية»مصر تعود لريادة القارة السمراء.. وشيوخ الدبلوماسية: السيسى يسعى لتحقيق حلم  -41

 م04/4/8102االحد  -جريدة أخبار اليوم  

طويلة مضت كان الحديث عن أفريقيا موسميًا ارتبط بمناسبات محددة أو على مدى سنوات 
مؤتمرات تكون المشاركة فيها دون تمثيل مصرى عالى المستوى وظل اهتمام مصر بعمقها 
االفريقى  ائبا ألسباب عديدة حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم وبدأ سياسة جديدة 

يقية.. لم تكن رؤية الرئيس قائمة على الشعارات بل ركزت تقوم على ربط مصر بهويتها األفر 
على األفعال الحقيقية على أرض الواقع حيث بدأ عقد لقاءات مكثفة مع رؤساء دول القارة فى 
المحافل اإلقليمية بخالف زيارات كانت األولى من نوعها منذ ستينيات القرن الماضى بل  ن 

ارته لكوت ديفوار وهو األمر الذى بدأ يؤتى ثماره بعضها كانت األولى على اإلطالق مثل زي
 .دول القارة فعليا فى القارة السمراء

يؤكد د. عدلى سعداوى عميد معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات االستراتيجية بجامعة 
الفيوم، أن زيارة الرئيس السيسى لدول  رب أفريقيا تهدف لتدعيم العالقات مع دول  رب القارة 

اء سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا واستثمار رئاسة مصر لالتحاد األفريقى من أجل التواصل مع السمر 
دول القارة ومواصلة تعزيز عالقاتها وتدعيم التعاون فى المجاالت االقتصادية والتجارية 

وقال  ن زيارة  ينيا على وجه الخصوص تأتى فى  طار جولته لعدد من دول  واالستثمارية.
يا لتؤكد أن مصر ال تهتم فقط بدول حوض النيل، وأن العالقات مع القارة األفريقية  رب أفريق

ليست متوقفة على مل  المياه فقط، مشيًرا  لى  يمان الرئيس السيسى بتعزيز عالقات مصر مع 
 .محيطها األفريقي

ت أن مباحثات الرئيس خالل جولته األفريقية تطرقت للتوصل لحلول لمشكال« سعداوى »وأوضح 
االتحاد األفريقى والعواقب التى تق  أمام  نشاء سوق أفريقية حرة مشتركة فال يزال هناك دول 

 .مشتركة ريقية لديها تخوفات من  نشاء سوق أف

عن األهمية السياسية واالقتصادية لتلك الجولة الرئاسية للدول الثالث، وهى « سعداوي »وكش  
تعزيز التعاون الثنائى بين مصر ودول  رب القارة األفريقية، فى مجاالت مكافحة اإلرهاب، 
والصحة، والتعليم، كما أن الجولة فرصة لدعم وتقوية العالقات االقتصادية المصرية بدول  رب 
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قارة األفريقية، وثالثًا تعد الجولة دعمًا للجهود المصرية لدخول منطقة التجارة الحرة القارية حيز ال
،  لى أن الزيارة سيكون لها مردود طيب على هذه «عميد معهد دول حوض النيل»التنفيذ، وأشار 

نشاء الدول تجاريًا واقتصاديًا من خالل دعم مصر لها فى مكافحة اإلرهاب والنواحى الصحي ة وا 
مشروعات بنية تحتية كالطرق والسدود ومشروعات الكهرباء والمرافق الصحية والمياه.. وأشار 
أيضًا  لى الفرص والمكاسب المصرية من الزيارة الرئاسية للدول الثالث، التى تمثلت أهمها فى 

باعتبارها رئيسة فتح دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية بغرب القارة، وتعزيز دورها اإلقليمى 
، وتعزيز جهود الرئاسة المصرية لالتحاد اإلفريقى والهادفة باألساس 9102االتحاد األفريقى لعام 

نحو دفع عملية التنمية، وتعزيز االندماج االقتصادى فى القارة، وبحث قضايا سياسية تتعلق 
االستقرار فى القارة  بتعزيز التعاون والتنسيق اإلقليمى للعمل على حفظ السلم واألمن وتحقيق

 .الدعم الشامل والتأكيد على االهتمام بجميع الدول األفريقية

ويص  السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية األسبق عالقات مصر بغرب أفريقيا بأنها 
تاريخية ومرتبطة بالدعم الشامل لتلك البلدان فى مرحلتى ما قبل االستقالل والتحول األفريقى وما 

استقاللية دول القارة واالنتقال الى مرحلة البناء، فوقفت مصر معهم فى مرحلة البناء   منتبعها 
والتعمير وتعززت العالقات بين جمال عبد الناصر ورؤساء  ينيا وكوت ديفوار 

وساهمت تلك البلدان معا فى بناء االتحاد اإلفريقى بوصفهم من اآلباء المؤسسين  والسنغال،
الرئيس السيسى   البناء التى وقفت فيها مصر بجوار هذه الدول، لذا فإن زيارة وانتقلنا الى مرحلة

لغرب القارة تؤكد ان عالقات مصر بهذه الدول ليست مرتبطة بدول حوض النيل بسبب اهميتها 
االستراتيجية ولكنها تشمل كافة دول القارة فى اتجاه واحد، وعلى صعيد االندماج االقتصادى فقد 

بشرم  9105فى يوليو  «الكوميسا وشرق أفريقيا والسادك»التكتالت الثالثة استضافت مصر 
سيعمل على تعزيز « ايكواس»الشيخ، كما أن انضمام دول  رب أفريقيا من خالل منظمتهم 

 .«أفريقيا واحدة»وتحقيق حلم اآلباء المؤسسين وهو 

ة خالل المرحلة المقبلة تسعى أيضًا  لى تطبيق اتفاقية التجارة الحر   مصر  ويوضح حجازى أن
حيث أودعنا وثيقة اوراق التصديق عليها بمفوضية االتحاد األفريقي، وهو األمر الذى سيعزز 
قدرات مصر ودول القارة االقتصادية.. ويرى أن لقاء الرئيس بنظيره السنغالى يعد تعزيزًا لعالقتنا 
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 01العالقات االقتصادية التى تبلغ حواليبدولة نرتبط بها تاريخيًا وحضاريًا وثقافيًا ودينيًا بجانب 
 .مليون دوالر

 المخاطراألمنية
الرئيس حملت حقائب وهويات عديدة لدى زياراته الخارجية مثل الهوية   ويؤكد حجازى أن جولة

العربية وآمالها وهويتها االفريقية بكل تحدياتها التى تواجهها القارة مثل التنمية ومكافحة االرهاب 
الموضوعات التى شهدتها تلك الزيارة هى التشاور مع تلك الدول فى المخاطر  لذا فإن أهم

االمنية خاصة بعد انتشار االرهاب فى انحاء القارة بجانب العالقات االقتصادية وتحقيق االمن 
 .القارى والقضاء على النزاعات وكيفية مواجهة الهجرة  ير الشرعية

للشئون األفريقية أن زيارة   ساعد وزير الخارجية األسبقومن جهته يرى السفير  براهيم الشويمى م
الرئيس السيسى لدول  رب افريقيا تأتى ضمن أجندة الرئيس لزيارة كافة الدول األفريقية وقد 
شهدت توقيع اتفاقيات فى التعاون االقتصادى والفنى والعلمى مع هذه الدول باإلضافة  لى 

الة المصرية للشراكة من اجل التنمية من خالل الخدمات التى تقدمها مصر من خالل الوك
أن أهم نتائج هذه الجولة هى  الدورات التى تعقد الشقائنا االفارقة فى مختل  المجاالت.. ويوضح

اتفاقيات التعاون االقتصادى التى تشجع التجارة البينية وهو األمر الذى يخلق أسواقًا جديدة 
ول األفريقية من القيمة المضافة للمواد الخام باإلضافة  لى واستثمارًا متباداًل بجانب استفادة الد

التعاون الثقافى الذى يربطنا بهذه الدول منذ سنوات طويلة ويساهم فى تقريب المجتمعات مع 
بعضها والتأكيد على محورية الدور المصرى فى مواجهة التحديات التى تواجهها افريقيا وحالة 

خاصة أن مصر ال تبخل على أشقائها بأى دعم سواء كان تنمويًا  الترابط التى تنشأ بين الجانبين
 .أو أمنيًا أو عسكرياً 

كما تؤكد الجولة على ان عالقة مصر بافريقيا تشمل كل محيطها سعيا لتحقيق حلم اآلباء 
وهو األمر الذى يسعى  ليه الرئيس السيسى لتحقيق حلم اآلباء األوائل « أفريقيا الواحدة»األوائل 
 .ل البنية التحتية والمشروعات القومية التى يطرحها ونجحت فى مصرمن خال

ويقول د. محمد نوفل عميد كلية الدراسات والبحوث األفريقية بجامعة القاهرة  ن هذه الجولة تؤكد 
على الدور الريادى لمصر على المستوى اإلقليمى والدولى والقاري.. ويضي  أن توجهات 
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لى توطيد العالقات المصرية األفريقية التاريخية وتحقيق االندماج الرئيس نحو أفريقيا تؤكد ع
 .القارى وترسيخ مبدأ القوى الناعمة

 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/0/8224244/%D%21%2D%2B%1D%2B0-
%D%2AA%D%2B%2D%22%2D%2AF-%D%24%2D22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2834844/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D89
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2834844/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D89
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 افتتاح الملتقى األول للقيادات الشبابية األفريقية بجامعة الفيوم -40
 م00/4/8102الثالثاء جريدة الوطن 

يرافقه الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل، القائم بأعمال افتتح اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، 
والدكتور  سالم حمزة، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون  رئيس جامعة الفيوم،

األفريقية، اليوم، الجلسة االفتتاحية للملتقى األول للقيادات الشبابية األفريقية بقاعة االحتفاالت 
 الكبرى بالجامعة.

محافظ الفيوم، بضيوف مصر من الدول األفريقية، معبرا عن امتنانه وشكره لجامعة الفيوم رحب 
لتنظيمها الملتقى األول للقيادات الشبابية خالل الفترة الحالية، والتي تتزامن مع رئاسة مصر 
لالتحاد األفريقي، ما يساهم في بناء جسر من التواصل بين مصر وبين أبناء القارة السمراء، 

يفا أن القيادة السياسية، تؤكد باستمرار وبشكل متواصل حرصها على تنمية روابط اإلخوة مض
 والصداقة التاريخية بين دول القارة.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم أن مصر التي تعتبر نقطة التالقي بين دول الشرق 
القارة األفريقية، وعلى مدى التاريخ والغرب، هي محور السالم والتنمية، وهي أساس الحضارة في 

تكون دائما هي الداعمة لجميع دول القارة، خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وما 
يؤديه من جهد في تحقيق جلسات حوارية متفردة مع دول القارة، فانعقد منتدى شباب العالم، 

، مرورا بمؤتمر الشباب العربي ليكون منصة حوار بين شباب العالم بكل اختالفهم وتنوعهم
 األفريقي بأسوان، وصوال لهذا الملتقى الذي تنظمه جامعة الفيوم  يمانا منها بدور الشباب.

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم أن المؤتمر يأتي تأكيدا ضرورة الحوار وتبني ما 
المنطقة العربية واألفريقية يطرحونه من أفكار باعتبارهم وقود الحاضر وقادة المستقبل، وأن 

أنهكتها الصراعات التي كادت أن تعص  بمستقبلها وتمحو ماضيها، لذا وجب على القيادة 
السياسية في مصر أن تضع شبابها في أولوية الفئات، التي تحظى باالهتمام والرعاية من أجل 

 بل.بناء مستقبل واعد ألبنائها ألنهم قادة الغد وأساس البناء لمصر المستق

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون األفريقية أهمية الشباب في مجتمعات 
القارة األفريقية، باعتبارهم طاقة بشرية هائلة يمكن االستفادة من قدراتهم واستغاللها في التنمية 

 خاصة أن القارة األفريقية تعد األعلى كثافة في أعداد أبنائها من الشباب.
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هو عام التعليم، وانعقاد مثل هذا الملتقى في رحاب جامعة عريقة  9102ضاف أن عام وأ
كجامعة الفيوم يؤكد حرص القيادات الجامعية على تنمية و رس روح التواصل بين أبناء ودول 

 القارة، متمنيا خروج الملتقى بتوصيات جادة تفيد شباب القارة األفريقية من جوانب متنوعة.

جيلي عن مصر وارتباطها التاريخي مع دول القارة األفريقية من خالل نهر النيل وعرض فيلم تس
شريان القارة الخالد، خالل الجلسة االفتتاحية، كما تضمن الفيلم، معلومات عن محافظة الفيوم، 
وأهم معالمها التاريخية والسياحية وتاريخ  نشاء جامعة الفيوم، وما تقدمه من خدمة تعليمية 

 ترفيهية لطالبها وكلمات عدد من الطالب الوافدين والدارسين بجامعة الفيوم.وثقافية و 

وحضر الجلسة االفتتاحية الدكتور السيد فليفل، عضو لجنة الشئون األفريقية بمجلس النواب، 
والمؤتمر تنظمه جامعة  والسفير مصطفى القوني، مساعد وزير الخارجية للشئون األفريقية،

 أبريل الجاري. 02حتى  06من الفيوم، خالل الفترة 

شراف  ويقام الملتقى، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وا 
الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد 

ور عدلي سعداوي، القائم بأعمال عطاهللا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، والدكت
عميد معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، واألمين العام 
للملتقى، والدكتور عاصم العيسوي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر 

 الملتقى.

ستاذ المتفر  بكلية الزراعة ومحافظ بنى األستاذ الدكتور سمير سي  اليزل، األ وحضر المؤتمر
سوي  األسبق، ونواب جامعة الفيوم السابقون، وعدد من العمداء ووكالء الكليات وأعضاء هيئة 

 التدريس واإلعالميين والوفود األفريقية.

https://www.elwatannews.com/news/details/4115296 

https://m.alwafd.news/1021488 

https://www.vetogate.com/mobile/2410110 

https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=00148102&id=fa212ca
c-2e11-4882-adac-122c021b8ee1 

 

 

https://www.elwatannews.com/news/details/4115296
https://m.alwafd.news/5687422
https://www.vetogate.com/mobile/3456706
https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=11042019&id=fa873cac-3e55-4223-adac-788c697b2ee0
https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=11042019&id=fa873cac-3e55-4223-adac-788c697b2ee0


75 
 

 

 

 

 

 



71 
 

 48-انعقاد جلسات الملتقى األول للقيادات الشبابية االفريقية بجامعة الفيوم
00/4/8102الثالثاء   

فى  طار استكمال فعاليات اليوم االول للملتقي األول للقيادات الشبابية االفريقية بجامعة الفيوم 
شهد األستاذ الدكتور / أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس الجامعة انعقاد جلسة 

د فليفل عضو لجنة التنمية المستدامة  برئاسة االستاذ الدكتور السي –األمن القومي  –ياالعالم 
الشئون االفريقية بمجلس النواب وبحضور األستاذ الدكتور / عدلى سعداوى القائم بأعمال عميد 

يوم واألستاذ الدكتور / عاصم معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الف
م الثالثاء الموافق العيسوى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك اليو 

 . بالمكتبة المركزية بالجامعة 06/0/9102
وضمت الجلسة األولى محاضرة " العالقة بين االعالم والمزاج العام واألمن القومي" وحاضر 
خاللها االستاذ الدكتور سامي عبدالعزيز استاذ اإلعالم وتناول سيادته عدد من المحاور تشرح 

يجاًبا عبر أساليب التغطية اإلعالمية ، كما دور اإلعالم وأهميته فى صناعة  المزاج العام سلًبا وا 
تحدث عن كيفية استخدام المزاج العام في صنع القرار السياسي على المستوى العام بين الدول 
نما  مؤكداً  أن المزاج العام هو مكون شعورى أو عاطفى الينبع من فرا  وال يوجد فى المطلق وا 

يعبر عنه ونتاج لكافة العوامل الثقافية والنفسية واالجتماعية والسياسية هو نتاج المجتمع الذى 
والمعرفية للجماعة ، كما أشار  لى أن المزاج العام يتأثر باالعالم من خالل التغطية االعالمية 
التى تركز على بعض األمور وتجاهلها لبعضها وتؤثر على المعايير التى على أساسها يبنى 

أن العوامل المؤثرة فى المزاج العام تتمثل فى الخصائص الديموجرافية والخبرات األفراد ، وأوضح 
 . التاريخية واألحوال المعيشية والعوامل الثقافية ومستوى االنجاز العام ووسائل االعالم

كما ضمت الجلسة األولى أيضاً  محاضرة " التنمية المستدامة فى افريقيا " حاضرت خاللها 
ة سالى فريد أستاذة االقتصاد وقامت باستعراض مساهمة القطاعات االقتصادية األستاذة الدكتور 

فى التوظي  فى افريقيا وباقى أقاليم العالم واستعراض معدالت التضخم فى افريقيا خالل الفترة 
  ، كما تحدثت أيضاً  عن الموارد االفريقية ودورها فى تحقيق التنمية  9102 – 9112من ي 

الموارد البشرية والمعدنية والزراعية والطاقة ومجاالتها ومصادرها ، كما استكملت والتى تتمثل فى 
سيادتها محاضرتها بالحديث عن واقع التنمية االقتصادية فى افريقيا واالدارة المستدامة للغابات 
فى افريقيا وذكرت التحديات التى تواجه االستخدام األمثل للموارد والمخاطر المترتبة على هدر 

 . ذه الموارد والفرص التى يمكنها استغالل هذه الموارده
وعقب األستاذ الدكتور اسالم أبو المجد على تلك المحاضرات بأن قارة افريقيا بدأت تتحول  لى 
قارة تكنولوجية تستخدم كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة من خالل انتشار استخدام وسائل 
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الفريقية مشيراً  أن قارة افريقيا أصبحت تنمو نمواً  متزايداً  التواصل االجتماعى فى جميع الدول ا
وسريعاً  فى كافة المجاالت العلمية والبحثية المتطورة ويرجع الفضل فى ذلك  لى فئة الشباب فى 

 . افريقيا الذين يتسموا بالذكاء والطموح والقدرات الذهنية الهائلة فى جميع التخصصات العلمية
ام أ . د أشرف رحيل بتكريم وا هداء درع جامعة الفيوم للسادة الضيوف تقديراً  وفى ختام الجلسة ق

 .وامتناناً  لهم
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للمرأة والشباب دور محوري للنهوض بالقارة األفريقية انعقاد ثاني جلسات الملتقى : -42  
01/4/8102االربعاء البوابة نيوز    

بجامعة الفيوم، اليوم األربعاء، فعالياته بإنعقاد جلسة واصل الملتقى األول للقيادات الشبابية األفريقية 
 .حول دور الشباب والمرأة في التنمية والنمو االقتصادي في  فريقيا

حضر الجلسة كل من الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد الدراسات والبحوث االستراتيجية لدول حوض 
وي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع النيل بجامعة الفيوم، ومقرر الملتقي والدكتور عاصم العيس

وتنمية البيئة بحضور الدكتورة مروة ممدوح سالم المتخصصة في الشئون األفريقية، وعدد من طالب 
 .الدول اإلفريقية والمهتمين بالشأن األفريقي وذلك اليوم األربعاء بالمكتبة المركزية

لشباب في قضايا التنمية بهدف النهوض بالقارة وأكد الدكتور عدلي سعداوي، الدور المحوري للمرأة وا
االفريقية، مشيًرا  لى تفرد القارة اإلفريقية بالعديد من المميزات بأنها تمتلك قاعدة شبابية كبيرة وال بّد من 
االعتماد عليهم في تحقيق أهداف التنمية والبناء مؤكدا على حرص القيادة المصرية على االهتمام 

 .لى وجه العمومبالشباب األفريقي ع
% من تعداد سكان القارة ويعمل العدد األكبر 51وتناولت الدكتورة مروة ضرورة تمكين المرأة ألنها تشكل 

 .من النساء بقطاع الزراعة
وأشادت بتولي المرأة األفريقية عدد من المناصب القيادية بدولة ليبيريا التي تترأسها امرأة حاصلة على 

ثيوبيا وافريقيا الوسطي تقودها جائزة نوبل للسالم وكذلك ووصلت نسبة تمثيل  نساء دول مد شقر وا 
 .% من عدد المقاعد51النساء في البرلمان الرواندي  لى 

وتطرقت أيضا للحديث عن أشكال المعاناة التي تواجه المرأة األفريقية وكيفية التصدي للعادات التي تمنع 
مشيدة بجهود مصر في تمكين المرأة وتأهيلها للقيادة،  المرأة من ممارسة حقوقها في التعليم والعمل

وتحدثت عن دور الشباب األفريقي في حركات التحرر األفريقي أمثال نيكروما وجمال عبد الناصر 
 .و يرهم

3566556https://albawabhnews.com/ 

https://albawabhnews.com/0525%%0 

https://albawabhnews.com/0522002 
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https://albawabhnews.com/3565940
https://albawabhnews.com/3566006
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 التكامل اال تصادي والتجارة في أفريقيا –انعقاد ثالث جلسات الملتقى : األمن واالستقرار  -44
 01/4/8102االربعاء جريدة الفجر  

فى اطار استمرار فعاليات الملتقى األول للقيادات الشبابية االفريقية التى تستضيفه جامعة الفيوم 
تحت رعاية األستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس الجامعة ، تم انعقاد 

ئاسة األستاذ الدكتور جلسة " األمن واالستقرار و التكامل االقتصادى والتجارة فى افريقيا " بر 
حسام أبو الهدى األستاذ بكلية التربية بجامعة الفيوم وحضور األستاذ الدكتور محمود على عبد 

عبد الواحد المتخصص فى األمن القومى والشئون  الفتاح مدير ادارة المشروعات واللواء محمد
/  0/  07اليوم األربعاء الموافق االفريقية واألستاذة الدكتورة نهلة أبو العز أستاذة االقتصاد وذلك 

 . بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية 9102
وضمت الجلسة محاضرة بعنوان " األمن واالستقرار فى افريقيا " حاضر خاللها اللواء محمد عبد 
الواحد وقام بشرح أسباب النزاعات فى افريقيا مشيراً   لى أن حدوثها يتعلق بعوامل تاريخية 

تصادية واجتماعية وثقافية باالضافة  لى عوامل خارجية تتمثل فى التدخالت وسياسية واق
العسكرية والغير عسكرية بطريقة مباشرة أو  ير مباشرة ، كما تحدث عن جهود األمم المتحدة 
فى تسوية النزاعات االفريقية التى تمثلت فى استخدام الدبلوماسية الوقائية وعمليات حفظ السالم 

 . اع داخل قارة افريقيافى مناطق النز 
وكانت المحاضرة الثانية بالجلسة بعنوان " التكامل االقتصادى والتجارة فى افريقيا " وحاضرت 
خاللها أ . د نهله أبو العز وتحدثت عن التكامل االقليمى وتحرير التجارة االفريقية وذكرت 

القليمى داخل التجمعات االفريقية الشركاء التجاريين للقارة االفريقية ، كما ناقشت حالة التكامل ا
مشيرة  لى أن مقياس التكامل االقليمى االفريقى يشمل خمسة أبعاد أساسية هى ي تكامل التجارة 
السلعية ، البنية التحتية االقليمية ، التكامل االقتصادى والمالى ، حرية انتقال األشخاص ، 

تواجه منطقة التجارة الحرة االفريقية وأهم  التكامل االنتاجى   كما ذكرت التحديات والعقبات التى
 . الرؤى المستقبلية لدور منطقة التجارة االفريقية الحرة وسبل تعزيز التجارة االفريقية

وفى ختام الجلسة تم تكريم اللواء محمد عبد الواحد واألستاذة الدكتورة نهله أبو العز وا هدائهم درع 
 . الجامعة

https://www.elfagr.com/0552052 

https://alwafd.news /2338563 
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د يقة المذاع على  ناة المحور وذلك على هامش فاعليات الملتقى األول  21تقرير برنامج   -41
 للقيادات األفريقية

الملتقى االول للقيادات  فاعلياتمشاركة مائتي شاب افريقي من كافة الجامعات المصرية بدأت 
الشبابية االفريقية بجامعة الفيوم لمناقشة عدة محاور اهمها التنمية المستدامة في افريقيا والتنافس 
الدولي على القارة ودور الشباب والمرأة في التنمية والنمو االقتصادي وقد اكد االستاذ الدكتور 

مصر في حفظ االمن واالمان في معظم اشرف رحيل القائم بعمل رئيس جامعة الفيوم عى دور 
الدول االفريقية وعلى دور المراة والشباب في تنمية القارة وعلى تبادل الثقافات بين شباب القارة 
وتبادل الخبرات بين مصر وباقي دول القارة كما تحدث االستاذ الدكتور عدلي سعداوي عميد 

ظهور فكرة الملتقى التي يرعاها معالي  معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل
رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي يحمل رسالة محترمة تجاه القارة والتي تتمثل في 
االستقرار والتنمية في معظم دول افريقيا وقد اشاد سيادته بالزيارات المتعددة التي يقوم بها معالي 

وسطها و ربها باعتبار سيادته رئيس االتحاد رئيس الجمهورية لمختل  دول القارة في شرقها و 
االفريقي لهذا العام وقد تحدثت السفيرة مروة ممدوح سالم خالل الملتقى عن الثروة الديموجرافية 

مليون نصفهم من  311الهائلة التي تتمتع بها القارة فعدد سكان القارة االفريقية البالغ مليار و
هذه الثروة في دعم وتمكين المراة والشباب عام عن طريق توظي   95النساء تحت سن 

للمساهمة في تنمية القارة فبما اكد بعض الشباب الباحثين الوافدين الى القارة على اهمية التواحد 
بين دول القارة سواء كان في شرقها او  ربها او شمالها وجنوبها حتى تصبح القارة على يد رجل 

كل مسئول امام مجتمعه في بناء القارة فأن لم يساهم  واحد للمساهمة في بناء القارة وذلك الن
الشباب في بناء قارتهم فمن الذي سوف يفعل وفي النهاية أكد الملتقى على ترسيخ قيم االنتماء 
وتوطيد عالقات الترابط بين ابناء القارة االفريقية وتأهيل الشباب لمواقع القيادة واالمن واالستقرار 

  .افي افريقي

https://youtu.be/7LptewzKBas 
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توصيات م تمر القيادات الشبابية األفريقية بجامعة الفيوم  -40  

01/4/8102االربعاء   
أعلنت اللجنة العلمية لمؤتمر القيادات األفريقية الشبابية بجامعة الفيوم، اليوم األربعاء، عن 

تحت رعاية دكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم، ورئيس المؤتمر والدكتور توصيات المؤتمر 
 :عدلي سعداوي أمين عام المؤتمر.. وتمثلت التوصيات في اآلتي

وفتح الحدود لدعم اإلتصال للتجارة  - نشاء بنك  فريقي لدعم الشباب في التعليم والعمل 
وتفعيل الدور السياسي  -لتجاوز األزمات ودعم تعاون الدول اإلفريقية  -والعالقات اإلنسانية 

وتفعيل التكامل بكافة صوره بين دول القارة تبًعا -للمرأة اإلفريقية ودعم وصولها للمناصب القيادية
 .إلمكانات كل دولة

وتضمنت التوصيات اإلصرار على وجود عملة موحدة لدول القارة لتحقيق نمو أفضل لإلقتصاد 
مبادرة تمكين الشباب اإلفريقي وحقه في ريادة األعمال والمشروعات  دعم اإلستمرار في -والتجارة

 .الصغيرة والمتوسطة وحقوقه في التدريب والتأهيل
وشملت التوصيات التأكيد على  ستقرار األنظمة السياسية لدول القارة لما له من دور في تحقيق 

ستقرارها  وترسيخ  -اإلفريقي وتطوير دورها اإلتحاد  مؤسسات والتأكيد على تقوية -التنمية وا 
مبادئ حفظ األمن والسالم عن طريق نزع السالح من المليشيات والمعارضة ودمجها بالقوات 

 .النظامية بما يحقق اإلستقرار للدول وقيم التعايش مع اآلخر
ولفتت التوصيات السعي لتحقيق الوحدة اإلفريقية من خالل  عالم  فريقي يدعو  لى تحقيقها، 

والبرلمانات واألحزاب  المؤسسات ورة احترام آراء الشباب السياسية والعمل على تمكينهم منوضر 
ومنع المنظمات األجنبية من ممارسة نشاطها في التدخل لحل النزاعات والصراعات  -السياسية

 .الداخلية لدول أفريقيا النامية
ني مبادرة تحمل رسوم تعليم الشباب فتح الجامعات اإلفريقية للشباب للتعليم والعمل والعمل على تب

 .اإلفريقي
التأكيد على حقوق  -وكذالك  نشاء قطار يربط الدول اإلفريقية ويساعد على  تصال الشباب

 .ونوعية المجتمع والشباب اإلفريقي بأخطار الفكر المتطرف -الشباب والمرأة في اإلعالم 
م الهوية اإلفريقية والمواطنة واإلنتماء توحيد المناهج الدراسية على مستوى القارة ودعم مفاهي

 .9163وتعري  الشباب بأجندة التنمية المستدامة  -للقاهرة 
واختتمت التوصيات دعم التوجه نحو التصنيع المحلي باالستعانة بدول القارة الخبيرة لزيادة 

 .التنمية وخلق فرص العمل
https://www.albawabhnews.com/3566224#.XLdiyKnif9B 

https://www.albawabhnews.com/3566224#.XLdiyKnif9B.whatsapp
https://www.albawabhnews.com/3566224#.XLdiyKnif9B.whatsapp
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http://gate.ahram.org.eg/News/2144786.aspx 

  في منتدى اال تصاد العربي فرصة لجذب االستثمار أستاذ ا تصاد: مشاركة مصر -41
8/1/8102الخميس    جريدة الوطن  

البحوث والدراسات   قال الدكتور عدلي سعداوي، أستاذ االقتصاد بجامعة الفيوم، وعميد معهد
االستراتيجية لدول حوض النيل بالجامعة، أن مشاركة مصر كضي  شرف بمنتدى االقتصاد 

أهميتها، كونها محط أنظار المستثمرين من كل حدب وصوب، في ضوء ما العربي تكتسب 
 حققته من  صالحات واسعة وتشريعات حديثة.

وأضاف، في بيان صحفي، اليوم، أن األمر الذي يتيح الفرص أمام المستثمرين لإلطالع على 
سيسي رائد ثورة اإلصالح والعمران التي تندرج كلها تحت عنوان "مرحلة الرئيس عبدالفتاح ال

 النهضة الحديثة في مصر".
ووضح، أن المنتدى الذي يفتتحه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ظهر اليوم، في دورته رقم 

بلدا يكتسب أهمية كبيرة من خالل مشاركة  05ببيروت بمشاركة عربية ودولية واسعة من  97
ر مصطفى مدبولي، رئيس مصر كضي  شرف المنتدى، بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتو 

ترسخ مرة أخرى موقع المنتدى عربيا ودوليا من خالل  97مجلس الوزراء، مشيرا  لى أن الدورة الا
مشاركة جامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي ومنظمة اإلسكوا، واتحاد الغرف العربية 

 ية.والغرف العربية واألجنبية، والقيادات المصرفية واالقتصادية والمال
وأضاف عميد المعهد، أن صندوق النقد الدولي سيطلق، للسنة الثانية على التوالي، تقريره السنوي 
عن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، الذي سيكون له جلسة خاصة يرأسها مدير  دارة الشرق 

 األوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الدكتور جهاد أزعور.
عددا من المحاور في مقدمتها ُمناخ وفرص االستثمار في مصر  وتابع: "يشمل برنامج المنتدى

ولبنان، وستكون هناك جلسة عن مصر تناقش التطورات المستجدة في ظل الشراكة بين 
كما تتناول  القطاعين العام والخاص، والفرص المتاحة في المشاريع الكبرى والمناطق الصناعية، 

قتصادي، والحاجة  لى اإلنفاق االستثماري من الجلسة الوضع في لبنان ومالمح النهوض اإل
طالق برنامج مساعدات مؤتمر سيدر".  خالل معالجة المالية العامة وا 

 
0%043%6https://www.elwatannews.com/news/details/ 

https://www.dostor.org/9605215 
https://www.alamalmal.net/091203 
https://www.kashqol.com/39091 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/2144786.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4140876
https://www.elwatannews.com/news/details/4140876
https://www.dostor.org/2615805
https://www.alamalmal.net/120913
https://www.kashqol.com/32420
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حقيقة لسيناءسعداوي: افتتاح أنفاق  ناة السويس عبور ثان وتنمية   -42  
1/1/8102الدستور االحد   

كشف دكتور عدلي سعداوي، أستاذ االقتصاد بجامعة الفيوم، وعميد معهد البحوث 

والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل، أن افتتاح الرئيس السيسي اليوم ألنفاق قناة 

القلب السويس عبور ثان سيعمر سيناء ويحقق تنمية حقيقة ويجعل أرض الفيروز فى 

المصرى وسيسجله التاريخ صفحة جديدة في ملف المشروعات القومية العمالقة التي 

شهدتها هذه البقعة التاريخية من أرض مصر، وهو أحد أهم المشروعات القومية التي 

 .ستضخ عائدها في شرايين حياة جديدة تدب على أرض سيناء، لتعكس ببشائر التنمية

 

تمثل عالمات مضيئة وهامة على طريق مشروع عمالق وأشار إلى أن هذه المشروعات 

لتنميه محور قناة السويس، الذي يستثمر موقع القناة االستثنائي بين الشرق والغرب 

والشمال والجنوب، سعيا ألن يصبح المحور مركزا لوجستيا واقتصاديا عالميا يساهم 

ع عجلة االقتصاد القومى بفاعلية في تطوير وتسهيل حركة المالحة والتجارة الدولية، ويدف

المصري، إذ تعد قناة السويس من أبرز الممرات المالحية الدولية التي تربط بشكل مباشر 

بين القارات الثالث ) آسيا وأفريقيا وأوروبا (، وقد تم تخطيط المنطقة االقتصادية 

ر المحيطة بقناة السويس وفق رؤية مستقبلية، تأخذ في اعتبارها مختلف أبعاد التطو

المستقبلي المنتظر في حركة النقل البحري ومعدالت التبادل التجاري الدولي، واالهتمام 

بمنطقة القناة وتنميتها عامل لوجستى هام فى تسهيل التجارة األفريقية واالستفادة من 

 .مشروع الطريق والحزام الصينى

تصادًيا واجتماعًيا، ولفتت إلى أهمية األنفاق فى ربط سيناء بباقي المحافظات وتنميتها اق

وتحسين بنية االستثمار فيها، مشيًرا أنه تم إنشاء وحفر وبناء وتشطيب أنفاق قناة السويس 

آالف مهندس وفنى وعامل  3مليار جنيه، وشيدها  12بأياٍد مصرية، بتكلفة بلغت نحو 

، وهذه األنفاق تعد األكبر على اإلطالق على 2519حتى  2516مصرى بداية من يوليو 

 .لصعيدين المحلى والقارىا

2619265https://www.dostor.org/ 

3587725https://www.albawabhnews.com/ 

2364193ews//https://m.alwafd.n 
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"عميد معهد بحوث الفيوم يقدم قراءة ثقافية لكتاب "طريق الحرير ومستقبل العالم -02    

 م08/1/8102بوابة روزا اليوسف االحد 

قدم الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدل حوض النيل بجامعة 
"طريق الحرير ومستقبل العالم"، للمؤرخ والمفكر بيتر الفيوم قراءة ثقافية وتقريًرا عن كتاب 

 فرانكوبان األكاديمي البريطاني والذي بيع منه مؤخًرا ما يزيد على مليون نسخة.

أكد عميد معهد البحوث لدول حوض النيل أن المؤرخ فرانكو يناوئ الفكرة الذائعة عن المركزية 
وتقدمها حتى اليوم، هي أوروبية، ويركز المؤرخ األوروبية والقائلة،  ن بذور الحضارة وتاريخها 

على الدور التاريخي القديم، والمعاصر، للشرق، أدناه وأقصاه، في حركة التاريخ، وبناء حضارة 
اليوم، ولقد لعب الشرقان دوًرا عظيًما في جدول الجغرافيا والتاريخ، واليوم يسود االعتقاد بأن من 

 يسود العالم.يمسك بطريق الحرير الجديد يسيطر و 

وأشار التقرير صادر حول الكتاب  لى أن النظرة الجديدة  لى ما يسمى طريق الحرير، تنطلق من 
واقع تغّير العالم ووضعه اليوم القائم على التنافس، والصراعات، ونزعات التناقض، ومطالب 

للتواصل  العزلة، أو االعتماد المتبادل، حيث تأتي طرق الحرير هذه إليجاد طريقة مختلفة
اإلنساني، وطريق الحرير هو اليوم مجاز لكل العمالت وطرق التجارة، ومعابر ونقط التحكم في 
التدفق االقتصادي، والسيطرة السياسية. فإذا  ّيرنا الحرير بالذهب، أو بالنفط يالذهب األسود ، 

 أو بالدوالر، ربما لن يتغير الشيء الكثير.

التصال بين كل دول العالم، وقد أوجد هذا االتصال سهولة ويرى المؤل  أننا نعيش في عالم ا
عجيبة عن طرق الثورة االتصالية في التواصل بكل أشكاله والواقع أن فكرة تجديد النظرة  لى 

 طريق الحرير والنهضة به منطلقة من ظاهرة العولمة.

، عبر خمسة ولفت "سعداوي"  لى أن المؤل  يعّرج عبر كتابه على طرق حرير مجازية موازية
وعشرين فصاًل، من "طريق األديان"، مروًرا با"طريق الثورة" و"طريق العبودية"، و"طريق الذهب"، 
ليصل  لى العالم الحديث والمعاصر با "طريق الذهب األسود"، و"طريق الحرير األمريكي"، خاتًما 

"، قارًئا فيهما حاضر كتابه بنظرة تشاؤمية  نذارية بفصلين عن "طريق الكارثة"، و"طريق المأساة
 ومستقبل العالم المعاصر، وما ستؤول  ليه أوضاع العالم واألمم.

http://www.rosaelyoussef.com/news/details/442011 

 

http://www.rosaelyoussef.com/news/details/448670
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اخالق الشباب : د. سعداوي: التمسك بالسلوك النبوي  -11  
00/5/9102األخبار الثالثاء جريدة   

تعد منظومة القيم واألخالق لدي األفراد األساس الرئيسي في بناء أي مجتمع وتطوره وازدهاره، 
والحقيقة أن مجتمعنا اليوم يتجه  لي أزمة قيم وأخالق ألن معظم شبابنا ال يتمسك بالسلوكيات 

وسائل االتصال التعرف  لي سلوكيات  ريبة النبوية والقيم اإلسالمية بعدما تغيرت أفكاره وأتاحت 
عنه، فعمل علي تقليدها، كما أنهم ال يخضعون ألي سلطة سواء كانت مجتمعية، أو دينية، أو 
عائلية، أو حتي سلطة القانون، وهو األمر الذي يفرض علينا  عادة الضوابط المجتمعية.. هذا ما 

لدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل، ُيحدثنا به د. عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث وا
 .بجامعة الفيوم

ويوضح د. سعداوي أن توعية الشباب مسئولية مشتركة بين المنزل والمؤسسات التعليمية 
والتربوية واإلعالمية، لرأب الصدع في أخالق أبنائنا ومنع انزالقها أكثر  لي هاوية االنفالت 

حقيقة أن مصر قد اتخذت طريقا اآلن إلعادة التوازن والتفكك، مما يؤثر علي مستقبل الوطن،وال
 لي سلوكيات الشباب، ألنهم قادة الوطن في المستقبل، وخير شاهد علي ذلك المؤتمرات المتتابعة 
للشباب التي تحرص عليها مصر، وهو األمر الذي يخلق أجياال واعية قادرة علي  عادة 

 .االنضباط لمنظومة القيم
علينا تعزيز التعاون مع دول القارة اإلفريقية وخلق رؤية مشتركة تحقق التنمية وُيتابع د. عدلي أن 

في كل المجاالت، وسعًيا  لي تعميق رؤية الشباب اإلفريقي وتبادل الرؤي واألفكار حول أجندة 
؛ ولذلك أسهمنا عمليا في توعية الشباب من خالل ملتقي دولي 9163التنمية المستدامة  فريقيا 

دولة  فريقية بهدف تعزيز  99شاب من  911بمشاركة   «القيادات الشبابية اإلفريقية«تحت عنوان 
رؤية الشباب في طموحات القارة، وقد جاء الملتقي في  طار التوجه المصري المستمر لتدعيم 
أواصر األخوة والتعاون مع دول القارة األفريقية بما يخدم بناء القيادات الشبابية ومصالح القارة، 

 .مصر قائدة تهتم بالشباب العربي واإلفريقي وليس شبابها فقط، فهذا قدر الكبار دوما ألن
ويشير  لي أن مثل هذه الملتقيات تسهم في بناء ثقافة وهوية مشتركة للقارة اإلفريقية يعتز بها 

 .أبناؤها ويتواصلون معا من أجل نهضتها

https://akhbar.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=507502 

 

 

https://akhbar.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=547518
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طقوس رمضانية من قلب القارة السمراء -50  
90/5/9102جريدة روزا اليوس  الثالثاء    
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شباب رواندا يستقبلون رمضان بحفالت الزواج الجماعي -59  
93/5/9102 الخميس - جريدة االخبار الورقية  
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الخبراء االحتفال بيوم أفريقيا له مذاق خاص في ظل رئاسة مصر لإلتحاد -53  
96/5/9102األحد  –جريدة األخبار   

مايو، بيوم أفريقيا الذي يحيى ذكرى كفاح دول القارة وسعيها لنيل  95احتفل العالم، السبت 
 .تحررها من االستعمار

الخامس والعشرين من مايو سنويا يوما استثنائيا لدى شعوب القارة، فهو يواكب ذكرى ويعتبر 
، كما يعد فرصة الستحضار تجارب الماضي 0263تأسيس منظمة الوحدة األفريقية عام 

  .الناجحة، واستعراض التقدم الذي يتم  حرازه سنويا
تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ويكتسب االحتفال هذا العام مذاقا خاصا لنا كمصريين، في ظل 

  .رئاسة االتحاد األفريقي
وأوضح الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد الدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل، أن فكرة 

، 0252أبريل  05االحتفال بيوم أفريقيا جاءت بالمؤتمر األول للدول األفريقية المستقلة بغانا في 
التي كانت آنذاك )مصر ر كوامي نكروما، وكان يضم ممثلين منوعقده رئيس وزراء  انا الدكتو 

ثيوبيا، ليبيريا وليبيا والمغرب والسودان وتونس واتحاد  جزًءا من الجمهورية العربية المتحدة ، وا 
شعوب الكاميرون، واستعرض المؤتمر التقدم الذي أحرزته حركات التحرير في القارة األفريقية، 

أفريقيا على التحرر من الهيمنة، و دعا المؤتمر  لى تأسيس يوم باإلضافة  لى تصميم شعب 
 .حرية أفريقي

لالتحاد األفريقي خالل العام الحالي، واالستعدادات الجارية حاليا  مصر وأوضح أن رئاسة
الستضافة مصر كأس األمم األفريقية، أكسبت ييوم أفريقيا  مذاقا خاصا، حيث تسعى مصر 

فريقي  لى االستمرار في بناء اتحاد قوى، ودعم التغييرات الهيكلية فيه، خالل رئاستها لالتحاد األ
والبناء على ما تحقق طيلة السنوات الماضية، وتفعيل المشروعات التي تحقق التنمية الشاملة 

 .والمستدامة في القارة
تيار من جانبه أكد السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية األسبق للشئون األفريقية، أن اخ

مايو لالحتفال بيوم أفريقيا يرجع  لى اتفاق رؤساء الدول والحكومات في  طار المنظمة  95تاريخ 
القارية، على اعتباره يوما يحيى دائما ذكرى  نشاء منظمة الوحدة األفريقية، واالحتفال بأفريقيا 

 .ووحدة دولها، والُلحمة التي تربط بين شعوب القارة
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  من معهد دول الحوض النيل بالفيوم يزور أثيوبياوفد  -50
92/5/9102الدستور الثالثاء   

أوفد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل، وفدا من الباحثين في 

زيارة رسمية للمشاركة في برنامج معايشة لالتحاد االفريقي بإثيوبيا، بالتعاون مع وزارة 

اإلدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والذي تنظمه الشباب والرياضة من خالل 

الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية االتحاد األفريقي )مفوضية 

 (.العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية ومفوضية الشئون السياسية

لالتحاد األفريقي، وفي  يأتي ذلك تزامنا مع رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

إطار احتفاالت جمهورية مصر العربية بذكرى تأسيس منظمة الوحدة اإلفريقية )االتحاد 

 .بأديس أبابا بإثيوبيا 2519مايو  35-27األفريقي حالًيا(، وذلك خالل الفترة من 
 

السياسية وأكد الدكتور عدلي سعداوي عميد المعهد أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام القيادة 

بالتواجد الشبابي في المحافل الدولية، كما أن برنامج الزيارة يتضمن معايشة بمفوضية 

االتحاد األفريقي، وعددا من الحلقات النقاشية، واستعراًضا لعدد من أنشطة االتحاد 

األفريقي على المستوى الشبابي، وعرض التجربة المصرية في مجال الشباب وخاصة 

 .ع كبار المسؤولين من مختلف إدارات مفوضية االتحاد األفريقيالتطوع، ولقاءات م
 

كما أشار إلى أن الوفد التقى بالسيد أحمد مختار نائب مدير ادارة منع النزاعات بإدارة 

السلم واألمن باالتحاد األفريقي وعددا من المسئولين الكبار باإلدارة، وذلك بمقر مفوضية 

 .االتحاد األفريقي بإثيوبيا

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dostor.org/9605202 

https://www.dostor.org/2645918
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مياه ونحل وعسل وأراضي زراعية شاسعة…د عدلي سعداوي يكتب: فرص االستثمار فى  ثيوبيا -55  

 92/5/9102مجلة اجري توداى االربعاء 

 بجامعة الفيومعميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل 
عد  ثيوبيا واحدة من أسرع االقتصادات نموا في العالم. وعلى مدى العقد الماضي، سجلت  ثيوبيا ت

٪ ومن المتوقع أن 01.5معدالت نمو في الناتج المحلي اإلجمالي على التوالي بلغت أكثر من 
النمو االقتصادي، تستمر هذه المعدالت على مدار السنوات المقبلة. وقد ساهم ارتفاع مستوى 

وتوفير بنية تحتية أفضل، والنمو المتتالي لحجم السوق، وانفتاح الحكومة لالستثمار األجنبي 
المباشر، في استقطاب المستثمرين الى  ثيوبيا في السنوات القليلة الماضية، حيث تصن  أثيوبيا 

في تدفقات ٪ 011وجهات استثمارية في أفريقيا، حيث سجلت تغيرا بنسبة  01من أفضل 
 :االستثمار األجنبي المباشر . وفيما يلى أهم فرص اإلستثمار المتاحة فى  ثيوبيا

 أوالً: فرص االستثمار الزراعى فى إثيوبيا

تتميز  ثيوبيا بوفرة الموارد الطبيعية التى تجعلها مؤهلة لجذب اإلستثمار الزراعى، حيث األراضى 
حيوانية الضخمة والمساحات الشاسعة من الغابات. تعتبر الخصبة وموارد المياه الوفيرة والثروة ال

٪ من السكان وتشكل 77الزراعة هي الدعامة الرئيسية لالقتصاد اإلثيوبي حيث يعمل بها نحو 
% من قيمة الناتج المحلى اإلجمالى ولها دورا رئيسيا في توفير المواد الخام ومدخالت 09نحو 

الزيوت، البقول، الجذور والدرنات والقهوة والشاي  الصناعة. تتميز  ثيوبيا بإنتاج محاصيل
واأللبان. كما تمتلك  ثيوبيا ثروة ضخمة من رؤوس الحيوانات الحية، وفيما يلى أهم قطاعات 

 :اإلستثمار الزراعى التى يمكن استغاللها لتعزيز التعاون المصرى اإلثيوبى
 :اإلستثمار فى اإلنتاج النباتى

مليون هكتار صالحة  70.3مليون هكتار، منها  000.5يوبيا حوالي تبلغ مساحة األراضي فى  ث
 3للزراعة. هذا وقد تم تحديد ثمانية عشر منطقة زراعية رئيسية في البالد، وتوفير أكثر من 

ماليين هكتار من األراضي الزراعية لالستثمار. تعد  ثيوبيا واحدة من أكبر فرص االستثمار 
ومن أهم محاصيل اإلنتاج النباتى قصب السكر، البستنة، زراعة  الزراعي في القارة األفريقية،

 .9األزهار، الغابات يبما في ذلك زراعة األشجار المطاطية  ومحاصيل األلياف كالقطن والجوت
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 :فرص االستثمار المتاحة
 :الفاكهة والخضراوات

واألناناس وهي األكثر ومن أهمها المانجو، الموز، البابايا، األفوكادو، الحمضيات، العنب، 
شيوعا فى المناطق االستوائية وشبه االستوائية المزروعة. وتشمل الخضروات التي تزرع في 
 ثيوبيا الفاصوليا الخضراء، البازالء، القرنبيط، البامية، الطماطم، الفلفل الحار األخضر، البطاطا، 

اضي المتاحة لزراعة الفاكهة الباذنجان، الخيار، البصل و يرها. كذلك يتوفر الكثير من األر 
 .والخضروات العضوية

 :الزهور

تعد  ثيوبيا رابع أكبر مصدر  ير أوروبي في االتحاد األوروبي  لى سوق األزهار المقطوفة، 
يطاليا  وهي ثاني أكبر مصدر للزهور فى أفريقيا يبعد كينيا ، وتصدر  لى هولندا وفرنسا وألمانيا وا 

مملكة المتحدة والشرق األوسط الشرق، ودول االتحاد األوروبي وكندا والنرويج والسويد وال
 .األخرى 

 :األعشاب والتوابل

التوابل الرئيسية المزروعة في  ثيوبيا هي الزنجبيل، الفلفل الحار، الحلبة، الكركم، الكزبرة، الكمون 
التوابل تصل أل  هكتار لزراعة التوابل، مع  نتاج  099.7والفلفل األسود. ويستخدم ما يقرب من 

أل  طن سنويا. ومن أكثر المناطق المحتملة لزراعة التوابل هي أمهارا، أورومييا،  900 لى 
 .المنطقة الشعبية وجامبيال

 :االستثمار فى الثروة الحيوانية

مليون  50مليون رأس من الماشية واألبقار ونحو  50تمتلك  ثيوبيا ثروة حيوانية كبيرة تضم نحو 
اعز، كما تنتشر بها المساحات الشاسعة من المراعي الطبيعية. وبالتالي يمكن أن من األ نام والم

تكون الفرص االستثمارية المصرية الجاذبة تتمثل فى تربية وتسمين الماشية من أجل  نتاج 
اللحوم واستيرادها خاصة فى ظل الفجوة الغذائية البروتينية منها بمصر، كذلك االستثمار فى 

ويق اللحوم واأللبان والبيض، كما أن هناك فرص لالستثمار أيضًا في  نتاج مراكز تجهيز وتس
 .وتربية النعام وتربية التماسيح إلنتاج الجلود وتصديرها
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 :االستثمار فى االنتاج السمكي

تعتبر  ثيوبيا بلد  ير ساحلي يعتمد فقط على الموارد المائية الداخلية لتربية األسماك، حيث قدر 
، كما قدر حجم 9105أل  طن عام  05.6ي من األسماك بإثيوبيا بنحو اإلنتاج السنو 

% من  نتاج األسماك 61أل  طن. يمثل سمك البلطي النيلي نحو  25االستهالك المحلى بنحو
باإلضافة الى بعض األنواع األخرى كالقرموط. توجد فرص استثمارية ضخمة إلنتاج أسماك 

الموارد المائية العذبة المتمثلة فى نهر النيل ومياه البحيرات  المياه العذبة فى  ثيوبيا نظرًا لتوفر
و يرها. بالر م من اإلمكانيات الهائلة إلنتاج األسماك فى هذا البلد، اال أن هذا القطاع ما زال 
يعاني من  ياب التحديث وانتشار المزارع البدائية الصغيرة التي تغطى مساحات ال تتجاوز 

المائية المتاحة إلنتاج االسماك، وهو ما يرجح مزيد من فرص % من مساحة المسطحات 01
 .االستثمار المصري فى هذا المجال

  :االستثمار فى انتاج الغابات وعسل النحل

مليون هكتار من الغابات الطبيعية في  ثيوبيا، حيث هناك فرصًا  9.5يتوفر ما يقدر بنحو 
نتاج ا لمطاط الطبيعي. كما يتوفر بإثيوبيا ما يقدر لالستثمار في اإلنتاج التجاري من الخشب وا 

مليون فى صورة خاليا والباقي منتشرة بالغابات  7.5مليون من مستعمرات النحل، منها  01بنحو 
والشقوق. تعتبر  ثيوبيا األولى في  نتاج العسل وشمع النحل وتصديره على مستوى أفريقيا، حيث 

سنويًا، لذلك تتوفر فرصًا جيدة لالستثمار أل  طن  90.6يقدر  نتاج العسل الحالي بنحو 
 .المصري في هذا المجال

 ثانياً: االستثمار فى تصنيع الجلود

يعد العدد الكبير من األبقار في  ثيوبيا من بين الموارد الوفيرة فى البالد والتي تشكل جلودها 
دوليا شركات مستثمرا  01، أنشأ أكثر من 0229األساس ألفضل الجلود في العالم. ومنذ عام 

لتصنيع الجلود في  ثيوبيا والتى تزود أهم الماركات العالمية بمنتجاتها. بلغت صادرات الجلود فى 
. ومن فرص االستثمار الهامة فى هذا المجال دبا ة 9109مليون دوالر في عام  93البالد نحو 

اليد ، األحذية،  الجلود الكبيرة والصغيرة حتى المستوى النهائي، تصنيع األمتعة يمثل حقائب
 .والمالبس وأنشطة الدبا ة والتصنيع المتكاملة

وتقدم  ثيوبيا مجموعة شاملة من الحوافز المالية و ير الضريبية لتشجيع االستثمار في المجاالت 
٪ على واردات السلع الرأسمالية 011ذات األولوية، بما في ذلك  عفاءات جمركية تصل  لى 



92 
 

واإلعفاءات من ضريبة الدخل لفترة تتراوح بين سنة وتسع سنوات،  لمناطق االستثمار المؤهلة،
اعتمادا على النشاط المحدد وموقع المستثمر. كذلك ال تفرض ضريبة تصدير على منتجات 
التصدير اإلثيوبية باستثناء بعض المنتجات، كما يتم تقديم مختل  الحوافز  ير المالية 

ركية وبرنامج القسائم، باإلضافة الى تحويل األموال للمصدرين مثل نظام استرداد الرسوم الجم
 .المضمونة للمستثمرين األجانب

https://www.agri9day.com/92/15/9102/%D%2AF-
%D%2B%2D%2AF%D%20%2D2%2A- 
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 معهد حوض النيل بالفيوم يطرح فرص االستثمار في  ثيوبيا -56
 31/5/9102جريدة الوفد الخميس 

طرح الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل 
االستثمار في أثيوبيا"، مؤكًدا أن  ثيوبيا واحدة من أسرع االقتصادات نموا في  دراسة حول "فرص

العالم، وعلى مدى العقد الماضي، سجلت  ثيوبيا معدالت نمو في الناتج المحلي اإلجمالي على 
٪ ومن المتوقع أن تستمر هذه المعدالت على مدار السنوات 01.5التوالي بلغت أكثر من 

 .المقبلة
ارتفاع مستوى النمو االقتصادي، وتوفير بنية تحتية أفضل، والنمو المتتالي لحجم وقد ساهم 

السوق، وانفتاح الحكومة لالستثمار األجنبي المباشر، في استقطاب المستثمرين الى  ثيوبيا في 
حيث  وجهات استثمارية في أفريقيا، 01السنوات القليلة الماضية، حيث تصن  أثيوبيا من أفضل 

 .٪ في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر011ا بنسبة سجلت تغير 

وفيما يلى أهم فرص اإلستثمار المتاحة فى  ثيوبيا: أواًل: فرص االستثمار الزراعى فى  ثيوبيا 
تتميز  ثيوبيا بوفرة الموارد الطبيعية التى تجعلها مؤهلة لجذب اإلستثمار الزراعى، حيث األراضى 

 .ة والثروة الحيوانية الضخمة والمساحات الشاسعة من الغاباتالخصبة وموارد المياه الوفير 

٪ من السكان 77تعتبر الزراعة هي الدعامة الرئيسية لالقتصاد اإلثيوبي حيث يعمل بها نحو 
% من قيمة الناتج المحلى اإلجمالى ولها دورا رئيسيا في توفير المواد الخام 09وتشكل نحو 

إنتاج محاصيل الزيوت، البقول، الجذور والدرنات والقهوة ومدخالت الصناعة. تتميز  ثيوبيا ب
 .والشاي واأللبان

كما تمتلك  ثيوبيا ثروة ضخمة من رؤوس الحيوانات الحية، وفيما يلى أهم قطاعات االستثمار 
الزراعى التى يمكن استغاللها لتعزيز التعاون المصرى اإلثيوبى: اإلستثمار فى اإلنتاج النباتى: 

مليون هكتار صالحة  70.3مليون هكتار، منها  000.5ألراضي فى  ثيوبيا حوالي تبلغ مساحة ا
 3للزراعة. هذا وقد تم تحديد ثمانية عشر منطقة زراعية رئيسية في البالد، وتوفير أكثر من 

 .ماليين هكتار من األراضي الزراعية لالستثمار

ة األفريقية، ومن أهم محاصيل تعد  ثيوبيا واحدة من أكبر فرص االستثمار الزراعي في القار 
اإلنتاج النباتى قصب السكر، البستنة، زراعة األزهار، الغابات يبما في ذلك زراعة األشجار 

. فرص االستثمار المتاحة: الفاكهة 9المطاطية  ومحاصيل األلياف كالقطن والجوت
لعنب، واألناناس والخضراوات: ومن أهمها المانجو، الموز، البابايا، األفوكادو، الحمضيات، ا

 وتشمل الخضروات التي وهي األكثر شيوعا فى المناطق االستوائية وشبه االستوائية المزروعة.
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تزرع في  ثيوبيا الفاصوليا الخضراء، البازالء، القرنبيط، البامية، الطماطم، الفلفل الحار األخضر، 
من األراضي المتاحة لزراعة البطاطا، الباذنجان، الخيار، البصل و يرها. كذلك يتوفر الكثير 

الفاكهة والخضروات العضوية. الزهور: تعد  ثيوبيا رابع أكبر مصدر  ير أوروبي في االتحاد 
األوروبي  لى سوق األزهار المقطوفة،وهي ثاني أكبر مصدر للزهور فى أفريقيا يبعد كينيا ، 

يطاليا وكندا والنرويج والسو  يد والمملكة المتحدة والشرق وتصدر  لى هولندا وفرنسا وألمانيا وا 
األوسط الشرق، ودول االتحاد األوروبي األخرى. األعشاب والتوابل: التوابل الرئيسية المزروعة 
في  ثيوبيا هي الزنجبيل، الفلفل الحار، الحلبة، الكركم، الكزبرة، الكمون والفلفل األسود. ويستخدم 

أل  طن  900نتاج التوابل تصل  لى أل  هكتار لزراعة التوابل، مع   099.7ما يقرب من 
 .سنويا

ومن أكثر المناطق المحتملة لزراعة التوابل هي أمهارا، أورومييا، المنطقة الشعبية وجامبيال. 
مليون رأس من  50االستثمار فى الثروة الحيوانية: تمتلك  ثيوبيا ثروة حيوانية كبيرة تضم نحو 

والماعز، كما تنتشر بها المساحات الشاسعة من  مليون من األ نام 50الماشية واألبقار ونحو 
المراعي الطبيعية. وبالتالي يمكن أن تكون الفرص االستثمارية المصرية الجاذبة تتمثل فى تربية 
وتسمين الماشية من أجل  نتاج اللحوم واستيرادها خاصة فى ظل الفجوة الغذائية البروتينية منها 

 .ز وتسويق اللحوم واأللبان والبيضبمصر، كذلك االستثمار فى مراكز تجهي

كما أن هناك فرص لالستثمار أيضًا في  نتاج وتربية النعام وتربية التماسيح إلنتاج الجلود 
وتصديرها. االستثمار فى االنتاج السمكي: تعتبر  ثيوبيا بلد  ير ساحلي يعتمد فقط على الموارد 

أل   05.6السنوي من األسماك بإثيوبيا بنحو المائية الداخلية لتربية األسماك، حيث قدر اإلنتاج 
أل  طن. يمثل سمك البلطي النيلي  25، كما قدر حجم االستهالك المحلى بنحو9105طن عام 
 .% من  نتاج األسماك باإلضافة الى بعض األنواع األخرى كالقرموط61نحو 

لتوفر الموارد المائية  وتوجد فرص استثمارية ضخمة إلنتاج أسماك المياه العذبة فى  ثيوبيا نظراً 
العذبة المتمثلة فى نهر النيل ومياه البحيرات و يرها. بالر م من اإلمكانيات الهائلة إلنتاج 
األسماك فى هذا البلد، اال أن هذا القطاع ما زال يعاني من  ياب التحديث وانتشار المزارع 

سطحات المائية المتاحة % من مساحة الم01البدائية الصغيرة التي تغطى مساحات ال تتجاوز 
إلنتاج االسماك، وهو ما يرجح مزيد من فرص االستثمار المصري فى هذا المجال. االستثمار 

مليون هكتار من الغابات الطبيعية في  9.5فى انتاج الغابات وعسل النحل: يتوفر ما يقدر بنحو 
ن  .تاج المطاط الطبيعي ثيوبيا، حيث هناك فرصًا لالستثمار في اإلنتاج التجاري من الخشب وا 

مليون فى صورة  7.5ماليين من مستعمرات النحل، منها  01كما يتوفر بإثيوبيا ما يقدر بنحو 
 النحل خاليا والباقي منتشرة بالغابات والشقوق. تعتبر  ثيوبيا األولى في  نتاج العسل وشمع
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ل  طن سنويًا، لذلك أ 90.6وتصديره على مستوى أفريقيا، حيث يقدر  نتاج العسل الحالي بنحو 
تتوفر فرصًا جيدة لالستثمار المصري في هذا المجال. ثانيًا: االستثمار فى تصنيع الجلود يعد 
العدد الكبير من األبقار في  ثيوبيا من بين الموارد الوفيرة فى البالد والتي تشكل جلودها األساس 

 .ألفضل الجلود في العالم

مستثمرا دوليا شركات لتصنيع الجلود في  ثيوبيا والتى تزود  01، أنشأ أكثر من 0229ومنذ عام 
مليون دوالر في عام  93أهم الماركات العالمية بمنتجاتها. بلغت صادرات الجلود فى البالد نحو 

. ومن فرص االستثمار الهامة فى هذا المجال دبا ة الجلود الكبيرة والصغيرة حتى 9109
ثل حقائب اليد ، األحذية، والمالبس وأنشطة الدبا ة المستوى النهائي، تصنيع األمتعة يم

والتصنيع المتكاملة. وتقدم  ثيوبيا مجموعة شاملة من الحوافز المالية و ير الضريبية لتشجيع 
٪ على 011االستثمار في المجاالت ذات األولوية، بما في ذلك  عفاءات جمركية تصل  لى 

المؤهلة، واإلعفاءات من ضريبة الدخل لفترة تتراوح واردات السلع الرأسمالية لمناطق االستثمار 
 .بين سنة وتسع سنوات، اعتمادا على النشاط المحدد وموقع المستثمر

كذلك ال تفرض ضريبة تصدير على منتجات التصدير اإلثيوبية باستثناء بعض المنتجات، كما 
سوم الجمركية وبرنامج يتم تقديم مختل  الحوافز  ير المالية للمصدرين مثل نظام استرداد الر 
 .القسائم، باإلضافة الى تحويل األموال المضمونة للمستثمرين األجانب

2394597https://m.alwafd.news/article/ 
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األسبوع المقبل.. بدء امتحانات الدراسات العليا بمعهد حوض النيل بالفيوم -57  
2/6/9102جريدة الوفد األحد   

 

أعلن دكتور عدلي سعداوي عميد معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات االستراتيجية لدول 
حوض النيل بجامعة الفيوم جداول امتحانات الدراسات العليا يدبلوم وماجستير  بداية من السبت 

 .األسبوع المقبل على أن تستمر لمدة أسبوعين
المقررات التي سيؤدي الطالب بها االمتحانات هي يماجستير   لى أن وأشار عميد المعهد

الجغرافيا البشرية وماجستير الجغرافيا الطبيعية ودبلوم نظم المعلومات الجغرافية ودبلوم  دارة 
   .والقانون  المستشفيات والخدمات الصحية ودبلوم التنمية الزراعية واألمن الغذائي ودبلوم السياسة

المعهد" أن المعهد ال يدخر جهًدا فى اتخاذ كافة االستعدادات واإلجراءات الالزمة وأكد "عميد 
للحفاظ على انضباط االمتحانات ونجاحها، وتوفير المناخ المناسب للطالب من أجل تأدية 
امتحاناتهم في ظروف تهيئ لهم فرص التفوق والتميز والنجاح، واتخاذ كافة التدابير األمنية 

 .لجان والمنشآت وأوراق األسئلة واالمتحانات وأعمال الكنتروالتلضمان تأمين ال
 

https://alwafd.news/2454753 
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 لقاء أ.د/ عدلي سعداوي على قناة النيل الثقافية في برنامج الفترة المفتوحة -52

 

 

 

https://youtu.be/kHxZwjEH1Y2 
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 تريليون دوالر حجم ناتجها المتوقع 9.5د. عدلي سعداوي: أكبر سوق تجارى في العالم.. و -52

التنازلي لتحقيق حلم بدء العد  - %.. والمساعدات ضرورية للدول ذات االقتصادات الهشة51حجاج: ترفع التجارة البينية 
 منطقة التجارة الحرة

 7/7/9102جريدة اليوم السابع األحد 

التي تستضيفها عاصمة النيجر نيامي اليوم األحد، نقطة  93تمثل القمة األفريقية االستثنائية الا
تحول في مسار التعاون االقتصادي بين دول القارة بالتزامن مع اإلعالن الرسمي لسريان اتفاقية 

دولة أفريقية  90دولة من بينها مصر بعد أن أقرتها برلمانات  90ارة الحرة القارية التي تضم التج
 .دولة موقعة عليها 59من بين 

وتكتسب القمة أهمية خاصة، فهى األولى من نوعها من حيث الشكل، الذي ُيعد تعديله واحدًا من 
المضمون أهمية استثنائية، خطوات  صالح آليات عمل االتحاد األفريقي، كما يضفي عليها 

وتمنحها فعالياتها وجدول أعمالها طابعًا تاريخيًا، حيث تشهد  طالق حلم عمره سنوات طويلة، 
طالما سعت دول القارة لتحويله  لى واقع حقيقي يلمسه كل أفريقي، وبعد الجهد الواضح والملموس 

وجميع أعضائه،  9102لعام  من الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره رئيس االتحاد األفريقي
تنطلق منطقة التجارة الحرة األفريقية من هذه القمة، لتكون أولى خطوات التنمية في القارة، وتفتح 
الباب أمام خطوات أكبر في دولها على طريق اإلصالح، مثل تطوير البنية التحتية، وتحديث 

ب في صالح اقتصاديات تسعى الطرق التي تربط بينها، بما يخدم حركة التجارة البينية، ويص
 .لفرض نفسها على الساحة الدولية، كأكبر سوق على مستوى العالم

وتتناول القمة العديد من الموضوعات المهمة التي يسعى الجميع من خاللها لتحقيق بنود أجندة 
، يعد أبرز هذه الموضوعات  صالح االتحاد األفريقي ودعم ميزانيته، وتعزيز مساهمات 9163
ل في صندوق السالم، الذي يسعى  لى التدخل السريع في حل األزمات قبل تطورها  لى نزاع الدو 

مسلح، فضال عن مناقشة كيفية دمج التجمعات االقتصادية األفريقية من أجل تحقيق التكامل 
القاري المنشود وتفادى ازدواجية العمل، وتوحيد الجهود لرسم مالمح مستقبل أفضل للقارة 

أعدت هذا المل  الذي يتضمن تفاصيل كثيرة عن القمة واتفاقية التجارة « األخبار»السمراء.. 
 .الحرة

يحقق  طالق منطقة التجارة الحرة أحد أحالم القارة الكبرى، ويمنح القمة األفريقية االستثنائية 
ة بالنيجر وضعا استثنائيا، ألنها سوف ترتبط دائما بتحقيق أحد أهم  نجازات دول القارة، وخطو 

التي يسعى لتحقيقها جميع أعضاء االتحاد األفريقي.  9163جديدة نحو تنفيذ بنود أجندة عام 
ويؤكد الخبراء والدبلوماسيون أنها ستؤثر باإليجاب على اقتصادات القارة، وهو األمر الذى سيؤثر 
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ذها بالتبعية على معدل التنمية، بينما يحذر البعض من بعض العقبات التي قد تق  أمام تنفي
 .على أرض الواقع، بهدف وضع حلول لها، والمضي قدما على طريق التنمية المرجوة

في البداية يؤكد د.عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل 
بجامعة الفيوم، أن فكرة االتفاقية جاءت خالل االجتماع الثامن عشر لقمة االتحاد األفريقي، الذي 

تعزيز التجارة البينية في »، تحت عنوان 9109يناير  97  لى 93خالل الفترة من  عقد
وقد شهدت هذه القمة اتفاقا على أهمية المضي قدما نحو التكامل اإلقليمي، وتم تحديد «.. أفريقيا
 للوصول  لى االتحاد الجمركي في القارة األفريقية، مروًرا بمنطقة التجارة الحرة القارية 9102عام 

 .0220كموعد مبدئي، وذلك في  طار تنفيذ معاهدة أبوجا عام  9107فئ عام 
ويشير  لى أن فكرة التكامل واالندماج بين التجمعات االقتصادية األفريقية تعود  لى خطة عمل 

، ومعاهدة أبوجا، وتهدف  لى  نشاء المجموعة االقتصادية األفريقية، وهو 0221الجوس سنة 
 .ترشيد تواجد التجمعات األفريقية القائمة بالفعلاألمر الذي أدى  لى 

ويرى د. عدلي أن أبرز  يجابيات اتفاقية التجارة الحرة األفريقية، يتمثل فى ظهور أكبر سوق 
مليار شخص بالقارة، وذلك بمجرد دخولها حيز التنفيذ. وهو األمر  0.9تجاري في العالم لحوالي 

لشباب وتعزيز التجارة بين األفارقة، خاصة أن الدول الذي سيؤدي  لى استغالل عدد كبير من ا
% من البضائع.. وهو األمر الذي سيؤثر 21الموقعة عليها ستلتزم برفع الرسوم الجمركية عن 

باإليجاب على سهولة التجارة في القارة.. ويضي : كل هذه االيجابيات ستحقق أهداف االتفاقية، 
ا الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل فترة الرئاسة التي تأتي ضمن األولويات التي أعلن عنه

 .المصرية لالتحاد األفريقي
 3تريليون دوالر. وتوجد  9.5ويضي  أن الناتج اإلجمالي المحلي للسوق القارية سيمثل 

بروتوكوالت تعتبر جزءًا ال يتجزأ من االتفاقية، هى بروتوكول التجارة في السلع، ويهدف  لى 
األفريقية البينية في السلع، وبروتوكول التجارة في الخدمات، ويهدف  لى التحرير تعزيز التجارة 

جراءات تسوية  التدريجي لتجارة الخدمات من خالل  زالة العوائق التجارية، وبروتوكول قواعد وا 
 .المنازعات، ويهدف  لى توضيح القواعد واإلجراءات المتعلقة بهذه الجزئية

ومة المصرية على االنضمام للوكالة األفريقية للتأمين على التجارة ويشير  لى أن موافقة الحك
سيوفر عنصر األمان لرجال األعمال والمستثمرين في أفريقيا، وُيسهل تنمية التجارة المصرية 
داخل القارة، وهو األمر الذي سيعود بالنفع على منطقة التجارة الحرة القارية، خاصة أن هذه 

ين على التجارة داخل دول القارة من المخاطر السياسة، وهى وسيلة الوكالة تهدف  لى التأم
للشركاء الماليين والتجاريين لتعميم األعمال واألسواق اإلفريقية، والتخفي  من المخاطر التي 
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تواجه نشاط رجال األعمال، لتحقيق مزيد من االستثمارات البينية وجذب االستثمارات األجنبية 
 .جابيا على معدالت النمو داخل القارةالمباشرة، مما يؤثر  ي

ويوضح السفير أحمد حجاج األمين العام المساعد األسبق لمنظمة الوحدة األفريقية أن خبراء 
االتحاد يتفقون في المرحلة الحالية على السلع والخدمات التي سيبدأ تداولها في السوق، واألخرى 

تعد األكبر التي عقدت في السنوات األخيرة، التي ستؤجل لعدة سنوات، ويؤكد أن هذه االتفاقية 
مليون  711وستجعل المنطقة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم ، حيث  نها سوف تضم مليارا و

، وسيتجاوز ناتجها القومي تريليون دوالر، كما أنه سيكون لها عالقات مميزة 9131شخص سنة 
ة التابعة للكوميسا أو السوق األوروبي.. مع المناطق التجارية األخرى مثل منطقة التجارة الحر 

ويرى أن هذه المنطقة ستحظى بنسبة من التنافسية في التعامل مع اقتصادات الدول األخرى، 
.. 9199% بحلول عام 51الخبراء يقدرون حجم زيادة التجارة البينية الناتجة عنها بانحو  كما أن

ستستفيد من المنطقة هما مصر وجنوب  ويشير  لى أن هناك  جماعا على أن أكثر الدول التي
أفريقيا لقوة اقتصادهما، لكن هذه االتفاقية ستدعم الدول ذات االقتصاد الهش وتساعدها على 

 .النمو
ويضي  أن هناك بعض المتشائمين الذين يرصدون عددا من العقبات التى ستواجهها المنطقة، 

لتنفيذ هذه المنطقة، ويتوقعون أن بعض الدول ويعد أبرزها اإلرادة السياسية من كافة دول القارة 
ستتقوقع داخلها اعتقادا منها أنها تحمى اقتصادها الناشئ من الدول القوية، وهو األمر الذي 
حدث في االتحاد األوروبي نفسه عندما كانت اقتصادات  سبانيا والبرتغال واليونان من 

قوى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وتم االقتصادات الضعيفة، بالنسبة للدول ذات االقتصاد ال
تأجيل تطبيق شروط االتفاقية عليها لعدة سنوات، كما تم تقديم المساعدات لها للنهوض 
باقتصادها حتى أصبحت على قدر من المساواة مع الدول األوروبية األخرى.. كما تم اتخاذ 

صاد الهش مثل تأجيل تطبيق بعض اإلجراءات المشابهة داخل الكوميسا، مع الدول صاحبة االقت
الرسوم الجمركية عليها.. ويرى حجاج أنه يجب على االتحاد األفريقي القيام بهذا مع الدول 
صاحبة االقتصاد الضعي  فى القارة، كما يجب تحديد الدول التي سيسمح لها بتأجيل بنود 

دات الجمارك في االتفاقية أو منحها تخفيضات لعدة سنوات، خاصة أن بعضها تعتمد على  يرا
ميزانية الدولة، لذا فإن  لغاء الرسوم الجمركية سيؤثر على ما تقدمه لشعبها من خدمات، لذا البد 

 .أن تعوض هذه الدول بامتيازات أخرى 
سنوات، وهى الفترة المناسبة لالتفاق على دولة المنشأ  5ويتوقع أن تؤتي المنطقة ثمارا جيدة بعد 

% من مكونات السلعة محلية، كما يجب تكوين كيانات 05ت أن للمنتج، خاصة أنه يجب  ثبا
صغيرة للتنسيق حول المنتجات التي يتم تقديمها ، حتى ال تحدث ازدواجية قد تؤثر بالسلب.. 
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ويضي  أن خرائط موارد الدول المتواجدة في وكالة أونكتاد يمكن أن تساعد في ذلك، خاصة أنه 
 .يتم تجديدها كل فترة

 

 
 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/0/9277623/%D%2A%7D%20%2D%29%2D%2A
%7D%2B%0D%2A2-%D%2A%7D%20%2D%2B%3D%25%2D%2B%0D%2A%7D%2A0-
%D%2AA%D%20%2D%2AA%D%2AD-%D%2A%3D%2A%2D%22%2D%2A%7D%2A2-
%D%2AA%D%2AD%D%29%2D2%2A%D29%2-
%D%2A%7D%20%2D%2A%3D%2AD%D%20%2D%2A%7D25%2-
%D%2A%7D%20%2D%23%2D%2A%2D%2B%0D22%2-
%D%20%2D%2B%0D%2B%2D%22%2D%2A%2D%27%2D%2A7 

 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2877683/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2877683/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2877683/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2877683/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2877683/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2877683/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2877683/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7


152 
 

 لقاء أ.د/ عدلي  سعداوي في برنامج على أرض مصر على القانة الثانية المصرية -61
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EwJKbk-https://www.youtube.com/watch?v=RTBK 

mwIxvtxKio8https://www.youtube.com/watch?v= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RTBK-EwJKbk
https://www.youtube.com/watch?v=8mwIxvtxKio
https://www.youtube.com/watch?v=8mwIxvtxKio
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 ي بين دول القارةاألفريقية نقطة تحول فى مسار التعاون االقتصاد عدلى سعداوى: القمة  -60
 7/7/9102اليوم السابع 

 

أكد الدكتور عدلى سعداوى عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل 
التى تستضيفها عاصمة النيجر نيامى، اليوم  93بجامعة الفيوم،  ن القمة األفريقية االستثنائية الا

األحد، تمثل نقطة تحول فى مسار التعاون االقتصادى بين دول القارة بالتزامن مع اإلعالن 
دولة من بينها مصر، بعد أن أقرتها  90الرسمى لسريان اتفاقية التجارة الحرة القارية التى تضم 

 .دولة موقعة عليها 59دولة أفريقية من بين  90برلمانات 

السابع"، ألن فكرة االتفاقية جاءت خالل االجتماع الثامن عشر وأشار فى تصريح صحفى لا"ليوم 
، تحت عنوان 9109يناير  97 لى  93لقمة االتحاد األفريقى، الذى عقد خالل الفترة من 

وقد شهدت هذه القمة اتفاقا على أهمية المضى قدما نحو «.. تعزيز التجارة البينية فى أفريقيا»
للوصول  لى االتحاد الجمركى فى القارة األفريقية،  9102 التكامل اإلقليمى، وتم تحديد عام

كموعد مبدئى، وذلك فى  طار تنفيذ معاهدة  9107مروًرا بمنطقة التجارة الحرة القارية فئ عام 
 .0220أبوجا عام 

ويشير  لى أن فكرة التكامل واالندماج بين التجمعات االقتصادية األفريقية تعود  لى خطة عمل 
، ومعاهدة أبوجا، وتهدف  لى  نشاء المجموعة االقتصادية األفريقية، وهو 0221الجوس سنة 

 .األمر الذى أدى  لى ترشيد تواجد التجمعات األفريقية القائمة بالفعل

ويرى الدكتور عدلى أن أبرز  يجابيات اتفاقية التجارة الحرة األفريقية، يتمثل فى ظهور أكبر 
يار شخص بالقارة، وذلك بمجرد دخولها حيز التنفيذ. وهو مل 0.9سوق تجارى فى العالم لحوالى 

األمر الذى سيؤدى  لى استغالل عدد كبير من الشباب وتعزيز التجارة بين األفارقة، خاصة أن 
% من البضائع.. وهو األمر الذى 21الدول الموقعة عليها ستلتزم برفع الرسوم الجمركية عن 

القارة.. ويضي : كل هذه االيجابيات ستحقق أهداف سيؤثر باإليجاب على سهولة التجارة فى 
االتفاقية، التى تأتى ضمن األولويات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خالل فترة 

 .الرئاسة المصرية لالتحاد األفريقى
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 3تريليون دوالر. وتوجد  9.5ويضي  أن الناتج اإلجمالى المحلى للسوق القارية سيمثل 
عتبر جزءًا ال يتجزأ من االتفاقية، هى بروتوكول التجارة فى السلع، ويهدف  لى بروتوكوالت ت

تعزيز التجارة األفريقية البينية فى السلع، وبروتوكول التجارة فى الخدمات، ويهدف  لى التحرير 
جراءات تسوية  التدريجى لتجارة الخدمات من خالل  زالة العوائق التجارية، وبروتوكول قواعد وا 

 .زعات، ويهدف  لى توضيح القواعد واإلجراءات المتعلقة بهذه الجزئيةالمنا

ويشير  لى أن موافقة الحكومة المصرية على االنضمام للوكالة األفريقية للتأمين على التجارة 
سيوفر عنصر األمان لرجال األعمال والمستثمرين فى أفريقيا، وُيسهل تنمية التجارة المصرية 

مر الذى سيعود بالنفع على منطقة التجارة الحرة القارية، خاصة أن هذه داخل القارة، وهو األ
الوكالة تهدف  لى التأمين على التجارة داخل دول القارة من المخاطر السياسة، وهى وسيلة 
للشركاء الماليين والتجاريين لتعميم األعمال واألسواق اإلفريقية، والتخفي  من المخاطر التى 

عمال، لتحقيق مزيد من االستثمارات البينية وجذب االستثمارات األجنبية تواجه نشاط رجال األ
 .المباشرة، مما يؤثر  يجابيا على معدالت النمو داخل القارة

https://www.youm7.com/0399600 

https://www.elfagr.com/3602399 

https://www.elbalad.news/3225332 

https://www.elwatannews.com/news/details/0950126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/4322614
https://www.elfagr.com/3649322
https://www.elbalad.news/3895339
https://www.elwatannews.com/news/details/4251096
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 مسار وتحديات –فيديو افتتاح مؤتمر العالقات المصرية االفريقية   -69
 مكتبة االسكندرية
مؤتمر "العالقات المصرية اإلفريقية: مسار  ى الفقي، مدير مكتبة اإلسكندرية،افتتح الدكتور مصطف

لدول وتحديات"، الذي ينظمه مكتبة اإلسكندرية بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات االستراتيجية 
 .حوض النيل بجامعة الفيوم

يجمع المؤتمر عدد كبير من الخبراء والمتخصصين لمناقشة مستقبل العالقات المصرية اإلفريقية، وسبل 
 طار اهتمام  تفعيل االستثمارات المصرية في  فريقيا، وقوة مصر الناعمة في  فريقيا، وذلك ذلك في

م تواصلها مع القارة اإلفريقية، وخاصة مع التطور الكبير مكتبة اإلسكندرية باألنشطة والبرامج التي تدع
الذي شهدته العالقات المصرية اإلفريقية في الفترة األخيرة؛ نتيجة حرص القيادة السياسية على توثيق 

 .العالقات مع القارة اإلفريقية، والذي تكلل بتولي مصر رئاسة االتحاد اإلفريقي

 

األدوات االقتصادية والتنموية في  فريقيا، وسبل تفعيل مبادرة ويضم المؤتمر ثالث جلسات تتناول 
 .االتحاد اإلفريقي " سكات البنادق"، وآفاق التواصل اإلعالمي والثقافي بين مصر ودول القارة

ويتحدث في المؤتمر الدكتور أحمد قنديل؛ الخبير بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 
؛ مساعد وزير الخارجية ومستشار وزير التنمية المحلية، واللواء الدكتور محمد والسفير محمد حجازي 

عبد المقصود؛ رئيس محور دعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واللواء 
عالء عز الدين منصور؛ المدير األسبق لمركز الدراسات االستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، 

كتور مساعد عبد العاطي؛ المستشار بالنيابة اإلدارية وعضو مجلس  دارة الجمعية المصرية للقانون والد
 .الدولي، ورمضان قرني؛ مدير تحرير مجلة "آفاق  فريقية" بالهيئة العامة لالستعالمات

 .ويختتم اللقاء بجلسة حول سبل استدامة الدور المصري في  فريقيا، يقدمها الدكتور سيد فليفل

وجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل؛ القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عدلي 
سعداوي؛ عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، والدكتور سيد 

مساعد مدير مركز األهرام فليفل؛ رئيس لجنة الشؤون اإلفريقية بمجلس النواب، والدكتورة أماني الطويل؛ 
 .للدراسات السياسية واالستراتيجية، ومدير البرنامج اإلفريقي

 
https://youtu.be/sb7E0IJCWq2 

 
 
 
 

https://youtu.be/sb7E4IJCWq8
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 توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة التخطيط -63
 00/7/9102جريدة الفجر الخميس 

استقبل األستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم الدكتورة  ادة 
بوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري وذلك اليوم األربعاء  9131خليل مدير مشروع رواد 

والدراسات  بحضور األستاذ الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث 01/7/9102الموافق 
االستراتيجية لدول حوض النيل واألستاذ الدكتور كمال حسن  الب وكيل معهد البحوث 

 .والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل
صرح أشرف رحيل أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط وجامعة الفيوم والخاص 

 .ة والصغيرة ومتناهية الصغروريادة األعمال للمشروعات المتوسط 9131بمشروع رواد 
ثارة اهتمام شباب الجامعة  وأوضح أن بنود البرتوكول تهدف  لى نشر ثقافة العمل الحر وا 

 .وخريجيها نحو  نشاء مشروعات خاصة بهم
وتابع أ.د عدلي سعداوي أن من أهداف البروتوكول  نشاء حاضنة أعمال لمعهد البحوث 

يل بجامعة الفيوم لتدريب واستثمار أفكار الشباب نحو والدراسات االستراتيجية لدول حوض الن
 .مشروعاتهم الخاصة في المجاالت الهندسية والزراعية والتكنولوجية وأخرى متنوعة

وأضاف أ.د كمال حسن  الب أن الحاضنة تساعد في دعم المشروعات المقترحة من الشباب 
ويلها من مصادر مختلفة وخاصة فنًيا و مادًيا و العمل على تسهيل  نشاء شركات ناشئة وتم

 ..%5المتعلقة بمبادرة البنك المركزي المقدمة للشباب والتي تمنح التمويل بفائدة مخفضة بنسبة 
https://www.elfagr.com/3653206 

 

https://www.elfagr.com/3653916
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ثورة عابرة للحدود العربية واألفريقية -60  
93/7/9102األخبار جريدة   
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بين الواقع والمأمول 9131مشاركة أ.د/ عدلي سعداوي في مؤتمر رؤية  - 65  
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 في برنامج العرب في أسبوع الفضائية  Tenلقاء أ.د/ عدلي سعداوي على قناة  -66
 السياسيةعدلي سعداوي: المل  السوداني في صلب اهتمام القيادة 

 

قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل 
بجامعة الفيوم،  ن المل  السوداني، والشأن األفريقي في صلب االهتمام لدى القيادة السياسية، 

 .والدولة المصرية
 

الفضائية،   "TeN"على قناةوأضاف "سعداوي"، في لقاء مع برنامج "العرب في أسبوع"، المذاع 
أن هناك اهتمام بالسودان ألنه شريك في المل  الليبي، وشريك في مل  أمن البحر األحمر، 

 .وشريك في ترتيبات القرن األفريقي، وشريك في النيل
 

ولفت عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية،  لى أن هناك اهتمام مصري بالمل  لكون 
حاد األفريقي، موضحا أن مصر تق  على مسافة واحدة من كل الفرقاء في القاهرة رئيس االت

 .السودان
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/E2_1eoiFsf0 

w.whatsapp2530.XVX_mF36223903https://www.elfagr.com/ 

 

 

https://youtu.be/E9_0eoiFsf4
https://www.elfagr.com/3688321#.XVX_mF8534w.whatsapp
https://www.elfagr.com/3688321#.XVX_mF8534w.whatsapp


112 
 

عدلي سعداوي" خالل ملتقى وزارة الشباب لطالب الجامعات الحكومية: األمن " -67
  المائي لمصر هو العمود الفقري ألمنها القومي

ألقى الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات االستراتيجية 
بجامعة الفيوم محاضرة ظهر اليوم ضمن فعاليات ملتقى طالب الجامعات الحكومية تحت شعار 

أ سطس بالمدينة الشبابية ببورسعيد  90-07"بناء الشخصية المصرية " والمنفذ خالل الفترة من 
 .الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة

عمود الفقري ألمنها القومي وأكد عميد معهد دول حوض النيل أن األمن المائي لمصر هو ال
بمفهومه الشامل، واستقراره كان وسيظل بالنسبة لها البقاء، وتهديده وانعدامه يعني الفناء، أي أن 
هذه القضية من منظور الحاضر والمستقبل هي مسألة حياة أو موت. ومن هذه الزاوية فقط 

لمحدقة بموارد مصر من مياه النيل يتعين التعامل مع األخطار المائية سواء الحالية والمستقبلية ا
وتداعياتها بدًءا من انطالقه من منابعه اإلثيوبية واالستوائية،  لى حين وصولها  لى أسوان، وما 
نشاءات هندسية، تقام على المجرى الرئيسي للنهر  يعترضها حالًيا أو مستقباًل من سدود وا 

 .وروافده، أو تحديات لحقوق مصر في هذا الشأن
ى ضرورة زيادة وعى المواطن المصري باألهمية المصيرية لمياه النيل بالنسبة لمصر، وأشار  ل

وأهداف وسياسات وحقوق واحتياجات مصر في مجال مياه النيل، وضرورات ترشيد استخدام هذه 
 .المياه والحفاظ على نوعيتها. ويمكن االستفادة من دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز هذه الجهود

ناقش الشباب فى حواراتهم موضوعات العالقات المصرية اإلفريقية ودور فى مصر تأكيد وقد 
وجودها بالقارة وسبل التعاون بين مصر والدول اإلفريقية وبوجة الخصوص عالقات مصر بدول 
ثارة على موارد مصر المائية  حوض النيل وآخر المستجدات فيما يتعلق بسد النهضة وا 

فاظ على حقوق مصر التاريخية في حياة النيل واستخداماتها الحالية من والسياسات المصرية للح
 .المياة وسبل ترشيد هذة االستخدامات وزيادة مواردنا المائية مستقبال
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https://www.elfagr.com/3623279 

MMpuTw.whatsapp-.XVwn37119733https://www.albawabhnews.com/ 

https://www.elfagr.com/3693872
https://www.albawabhnews.com/3700273#.XVwn-MMpuTw.whatsapp
https://www.albawabhnews.com/3700273#.XVwn-MMpuTw.whatsapp
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 دبلوماسيون وخبراء: الرئيس عرض مشكالت القارة بوضوح أمام العالم -62
 97/2/9102جريدة األخبار 
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 : كلمة السيسي أمام التيكاد تضع مصر على خريطة العالم االقتصاديةسعداوي  عدلي -62

أشاد الدكتور عدلي سعداوي أستاذ االقتصاد وعميد معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات 
والتي  7االستراتيجية بجامعة الفيوم، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أمام قمة التيكاد 

 .مدينة يوكوهاما اليابانية انطلقت اليوم في
وأشار  لى أن الكلمة ركزت علي الميراث الحضاري بين اليابان وشعوب القارة األفريقية، والتي 
تعد نقطة في  اية األهمية حيث توضح عمق العالقات الثقافية والحضارية بين القارة األفريقية 

 .واليابان
الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال االستثمار كما ثمن " عميد معهد دول حوض النيل" دعوة 

العالميين والشركات األجنبية لالستثمار في دول القارة وذلك لتنمية القارة وشعوبها، مشدًدا علي 
 .ضرورة التعاون لمواجهة التحديات التي تعاني منها كل دول العالم وليس دول القارة السمراء فقط

قيا في المحافل الدولية منذ أن ترأس االتحاد األفريقى وأشار  لى أن الرئيس السيسى صوت أفري
لمحور من خالل تبنى مصر للعديد من مشروعات البنية ا وهو يسعى بكل جدية لتحقيق هذا

األساسية والتحتية داخل الدول األفريقية، وأنه آن األوان ليساند المجتمع الدولي الجهود المصرية 
 .في هذا المل 

م لم تختل  عن الخطاب السياسي المصري منذ قدوم الرئيس السيسي  لي وأوضح أن الكلمة اليو 
سدة الحكم والتي تسعي دائًما  لي تنمية وتطوير دول القارة وشعوبها وذلك من خالل االهتمام 
بالبنية التحتية في أفريقيا من خالل  قامة العديد من مشاريع البنية التحتية مثل القاهرة كيب تاون 

توسط والربط الكهربائي والسكك الحديدية بين القاهرة ودول القارة وكذا جهود القاهرة وفيكتوريا الم
في تدشين المنطقة التجارية الحرة للقارة األفريقية والتي من شأنها خدمة العديد من المصالح ودفع 

 .التنمية  لي مرحلة متقدمة
 

 :االقتصادي الصعيد وعلي

دولة أفريقية بها مليار  51كبيًرا للمنتجات اليابانية حيث  أكد "سعداوي" أن أفريقيا تمثل سوًقا
الفًتا  لى أن التبادل  .مليون نسمة وهو األمر شديد األهمية للترويج للمنتج الياباني 911و

مليار دوالر، وكذلك استثمارات طوكيو بدول القارة بلغ  92التجاري بين اليابان ودول القارة بلغ 
 .التالي فإن هناك مكاسب اقتصادية كبيرة للجانب الياباني من تلك االستراتيجيةمليار دوالر وب 31قرابة 

كما كش  أن البعد الجيوستراتيجي للقارة السمراء أمر شديد األهمية للجانب الياباني حيث يمثل 
الموقع الذي تحتله أفريقيا ويطل علي العديد من المعابر والممرات البحرية العالمية التي تمثل 

ريضة تحمل آمال ع 7أهمية كبري لليابان لتواجد دولي  يجابي بشكل أو بآخر. ونوه أن تيكاد 
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للجانبين األفريقي والياباني خاصة أن تلك الشراكة التحمل أي مشروطية سياسية بينهما في أي 
 .مشروع من المشروعات

وتوقع أن تشهد تلك القمة العديد من االتفاقيات الهامة في مجاالن البنية التحتية والطاقة والصحة 
عمة التي تتميز بها اليابان وتستطيع و يرها من المجاالت التي ُتصن  بأنها مجاالت القوي النا

 ."أن تخدم بها دول القارة األفريقية
https://alwafd.news/%D%3A%%D%30%9D%3%%9D%3AD%D%3A%%D%3%%9D%3B%3

D%34%9D%3A%%D%3AA/6%6469%-%D%3B%9D%3AF%D%30%9D3%9A-

%D%38%9D%30%9D%3%%9D%3A9-

%D%3A%%D%30%9D%3B%8D3%9A%D%3B%8D3%9A-

%D%3A%8D%3%%9D%3A%%D3%%9-

%D%3A%%D%30%9D%3AA%D3%9A%D%38%9D%3A%%D%3AF-

%D%3AA%D%3B%6D%3B9-%D%3%%9D%3B%%D%3B%-

%D%3B%9D%30%9D39%9-%D%3AE%D%3B%%D3%9A%D%3B%%D%3A9-

%D%3A%%D%30%9D%3B%9D%3A%%D%30%9D3%%9-

%D%3A%%D%30%9D%3A%%D%36%9D%3AA%D%3B%%D%3A%%D%3AF%D3%9A

%D%3A9 

https://www.elbalad.news/89%9046 

https://www.elfagr.com/8%46884 

https://www.youm%.com/story/64%913163/%D38B98D983%8D983A%D38AF-

%D983%8D38B98D983%8D3%AF-%D38AF%D98338D9830-%D38AD%D98338D38B6-

%D38A%8D98308D98368D983A%D9830-%D98388D98308D983%8D38A9-

%D38A%8D98308D38B88D983A%D38B88D983A-%D38A88D983%8D38A%8D983%-

%D38A%8D98308D38AA%D983A%D98388D38A%8D38AF-

%D983%8D38AF%D983%8D983%8D38A%10898663 

 

 

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2520697-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2520697-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2520697-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2520697-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2520697-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2520697-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2520697-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2520697-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2520697-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2520697-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2520697-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.elbalad.news/3959402
https://www.elfagr.com/3702330
https://www.youm7.com/story/2019/8/28/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7/4393668
https://www.youm7.com/story/2019/8/28/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7/4393668
https://www.youm7.com/story/2019/8/28/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7/4393668
https://www.youm7.com/story/2019/8/28/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7/4393668
https://www.youm7.com/story/2019/8/28/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7/4393668
https://www.youm7.com/story/2019/8/28/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7/4393668
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 أ.د عدلي سعداواي في القمة الدولية لألمن المائي بالمغرب يمراكش مشاركة  -71

 م9102أكتوبر  3سبتمبر الى  31في الفترة من 

شارك أ.د/ عدلي سعداوي عميد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل 

 في القمة الدولية لالمن المائي بالمغرب ) مراكش( تحت عنوان:

on water securityInternational summet  

و بحضور رئيس وذلك تحت رعاية جاللة الملك محمد السادس ملك المغرب، 

وزراء المغرب ورئيس المجلس العالمي المياه و مسؤلي األمم المتحدة المعنيين 

وفنلندا و مالطا واليونان و غيينا و  ووزراء المياه في المغرب ، بالتنمية والمياه

رومانيا وعشرات الخبراء من المياه من مختلف دول  بوركينا فاسو و السنغال و

 .العالم

بسبب الصراع حول المياه و التاثيرات السلبية وقد تناولت القمة أجراس الخطر 

 .بفعل التغيرات المناخية 

 -وعلى هامش جدول أعمال القمة عدة محاور أهمها:

 .عالقة االمن المائي بحالة االستقرار والسلم واالمن الدوليين -1

التعاون بين دول االحواض النهرية وصوال الي اإلدارة الرشيدة لالحواض النهرية  -2

  .الدولية وعرض الهم التجارب الناجحة في اإلدارة المشتركة لالنهار

 .أثر التغيرات المناخية علي المياه -3

  .الدبلوماسية المائية لحل المنازعات بين الدول النهرية -4
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 دول حوض النيل بالفيوم يشارك في مؤتمر سد النهضةعميد معهد  10-

 06/01/9102جريدة الوفد االربعاء 

شارك الدكتور عدلي سعداوي أستاذ اال تصاد وعميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول 

حوض النيل بجامعة الفيوم ، في م تمر " سد النه ة بين فرض االمر الوا ع ومتطلبات االمن 

 الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية.القومي 

وشدد دكتور عدلي سعداوي على هامش مشاركته في الم تمر على الو وف صفا واحدا خلف 

م سسات الدولة والقيادة السياسية فيما تتخذه من مسارات ، وتتطلعها الى نجاح الجهود الدبلوماسية 

لحقوق المصرية في نهر النيل ومياهه   ية أمن  ومي ، وهي والسياسية في إنهاء هذه األزمة ، فا

   ية كل المصريين ألنها  رورة حياتهم.

وأار إلى أن هذا الم تمر تناول بالطرح والمنا شة تحليل أبعاد األزمة وتداعياتها، وكذلك تفاعالت 

ات الحركة السياسات المصرية تجاه األزمة على مختلف األصعدة، باإل افة إلى استعراض مسار 

 .المستقبلية والبدائل المتاحة

كما أو ح أن سعي مصر الحثيث في الحل الدبلوماسي والسياسي لألزمة، يأتي انطال نا من حرصها 

على حقوق الشركاء األفار ة وتحقيق األمن والتنمية لجميع األطراف، على عكس ما بدا من الجانب 

 .المشتركة والحقوق التاريخية في هذا الشأناإلثيوبي في المماطلة وعدم تفهم للمصالح 

وأشار "سعداوي " إلى أن الم تمر أكد أن الحقوق المصرية في مياه نهر النيل هي حقوق ثابتة 

تاريخيا، وتكفلها القوانين والمواثيق واألعراف الدولية، وهي   ية أمن  ومي ومسألة "حياة ووجود" 

الفني والدبلوماسي من أجل الوصول لحلول منصفة كما بذلت مصر جهودا حثيثة على المسارين 

كانت هناك مماطلة إثيوبية طوال  وعادلة لجميع األطراف، ولم يكن هناك إهدارا لفرص، وفي المقابل

السنوات الما ية مما أوصلنا إلى المو ف الراهن، ولم تبد إثيوبيا تفهما للمصالح والحقوق المصرية 

 .الثابتة في هذا الشأن
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ثه بأن الم تمر رفض كافة سياسات فرض األمر الوا ع من دون التوصل لحل توافقي يحفظ وختم حدي

الحقوق المائية والتنموية لجميع األطراف م كًدا ال زالت مصر تتمسك بالخيارات السياسية 

والدبلوماسية في إدارة األزمة، دون أن ينفي ذلك حقها في اللجوء إلى أية خيارات أخرى ت من 

 .مائية وفقا لقواعد القانون الدوليحقو ها ال

 

-zyQOCkNQrF_C1B322K3?fbclid=IwAR1284202https://m.alwafd.news/article/

3dQs_rtSY2Td2Lrwk7Xmj4XrfC8wPuz2aFLWg 
 

https://www.elwatannews.com/news/details/0320170 

https://www.elbalad.news/0191225 

https://www.youm7.com/0060316 

https://www.elfagr.com/3751351 

https://albawabhnews.com/3765702 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.alwafd.news/article/2594835?fbclid=IwAR0K081B2zyQOCkNQrF_C-aFLWg5wPuz9XrfC4Xmj7Lrwk5Td8dQs_rtSY0
https://m.alwafd.news/article/2594835?fbclid=IwAR0K081B2zyQOCkNQrF_C-aFLWg5wPuz9XrfC4Xmj7Lrwk5Td8dQs_rtSY0
https://www.elwatannews.com/news/details/4381071
https://www.elbalad.news/4020895
https://www.youm7.com/4461306
https://www.elfagr.com/3750350
https://albawabhnews.com/3765718
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 معهد بحوث حوض النيل بالفيوم يشارك فى أسبوع القاهرة الثانى للمياه -79  

 90/01/9102جريدة اليوم السابع االثنين             

اإلستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، فى جلسة عن التعاون شارك معهد البحوث والدراسات 
بين الدول المتشابكة على نهر النيل  من فعاليات ملتقى القاهرة الدولى للمياة بح ور دكتور أحمد 
جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، ودكتور عدلى سعداوى عميد المعهد ودكتور كمال غالب وكيل 

العليا والبحوث، ودكتور محمود عبد الفتاح وكيل المعهد لش ون خدمة  المعهد لش ون الدراسات
 .المجتمع وتنمية البيئة

تناول المعهد فى مشاركته أهمية التعاون السياسى، وما يمكن أن يحققة من منافع مشتركة فى 
ائية مواجهة مشاكل التنمية وتحقيق أهدافها واستدامتها، كما يبين كيف يمكن بناء سياسات عامة وم

مشتركة تحافظ على األمن واالستقرار وت من تنمية الشعوب ورفع مستوى المعيشة وتواجه   ايا 
 .الفقر والتهميش

وأكد المعهد على أهم  واعد القانون الدولى التى تلزم الدول المشاركة فى نهر واحد بالتعاون وعدم 
 .أحداث أ رار جسيمة بشركاء النهر

المياة فى دول الحوض والمشكلة ليس ندرتها ولكن حسن إدارتها ونا ش الملتقى أهمية توزيع 
واعتماد مصر على مياه النيل التى تأتى من خارج حدودها والحرص على استمرار تدفقها وحتمية 
التعاون واستدباب األمن والسالم وعال ات حسن الجوار بين مصر ودول الحوض وفيما بينها وتفنيد 

ستقرار فى دول الحوض لصرفها عن التنمية، خشية أن يكون ذلك األدعاء بسعى مصر لزعزعة اال
خصما من مياه النيل لمصر وأو ح نماذج للتعاون )خزان اوين( ولعدم االستقرار)جونجلي( 
ومشروعات التعاون فى إطار مبادرة حوض النيل وأسباب تعطيلها والحرص على التعاون البد أن 

 .يكون متبادل

عبد العاطى طرحا ألهم المعاهدات الدولية الملزمة ل رورة التعاون بين شركاء و د  دم دكتور مساعد 
النهر واألخطار المسبق عن أى أعمال، وكذلك الحرص على عدم أحداث أ رار ملموسة بالشركاء 

 .مشيًرا إلى أن  واعد القانون الدولى كفيلة بحماية و مان حقوق مصر فى نهر النيل
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https://www.elwatannews.com/news/details/0322170 

https://www.albawabhnews.com/3771705 

www.youm7.com/story/0067620 

https://alwafd.news/2652389 

https://www.elwatannews.com/news/details/4388071
https://www.albawabhnews.com/3770715
http://www.youm7.com/story/4467681
https://alwafd.news/2602389
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خبراء: التقارب بين السيسي وبوتين نقطة انطالق  القمة الروسية األفريقية ترفع شعار المصلحة المشتركة  -73
.التنمية في القارة  

   90/01/9102االثنين جريدة األخبار حوار أ.د عدلي سعداوي في  

 –أن  مة "روسيا   الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل أكد
أفريقيا" والمنتدى اال تصادى اللذين تست يفهما مدينة سوتشى الروسية برئاسة مصر وروسيا، بمشاركة 

فى مسار التعاون بين دول أكتوبر الجارى نقطة تحول  81حتى  88زعماء الدول األفريقية خالل الفترة من 
القارة األفريقية وموسكو، حيث ست سس تلك القمة والمنتدى لمرحلة جديدة من الشراكة االستراتيجية بين 
الجانبين ترتكز على المصالح المتبادلة، واحترام السيادة الوطنية والتعزيز النوعى للعال ات اال تصادية 

 .ء في كافة المجاالتوالتجارية، ورسم أطر جديدة للتعاون البنا

التطور النوعي الذي طرأ على عال ات  -التي تعد األولى من نوعها  -وتعكس القمة الروسية األفريقية 
الجانبين، حيث وجهت الدعوات للمشاركة فيها إلى ر ساء كافة دول القارة األفريقية، والمنظمات والتكتالت 

 اإل ليمية الكبرى.

قمة األفريقية الروسية على عدد كبير من الق ايا اإل ليمية والدولية ذات ومن المقرر أن تركز جلسات ال
االهتمام المشترك، سبل تعزيز عال ات التعاون بين الجانبين في المجاالت السياسية واال تصادية والثقافية، 

بالجانبين، تدعيم التنمية المستدامة بالقارة األفريقية، وسبل االستفادة من الفرص االستثمارية المتاحة 
 ومكافحة اإلرهاب والجريمة العابرة للحدود والتحديات والمخاطر األخرى التي تهدد األمن اإل ليمي والعالمي.

وتعقد القمة الروسية األفريقية فى ظل متغيرات إ ليمية ودولية متالحقة، حيث تزايد االهتمام من جانب الدول 
األوروبى والصين واليابان والهند بتعزيز الشراكة اال تصادية  الكبرى، ومن بينها الواليات المتحدة واالتحاد

والتجارية مع القارة األفريقية، وخاصة عقب إطالق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية رسميا، خالل القمة 
المي األفريقية االستثنئائية بنيامي عاصمة النيجر في يوليو الما ي، والتي تعتبر األكبر على المستوى الع

مليار شخص، وناتجها  0.8، حيث يبلغ عدد مستهلكيها 0221منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 
 % من الناتج اإلجمالي العالمي.2تريليون دوالر، أي  2.4المحلي اإلجمالي حوالي 

 01% إلى 01من وسوف تسهم منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في زيادة حجم التجارة البينية األفريقية 
، تقليص السلع المستوردة بشكل رئيسي، وبناء القدرات التصنيعية واإلنتاجية وتعزيز 8188% بحلول عام 

مشروعات البنية التحتية بالقارة األفريقية، وخلق سوق  اري موحد للسلع والخدمات، وتسهيل حركة 
 ي موحد بالقارة السمراء.المستثمرين ورجال األعمال، بما يمهد الطريق إلنشاء اتحاد جمرك

محاور رئيسية وهي "تطوير العال ات اال تصادية"، "إنشاء مشاريع  2ويركز المنتدى الروسي األفريقي على 
 مشتركة"، و"التعاون في المجاالت اإلنسانية واالجتماعية".
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لعال ات اال تصادية ويعد المنتدى اال تصادي منصة استراتيجية لتبادل اآلراء بين الجانبين حول سبل تعزيز ا
والتجارية، وتنويع كافة أشكال التعاون الروسي األفريقي، والتو يع على عدد من االتفا يات الهامة بين 
الجانبين في المجاالت اال تصادية والتجارية واالستثمارية، باإل افة إلى   ية تطوير التعاون الثنائي في 

الشركات الرائدة والوزراء والخبراء الدوليين، بشأن سبل تعزيز مجاالت العلوم والتعليم، وتبادل اآلراء بين 
 .الشراكة بين روسيا وأفريقيا في كافة المجاالت، واستخدام تطبيقات التكنولوجيا النووية السلمية في التنمية

عل تأتي بهدف تعظيم دور المشاركة بين األطراف المختلفة من أجل التنمية في إفريقيا، فروسيا موجودة بالف
في إفريقيا والتقارب بين الرئيسين بوتين والسيسي، يدفع إلى تبني أجندة تنموية تكاملية تتعلق بالتبادل 

 .التجاري وزيادة فرص االستثمارات المباشرة في القارة

فريقيا، ولها باع  وأ اف: " الدور الروسي في إفريقيا بارز، روسيا ليست  يفًا جديدًا على المنطقة العربية وا 
 ا في تسوية األزمة السورية، وأعتقد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنامي الدور الروسي في بالتعاون أي

 مع مصر".

وأكد على تلدور روسي في ملف سد النه ة، مو حا: "فيما يتعلق بأزمة سد النه ة، سوف أتحدث عن 
ائما نسعى للحلول السلمية، وجهة النظر المصرية، مصر ترحب بجميع المشاركين لحل هذه األزمة، نحن د

ولعب روسيا دور الوسيط في األزمة يمكن أن ي تي ثماره. نرحب بكل األطراف الدولية لكي تكون وسيطا رابعا 
 في حل األزمة بدال من أن تتصاعد حدتها بين األطراف".

هو أن روسيا شريك وأكد أن: "أهم ما يميز الدور الروسي عن غيره من القوى األخرى الموجودة في إفريقيا 
 دائم و موجود في  لب الحدث سواء في المنطقة العربية أو إفريقيا".
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 خبير: أزمة سد النهضة تنتهي بتفاهمات سياسية أكثر منها فنية -70

 90/01/9102جريدة الشروق االثنين 

النيل، إن أزمة   ال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض
نسانية أكثر منها فنية، مو ًحا  سد النه ة، ومن  بلها اتفا ية عنتيبي، تنتهي بتفاهمات سياسية وا 

 .أنها ترتبط ارتباًطا وثيًقا باألمن اإلنساني والسلم المجتمعي للدولة المصرية

راء  احلة دون وأ اف سعداوي، خالل فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة للمياه، أن مصر صح
نهر النيل؛ لذلك فإن محاولة ال غط عليها رغم مدها لكل األيادي من أجل التعاون وتقاسم المنافع 
واالستقرار المحلي واال ليمي لن يجدى سبيال وربما يكون سبًبا في عدم استقرار األمن والسلم ليس 

نما للعالم أجمع  .في اإل ليم وا 

-b897-f4515c59&id=21152519https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=

85d249d3cae2-5afc-4252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21102019&id=59c4515f-897b-4252-afc0-2cae3d249d85
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21102019&id=59c4515f-897b-4252-afc0-2cae3d249d85
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 العالى إلى تشييد محطة الضبعةعالقات متميزة من بناء السد  -11

 الشاملة تتّوج تاريًخا من التعاون بين القاهرة وموسكو« الروسية -المصرية »الشراكة 

 9%4164%681جريدة أخبار اليوم االربعاء 

شهد التعاون المصرى الروسى نموا ملحوظا منذ  قامة العالقات الدبلوماسية مع االتحاد السوفيتى فى 
وبلغت العالقات الثنائية ذروتها فى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن ، 0203أ سطس  96

العشرين، حين ساعد الخبراء السوفييت مصر فى  نشاء المؤسسات اإلنتاجية، ومن بينها السد العالى فى 
 .أسوان ومصنع الحديد والصلب فى حلوان ومجمع األلومنيوم بنجع حمادى و يرها

، فى الوقت الذى عززت فيه الزيارات المتبادلة 9103يونيو  31المصرى فى  وأيدت روسيا خيار الشعب
 .بين زعماء ومسئولى البلدين العالقات االستراتيجية فى كافة المجاالت

وقد تنامت العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل ملحوظ، منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح 
، وتوقيع اتفاقية التعاون 9107زيارة الرئيس بوتين للقاهرة فى ديسمبر ، ثم 9105السيسى لروسيا عام 

االستراتيجى والشراكة الشاملة العام الماضي، والتى  طت كافة مجاالت التعاون الثنائى بين البلدين ومن 
ة، بينها البنية التحتية، خاصة فى مجاالت الطاقة النووية ذات االستخدام السلمي، مصادر الطاقة البديل

األشغال العامة، اإلسكان، النقل، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، السياحة، الزراعة، األمن الغذائي، 
حماية البيئة، التعدين، استخدام الموارد الطبيعية، وتحديث الصناعة باإلضافة  لى القرار الذى اتخذه 

 .عام الثقافة المصرى الروسي 9191البلدان باعتبار 

 09السعداوى عميد معهد الدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل أن انعقاد الدورة الا ويؤكد د. عدلى
للجنة الوزارية المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجارى واالقتصادى والعلمى والفنى بالقاهرة فى 

ال، ويعد أكتوبر الجارى جاء وسط مشاركة متميزة للجانب الروسى على المستويين الرسمى ورجال األعم
 .مؤشرا على التطور الكبير فى العالقات االقتصادية والتجارية

وركزت أعمال اللجنة المشتركة على عدد من القضايا الهامة، جاء فى مقدمتها تعزيز التعاون التجارى 
واالقتصادى والمالى والمصرفى ، وبذل المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين البلدين، وتنسيق 

ونقل التكنولوجيا فى الصناعات المقامة على  ءات الخاصة بخلق بيئة مواتية للتجارة البينية، اإلجرا
أرض مصر لتصديرها لألسواق الخارجية بمكونات روسية ومصرية، فضال عن تدعيم التعاون بين 

 .شركات البنية التحتية بالبلدين إلقامة مشروعات مشتركة فى قارة أفريقيا
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ت الرسمية تشير  لى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا حقق نموا ملحوظا خالل ويضي  أن اإلحصائيا
% 0.0 مليار دوالر، كما ارتفعت الصادرات المصرية  لى روسيا بمعدل 7.66العام الماضى، حيث بلغ نحو 

 ، نتيجة ارتفاع9107مليون دوالر خالل عام  515.6مليون دوالر مقارنة بنحو  596.0لتسجل نحو 
الحاصالت الزراعية والسلع الصناعية خاصة منتجات الصناعات الغذائية والكيماوية. ويوضح ان أهم  صادرات 

الصادرات المصرية  لى روسيا تشمل الفاكهة والخضراوات والمالبس، بينما نستورد منها الحبوب والوقود المعدنى 
روسية فى مجاالت االستثمار السياحى شركة  600والمعادن والطائرات، وتعمل بالسوق المصرية حوالى 

 .والعقارى ومواد البناء و يرها

كما شهد التعاون المصرى الروسى نموا فى مجال الطاقة، مع توقيع الجانبين على اتفاقية تعاون تقضى بإنشاء 
 .9105نوفمبر  02مفاعالت إلنتاج الطاقة الكهربائية فى منطقة الضبعة فى  0موسكو أول محطة نووية تضم 

وقعت مصر وروسيا مذكرة تفاهم بشأن البدء فى  نشاء المنطقة الصناعية  9106ويستطرد : فى عام 
الروسية فى مصر، والتى ستضم مشروعات مقترحة فى مجال تجميع السيارات والمعدات الزراعية ومواد 

اإللكترونية البناء ومعدات الطرق وصناعات األدوية وبناء السفن والمنسوجات والمالبس واألجهزة 
واالثاث والمعدات الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات وا عادة تدوير المخلفات والخدمات المالية..وتعد هذه 

شركة روسية حتى  55المنطقة هى المشروع األول من نوعه لروسيا خارج أراضيها، حيث أعربت نحو 
أل  فرصة عمل وفقا  051حو اآلن عن ر بتها فى االستثمار فى المنطقة، التى ُيتوقع أن توفر ن

 .لتقديرات وزارة التجارة الروسية

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.elbalad.news/0192790 

/2932941https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/ 

https://www.elfagr.com/3757979 

https://alwafd.news/9615232 

https://www.elbalad.news/4029724
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2932941/
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2932941/
https://www.elfagr.com/3757272
https://alwafd.news/2605939
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 السادس مشاركة أ.د1 عدلي سعداوي في مؤتمر أخبار اليوم االقتصادي  -%6

نوفمبر  3-9شارك أ.د/ عدلي سعداوي في مؤتمر أخبار اليوم االقتصادي السادس في الفترة من 
 بفندق الماسة. 9102

وقد افتتح المؤتمر السيد المهندس/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واألستاذ / ياسر رزق رئيس 
 جلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم.م

 في جلساته : وقد ناقش المؤتمر
 كي  تصبح مصر دولة جاذبة لألستثمار. -0
 التصنيع .. المشكالت والحلول. -9
 التصدير .. الرؤية والمعوقات. -3
 التنمية العمرانية والتصنيع. -0

 الى جانب بعض الجلسات القطاعية عن:
 جلسة صناعة الدواء. -0
 الصغيرة والمتوسطة.جلسة التمويل والصناعات  -9
 جلسة الصناعات الرقمية. -3
 جلسة مستقبل قطاع االعمال. -0
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 عميد دول حوض النيل بالفيوم يشارك في مؤتمر " التسويق الداخلي وتنمية الصادرات الزراعية" -%%

 9%164%%61: األربعاء جريدة الفجر

دكتور عدلي سعداوي في مؤتمر "دور التسويق الداخلى وتنمية الصادرات فى التنمية  اليوم شارك ظهر
 .ة المصرية لالقتصاد الزراعيالزراعية المستدامة" والذي تنظمه الجمعي

 9131وقال "سعداوي" على هامش مشاركته بالمؤتمر أن المؤتمر يستعرض استراتيجية التنمية الزراعية 
%، وتحسين نسب االكتفاء 0.5في اطار التنمية المستدامة في مصر لتحقيق معدل نمو زراعي يصل لا 

 .الذاتي من المحاصيل الغذائية واالستراتيجية

ار  لى أن قطاع الزراعة في مصر يمتلك من العديد من اإلمكانيات والمقومات األرضية والمائية كما أش
والبشرية والرأسمالية والتكنولوجية واإلدارية التي تحقق أهداف التنمية الزراعية المستدامة لسد الفجوة 

االستراتيجية مثل الغذائية الذي يعاني منها القطاع الزراعي خاصة عجز بعض المحاصيل الغذائية 
"القمح والذروة والسكر والزيوت النباتية والبروتين الحيواني"، الفًتا  لى أهمية تبني سياسات زراعية مالئمة 

جراء تعديالت مؤسسية وتشريعية في قطاع الزراعة  .وا 

https://www.elfagr.com/33770203.XcMK27-1GGg.whatsapp 

 

https://www.elfagr.com/list.aspx?kw=697924&kwn=%u0627%u0644%u064A%u0648%u0645&exp=3771913
https://www.elfagr.com/list.aspx?kw=697924&kwn=%u0627%u0644%u064A%u0648%u0645&exp=3771913
https://www.elfagr.com/3771913#.XcMK0-87GGg.whatsapp
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عميد معهد بحوث الفيوم يشارك بملتقى "الثقافات اإلفريقية في عالم متغير - %3  

9%164%%01%الخميس  –جريدة الوفد   

شارك الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات االستراتيجية بجامعة 

الملتقى الدولى الرابع تفاعل الثقافات األفريقي يدائرة مستديرة "بعنوان: "الثقافات األفريقية في الفيوم، في 

عالم متغير"، والتي يقام تحت رعاية الدكتورة  يناس عبدالدايم وزير الثقافة، بمقر المجلس األعلى للثقافة 

 .حيث تم مناقشة عدة محاور حول القراءات السياسية األفريقية

فى التحرك الشامل نحو  0259دكتور عدلي سعداوي، وقال: بدأت مصر فى أعقاب ثورة يوليو وتحدث 

ن بدأت بالمحور الجنوبي لتأمين مياه النيل وأيًضا المحور الشمالى لظروف فرضها  القارة األفريقية، وا 

ات الدولية الواقع العربى للتحرر من االستعمار الفرنسى فى الجزائر وتونس ومراكش،  ال أن المتغير 

فرضت على المصريين التوجه نحو  رب أفريقيا؛ خاصة بعد تحرر بعض الدول فى هذا اإلقليم من 

 ربقة االستعمار األوروبى.

تدشين عالقات  وبدأت في 0257وأوضح" سعداوي" استثمرت القيادة المصرية استقالل  انا في مارس 

وما، الذي استغل هذا التحرك وقام بزيارة رسمية استراتيجية مع النظام الغاني تحت قيادة الدكتور نكر 

واستقبله خاللها الرئيس جمال عبد الناصر وتباحث معه أكثر من خمس مرات،  0252للقاهرة في يونيو 

 .وكانت هذه الزيارة قد أسست لتعاون استراتيجي على كافة المستويات السياسية واالقتصادية والثقافية

المعرفة بأفريقيا فى مناهجنا الدراسية واالندماج اإلنسانى بالقارة وأهمية  وأشارسعداوى الى أهمية زيادة

 ضافة  لى تدعيم العالقات  دور المجتمع المدنى فى تأكيد التواصل بين المجتمعات فى كل دول القارة 

دول  والتجارى واالستثمارى بين الثقافية من خالل السينما والكتاب والرواية وأخيرا التواصل االقتصادى

 .القارة االقريقية
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https://alwafd.news/%D%8A%3D%8AE%D%8A%8D%8A%7D%8B1-

%D%88%9D%8AA%D%82%9D%8A%7D%8B%1D8%9A%D%8B2645473/1-%D%8B%5D%88%9D%8B1-

%D%8B%9D%85%9D8%9A%D%8AF-%D%85%9D%8B%9D%87%9D%8AF-

%D%8A%8D%8AD%D%88%9D%8AB-%D%8A%7D%84%9D%81%9D8%9A%D%88%9D85%9-

%D8%9A%D%8B%4D%8A%7D%8B%1D83%9-%D%8A%8D%85%9D%84%9D%8AA%D%82%9D89%9-

%D%8A%7D%84%9D%8AB%D%82%9D%8A%7D%81%9D%8A%7D%8AA-

%D%8A%7D%84%9D%8A%5D%81%9D%8B%1D8%9A%D%82%9D8%9A%D%8A9-%D%81%9D8%9A-

%D%8B%9D%8A%7D%84%9D85%9-%D%85%9D%8AA%D%8BA%D8%9A%D%8B1 

https://www.youm7.com/4552827 

https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=14112519&id=eefb1e94-43c9-4c36-af59-

818437928e63 

https://www.elbalad.news/4558588 

 

 

https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2640473-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2640473-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2640473-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2640473-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2640473-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2640473-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2640473-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2640473-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://www.youm7.com/4502827
https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=14112019&id=eefb1e94-43c9-4c36-af59-818437928e63
https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=14112019&id=eefb1e94-43c9-4c36-af59-818437928e63
https://www.elbalad.news/4058088
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لقاء أ.د1عدلي سعداوي على قناة النيل الثقافية في برنامج الفترة المفتوحة حول ملتقى القاهرة  -%9

 للثقافات األفريقية في عالم متغير

 9%164%%01%الخميس 

جامعة عميد معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات االستراتيجية بشارك الدكتور عدلي سعداوي 
األفريقي "دائرة مستديرة "بعنوان: "الثقافات األفريقية في في الملتقى الدولى الرابع تفاعل الثقافات   الفيوم

عالم متغير"، والذي يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة، بمقر المجلس األعلى للثقافة حيث تم مناقشة عدة 
 .محاور حول القراءات السياسية األفريقية

فى التحرك الشامل  0259 ، قال الدكتور عدلي سعداوى، بدأت مصر فى أعقاب ثورة يوليواللقاءوخالل 
ن بدأت بالمحور الجنوبي لتأمين مياه النيل وأيًضا المحور الشمالى لظروف  نحو القارة األفريقية، وا 
فرضها الواقع العربى للتحرر من االستعمار الفرنسى فى الجزائر وتونس ومراكش،  ال أن المتغيرات 

خاصة بعد تحرر بعض الدول فى هذا اإلقليم الدولية فرضت على المصريين التوجه نحو  رب أفريقيا؛ 
 .من ربقة االستعمار األوروبى

وبدأت في تدشين عالقات  0257أوضح" سعداوي": استثمرت القيادة المصرية استقالل  انا في مارس 
استراتيجية مع النظام الغاني تحت قيادة الدكتور نكروما، الذي استغل هذا التحرك وقام بزيارة رسمية 

واستقبله خاللها الرئيس جمال عبد الناصر وتباحث معه أكثر من خمس مرات،  0252في يونيو للقاهرة 
 .وكانت هذه الزيارة قد أسست لتعاون استراتيجي على كافة المستويات السياسية واالقتصادية والثقافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zN1D1g8TuIY 

https://www.youm7.com/story/2019/11/12/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82/4499299
https://www.youm7.com/story/2019/11/12/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82/4499299
https://www.youm7.com/story/2019/11/12/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82/4499299
https://youtu.be/zN1D1g8TuIY
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 تعكس دور مصر في تعزيز التنمية بأفريقيا« مجموعة العشرين»دبلوماسيون: قمة  -23

 9%164%%1%6جريدة األخبار الخميس 

أكد دبلوماسيون ومختصون في الشئون األفريقية أن قمة مجموعة العشرين وأفريقيا تعد  نجازا جديدا، 
وتوقعوا أن تحقق مكاسب عديدة لدول القارة التي يضاف  لى ما حققته رئاسة مصر لالتحاد األفريقي، 

تمضى بقوة على طريق التنمية، وأشاروا  لى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى طرحت طموحات القارة 
 .السمراء بوضوح واستعرضت أحالمها التي تر ب في تحويلها  لى واقع عملي

قمة مجموعة العشرين وأفريقيا تعد جهدا  ويرى السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية األسبق أن
جديدا يضاف للمجهودات الكثيرة التى بذلت ونتج عنها مكاسب ملحوظة، وأضاف أن كل القمم 
واللقاءات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى تعود بالفائدة على أفريقيا، وتجلب مشروعات 

ومة وتحتاج الى خبرة مصر وتمويل مجموعة العشرين واستثمارات جديدة للقارة، وأشار  لى أن القارة مظل
وأوضح أن وجود مصر تحت أسماع وأنظار العالم كله من خالل هذه القمم يعطى للرئاسة والدبلوماسية 
المصرية امتيازا، كما انه على المستوى الثنائى تعد ألمانيا شريكا قديما جدا، لذلك يعتبر  عالنها عن 

م مشروعات البنية التحتية والتعليم فى مصر مجاملة لطيفة، ويوضح مليون يورو كمنحة لدع 055
بيومي أن اللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس مع رجال الصناعة والشركات لها تأثير  يجابى ألنها 

 .تطمئن الشركات أنه فى حين مواجهتها ألي مشكالت في مصر، ستقوم الرئاسة بالمساعدة فى حلها

يس أمام القمة مهمة ومفيدة وركزت على نقاط فى  اية األهمية، أبرزها أن مصر ويوضح أن كلمة الرئ
مليون مستهلك فى أفريقيا  9111مليون مستهلك فقط بل تعد سوقا مفتوحة على  011ليست سوقا لنحو 

والعالم العربى وأوروبا، بجانب التركيز على  نشاء صندوق لتشجيع االستثمار فى أفريقيا مع وجود 
 .تمويل لبعض االستثمارات المطلوبة فى أفريقياضمان و 

ويوضح د. عدلى سعداوى عميد معهد البحوث االستراتيجية لدول حوض النيل، أن مجموعة العشرين 
، تهدف  لى دعم التنمية في البلدان األفريقية وجذب 9107وأفريقيا، التي أطلقتها ألمانيا عام 

قية المعنية، ومؤسسات دولية كمجموعة البنك الدولي وصندوق االستثمارات، ويجمع االتفاق الدول األفري
 .النقد الدولي والبنك األفريقي للتنمية

ويشير  لى أن هناك فرًصا طرحتها القمة لفتح الباب أمام نقل التكنولوجيا األلمانية الصناعية المتقدمة 
 لى مصر ومنها  لى القارة اإلفريقية، وذلك من خالل استثمارات الشركات األلمانية والشراكات مع 
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طاقة والصناعات القطاع الخاص في دول القارة ومصر، وخصوصًا في قطاعات البنية التحتية وال
 الثقيلة.

وأضاف أنه في  طار التنمية البشرية والتعليم يمكن االستفادة من الخبرات األلمانية فى تطوير التعليم  
الفنى والتطبيقى فى مصر ودول االتحاد األفريقى، مما يساهم فى رفع كفاءة العمالة المطلوبة فى سوق 

أول جامعة تطبيقية ألمانية فى مصر بالعاصمة  العمل، وقال: فى هذا اإلطار تم وضع حجر أساس
اإلدارية الجديدة، كما قدمت شركة سيمنس منحة البرمجيات الصناعية المتطورة المقدمة لعدد من 

 .الجامعات المصرية

ويؤكد سعداوي أن الزيارة عكست الدور الكبير الذي تضطلع به مصر في سبيل دفع وتعزيز جهود 
قية، خاصة في ظل رئاستها لالتحاد اإلفريقي لهذا العام، كما أنها تؤكد عمق التنمية في القارة اإلفري

 .ومتانة العالقات بين الجانبين المصري واأللماني على الصعيدين الثنائي واإلقليمي

ويشير السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية األسبق  لى أن للزيارة شقين، األول على المستوى 
ت بين البلدين لوجود ر بة من األلمان لزيادة استثماراتهم فى مصر خاصة فى مجال الثنائى للعالقا

السيارات والطاقة، والثانى على المستوى األفريقي، ويوضح رخا أن تحليل نص كلمة الرئيس يؤكد أنها 
لى م شروعات تشمل المطالب األلمانية والمطالب األفريقية وهى معروفة، فأفريقيا تحتاج  لى استثمارات وا 

جديدة وتوطين للصناعة سواء صناعة التكنولوجيا أو الصناعات الحديثة أو الصناعات التى تعتمد على 
المواد الخام األفريقية، بعد أن كان ينظر  ليها دائمًا على أنها مصدر للمواد الخام لكن الدول األفريقية 

يحتاج  لى تعاون فى  قامة هذه الصناعات انتقلت لمرحلة تريد أن تستفيد فيها من القيمة المضافة، وهذا 
 .ودعمها بتكنولوجيا والتدريب والبنية األساسية

ويوضح السفير السيد شلبى المدير التنفيذى األسبق للمجلس المصرى للشئون الخارجية أن المتابع لهذه 
السيسى بها الزيارة والقمة ودور مصر فيها سوف تستوقفه الحفاوة البالغة التى تم استقبال الرئيس 

ويضي : العالقات الثنائية بين مصر وألمانيا أحد الملفات المهمة فى هذه الزيارة، فالرئيس التقى نطاقا 
عريضا من الشخصيات األلمانية فى مقدمتها رئيس البرلمان األلمانى وعدد من الوزراء المختصين 

عزز العالقات الثنائية فى مختل  بالعالقات المصرية األلمانية، كما تم توقيع عدد من االتفاقيات ت
 .المجاالت
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https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/%16909%30/%D%3AF%D%3A%3D%30%9D%33%9D%3%%9D
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%D%3%%9D%3AC%D%3%%9D%33%9D%3B%9D%3A9-

%D%3A%%D%30%9D%3B%9D%3B%0D%3B%%D3%9A%D36%9--%D%3AA%D%3B%9D%38%9D%3B8-

%D%3AF%D%33%9D%3B%-%D%3%%9D%3B%%D%3B%-%D%3%%9D3%9A-

%D%3AA%D%3B%9D%3B%6D3%9A%D%3B6-

%D%3A%%D%30%9D%3AA%D%36%9D%3%%9D3%9A%D%3A9-

%D%3A%3D%3A%8D%3%%9D%3B%%D3%9A%D%36%9D3%9A%D%3A% 
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https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2949184/1/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86--%D9%82%D9%85%D8%A9--%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86--%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2949184/1/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86--%D9%82%D9%85%D8%A9--%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86--%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2949184/1/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86--%D9%82%D9%85%D8%A9--%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86--%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2949184/1/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86--%D9%82%D9%85%D8%A9--%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86--%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2949184/1/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86--%D9%82%D9%85%D8%A9--%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86--%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2949184/1/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86--%D9%82%D9%85%D8%A9--%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86--%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2949184/1/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86--%D9%82%D9%85%D8%A9--%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86--%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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 ندوة عن األمن المائي وتعزيز العالقات المصرية اإلفريقية  -3%

 9%6164%61االثنين 

شراف األستاذ حت رعاية األستاذ الدكتور األستاذ ت الدكتور / أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وا 
الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراست العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس 
الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع نظم معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض 

بالفيوم ندوة بعنوان األمن المائي وتعزيز العالقات  بالتعاون مع مركز النيل لإلعالم النيل بجامعة الفيوم
المصرية اإلفريقية وحاضر فيها األستاذ الدكتور عدلي سعداوي طلبة عميد المعهد واألستاذ الدكتور 

بحضور بقاعة المعهد  9/09/9102محمود علي عبدالفتاح وكيل المعهد ،وذلك اليوم االثنين الموافق 
األستاذة حنان حمدي مدير البرامج ووكيل مركز النيل لإلعالم بالفيوم هيئة التدريس وطالب الدراسات 

 .العليا والموظفين بالمعهد وبعض رجال اإلعالم

تحدث األستاذ الدكتور عدلي سعداوي عن العالقات المصرية اإلفريقية في الماضي والحاضر وأن مصر 
 .القارة األم وأن القيادة المصرية تولي وتدعم هذا المل  بقوة كبيرة جًداعلى عالقة وثيقة وراسخة ب

كما تحدث األستاذ الدكتور محمود علي عبدالفتاح عن  دارة الموارد المائية والموارد المائية المتاحة 
ناول والطلب على المياه في مصر وكذا المياه اإلفتراضية يالواردات والصادرات المصرية الغذائية  كما ت

المحاور المستقبلية   –المفاوضات  –التحديات  -مشكلة سد النهضة من جوانب مختلفة يالمكونات 
 .والتحديات التي تواجه  دارة الموارد المائية وكيفية التغلب عليها
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عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يكشف عن زيارة رئيس جنوب أفريقيا لمصر -21  

9%6164%41%الثالثاء  –جريدة الوفد   

قال الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات االستراتجية بجامعة الفيوم، 
 ن مصر تتمتع بعالقات جيدة مع كل الدول األفريقية وخاصة التي تتشابه عها في بعض الظروف 

والتي نمى اقتصادها بسكل كبير  0260ومكافحة االستعمار ومن بينها جنوب أفريقيا، التي استقلت عام 
 .وأصبح األكبر واألكثر تطورا على مستوى القارة

وأكد "سعداوي" أن جنوب أفريقيا تمتلك بنية تحتية حديثة وترتبط بمصر بعالقات قوية وأزلية، مضيفا  ن 
من بينها  زيارة رئيس جنوب أفريقيا ولقاؤه بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تحمل عددا من الملفات

التعاون االقتصادي وتطوير العالقات الثنائية بين البلدين ودفع أطر التعاون المشترك لتحقيق التنمية 
 .المستدامة

 لى أن تسهم تلك الزيارة في  وأكد عميد معهد دول حوض النيل أن القيادة السياسية المصرية لديها تطلع
وتحقيق التنمية والرخاء، واالرتقاء بالتنسيق القائم دفع العمل المشترك نحو تعزيز األمن واإلستقرار 

والمستمر بين بلدينا وتدعيم أواصر العالقات التاريخية السياسية واالقتصادية بين بلدينا بما يتناسب مع 
 .ما تمتلكانه من  مكانات وقدرات

يز وتطوير وأشار أن هناك مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة جرت بين الجانبين تناولت بحث سبل تعز 
العالقات الثنائية بين بلدينا على مختل  المستويات السياسية واالقتصادية كما تم تبادل وجهات النظر 

 .حول العديد من القضايا اإلقليمية والدولية
 

 

 

 

 

 

 

2684483https://m.alwafd.news/ 

https://www.elbalad.news/4595455 

https://akheralanbaa.com/ar/news/384353 

 

 

https://m.alwafd.news/2684483
https://m.alwafd.news/2684483
https://www.elbalad.news/4090455
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عدلي سعداوي: منتدى أسوان للسالم والتنمية المستدامة.. مهمة مصرية الستنهاض القارة السمراء -20  

9%6164%1%%جريدة الوفد: األربعاء     

معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات االستراتجية بجامعة الفيوم، أكد الدكتور عدلي سعداوي عميد 
أن مؤتمر أسوان للسالم والتنمية المستدامة المنعقد اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في 
محافظة أسوان بجنوب مصر بحضور عدد من قادة ورؤساء بعض الدول، هو األول من نوعه في 

بين األمن وتحقيق التنمية ومنتدى أسوان للسالم والتنمية المستدامة.. مهمة  المنطقة بأكملها الذي يربط
 .مصرية الستنهاض القارة السمراء

مشيًرا أن المنتدى يوفر أول منصة من نوعها لمعالجة الروابط بين السالم والتنمية، والدفاع عن الحلول 
لممارسة، حيث أن الحوار هو الوسيلة التى تقودها افريقيا من خالل تعزيز الروابط بين السياسات وا
السعى نحو عالج وتقويم المفاهيم الخاطئة  األفضل للتواصل وهو السبيل الذى يتعين االعتماد عليه فى

 .واستئصال جذور النزاعات
وأشار  لى أن الدولة المصرية برعاية الرئيس السيسي ستناقش وتطرح كافة المشكالت التي تواجه قارة 

 .اليومين مدة المؤتمر لعرضها على االتحاد اإلفريقي خالل دورته القادمة أفريقيا خالل
وأكد "سعداوي" أن أفريقيا مازالت تعاني من االستعمار الذي سيطر عليها لسنوات طويلة، وجاءت مصر 
إلعادة القارة  لى سابق عهدها قبل االستعمار وتوحيد الشعوب اإلفريقية من خالل منتدى أسوان للسالم 

 .لتنمية المستدامةوا

 

 

 

 

 

 

 

2686533https://m.alwafd.news/ 

https://www.elbalad.news/0120700 

https://www.elfagr.com/3216531 

 

https://m.alwafd.news/2686533
https://m.alwafd.news/2686533
https://www.elbalad.news/4091711
https://www.elfagr.com/3806530
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الناس والعاصمةمداخلة االستاذ الدكتور1 عدلي سعداوي على قناة القاهرة في برنامج  -30  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sqvVc5fvH0https://youtu.be/B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/B4fvH5sqvVc
https://youtu.be/B4fvH5sqvVc
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يشارك بمؤتمر الشئون الخارجيةعميد معهد حوض النيل بالفيوم  -22  

9%6164%681 –الثالثاء  –جريدة الوفد   
شارك اليوم دكتور عدلي سعداوي عميد معهد والبحث والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل 
بجامعة الفيوم، صباح اليوم االثنين، في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية برئاسة 

منير زهران، تحت عنوان "أمن الشرق األوسط: الفرص والتحديات" بحضور وزير السفير الدكتور 
 .الخارجية سامح شكري 

أكد دكتور عدلي سعداوي أن مؤتمر "أمن الشرق األوسط: الفرص والتحديات" يأتي لمناقشة التحديات 
 لى أن هذا  ير المسبوقة التي تشهدها منطقتنا وما يحيق بها من مخاطر وتحديات وأطماع، مشيرًا 

 .ولكن على السلم واألمن الدوليين بصفة عامةالموضوع متعدد الجوانب وال يؤثر فقط على دول المنطقة، 
وأشار  لى أن هذا المؤتمر السنوي يتواكب مع االحتفال بالعيد العشرين لتأسيس المجلس المصري 

الفرصة  أنتهز هذه 0222م للشئون الخارجية، قائال:"بعد مرور عشرين عاًما على  نشاء المجلس عا
ألجدد خالص الشكر والعرفان على مساهمة وزارة الخارجية السنوية في دعم أنشطة مجلسنا، حتى امتد 
نشاط المجلس ليشمل التعاون والتشاور المنتظم مع المجالس المثيلة بما يعزز مكانة مصر الخارجية 

 ."ويدعم سياستها الخارجية
بلغت ما يزيد على ثالثين مع مراكز البحث ومنظمات المجتمع المدني أضاف أن شراكات المجلس قد 

، منوها بأن "UNIDIR" في قارات العالم الخمس، وآخرها معهد األمم المتحدة لبحوث نزع السالح
 .المجلس يتمتع بصفة استشارية ومراقب لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لدى األمم المتحدة

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2757461https://m.alwafd.news/ 

https://www.elfagr.com/83%%963 

https://m.alwafd.news/2707461
https://m.alwafd.news/2707461
https://www.elfagr.com/3817968
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الناس والعاصمةمداخلة االستاذ الدكتور1 عدلي سعداوي على قناة القاهرة في برنامج  -36  

9%6164%681االثنين   

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jCU2iNnVzNY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jCU2iNnVzNY

