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 المؤتمر السنوى

  "التنمية المستدامة فى أفريقيا"
 ٢٠١٨ مايو ٨ - ٧

 
  تحت رعاية

  
     محمد عبد العاطىمحمد عبد العاطى/ / األستاذ الدكتوراألستاذ الدكتور               و        و          خالد عبد الغفارخالد عبد الغفار/ / األستاذ الدكتوراألستاذ الدكتور        

     وزير الموارد المائية والرى                             وزير التعليم العالى والبحث العلمى        
 
    

محمد عثمان الخشتمحمد عثمان الخشت/ / األستاذ الدكتوراألستاذ الدكتور   
 رئيس جامعة القاھرة

  
  رئيس المؤتمر

 حسن محمد صبحى/ األستاذ الدكتور

 عميد معهد البحوث والدراسات االفريقية  
   

 نائب رئيس المؤتمر 

  سلطان فولى حسن/ األستاذ الدكتور
 الدراسات العليا والبحوثوكيل المعهد لشؤون 

  
 مقرر المؤتمر

  عباس محمد شراقى / الدكتور
 رئيس قسم الموارد الطبيعية بالمعهد

  
 أمين المؤتمر

  سالى محمد فريد / ةالدكتور 
  أستاذ االقتصاد المساعد بالمعهد
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  على الموارد في أفريقيا) االستعمار الجديد(التنافس األمريكي األوربي 
 ر الدائم  ابتهال بابكر نو /د

 مركز السودان للدراسات االستراتيجية
  :ملخص

 طوال سنوات القرن الماضي حتى نهاية الحرب كانت القارة االفريقية من أكثر مناطق العالم تهميشا واستبعاداً 
الباردة وبداية النظام العالمي الجديد وذلك للتدهور الكبير في األوضاع االقتصادية والظروف االجتماعية 

زق السياسي الذي تعانيه الدول األفريقية، وبعد التحرر السياسي واالقتصادي الذي شهدته القارة منذ والتم
آواخر القرن الماضي ظهرت أنماط جديدة في الحكم وتقارب مع الغرب الرأسمالي كما تناقص النفوذ الروسي 

 دولية مثل الواليات المتحدة في المنطقة، وظهرت اشكال جديدة للتنافس على القارة من قبل دول ومجموعات
ودول االتحاد األوروبي والتي جعلت من القارة األفريقية محورًا للتنافس المحموم بين دولها على الثروات 

ومن هذا الجانب تحاول الدراسة الوقوف على تطور سياسات التنافس الدولي إبان عهد . والموارد األفريقية
ونظرا لذلك تعالج الدراسة موضوع الثروات والموارد كمحدد . دول االفريقيةالهيمنة االمريكية  األوربية على ال

والفرضية . من محددات التنافس الدولي على أفريقيا األمر الذي يؤثر على واقع ومستقبل الدول االفريقية
د األوربي األساسية التي تقوم عليها الدراسة هي أن التوجهات الجديدة لكل من الواليات المتحدة ودول اإلتحا

وٕاسرائيل إزاء أفريقيا هي تنافس من أجل الثروات والموارد الالزمة لصناعاتها االستراتيجية ولفتح سوق جديدة 
للمنتجات األوربية، ويتعدى األمر الجوانب االقتصادية إلى التأثير وتطويع القيادات السياسية بما يخدم 

  .المصالح الغربية
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  : القارة اإلفريقية وتأثيرها على التنمية المستدامةالصراعات الداخلية ب
  نغو الديمقراطية نموذجاً و تشاد والك
  إبراهيم برمة أحمد/ د
  تشاد- جامعة الملك فيصل -قسم التاريخ 

 :ملخص
مما ال شك فيه عند دراسة أوضاع ما بعد االستقالل والظروف التي مرت بها الدول واألنظمة اإلفريقية،  

ا إن تطلعت إلى مرحلة االستقرار والسيادة وتوجهت إلى النهوض بمختلف القطاعات وخاصة التي م
الضرورية والملحة من تكوين أجهزة الدولة وتشكيل مؤسساتها، ومن ثم التوجه نحو إرساء التنمية وتأهيل البنى 

ستقالل بالعديد من التحتية بما تقتضيه مرحلة االستقالل، فوجئت العديد من األنظمة والحكومات التي تلت اال
التحديات، ولم تسلم مختلف مناطق القارة من الصعوبات ذاتها، ومع تباين الدواعي وتعددها حينا وتطابقها 
من حيث األثر والتأثير في بعض الحاالت، فالحروب األهلية والصراعات الداخلية طالت العديد من الدول 

حتى التسعينات كما الحال في أنغوال ومنها ما استمرت بشكل اإلفريقية ومنها ما بدأ بعيد االستقالل واستمرت 
وفي الواقع ساهمت عوامل عدة في بلورة هذه الصراعات على تعددها وخاصة . متقطع لما يزيد عن عقدين

في السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم، إذ تشير الدالئل على أن للتنافس األيديولوجي بين المعسكرين 
مرار واندالع العديد من الصراعات، كما أن للتدخالت الدولية واإلقليمية شأن معتبر في دور في است

وانطالقا مما يبدو من اآلثار واالنعكاسات السلبية التي طالت كل الدول اإلفريقية التي . استمراريتها وضراوتها
 ترتبت على الدول عانت من ظاهرة الحروب والصراعات الداخلية، ووصوال إلى استخالص اآلثار التي

اإلفريقية جراء ما تم اإلشارة إليه، ونظرا أن المؤتمر الدولي السنوي لمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية يتناول 
في مضمونه العام مسألة التنمية المستدامة فقد تولد لدي الرغبة بالكتابة في هذا الموضوع وفي إطار المحور 

وعليه نظرا التساع الموضوع ارتأيت االختصار على دول وسط إفريقيا . سيةالمتعلق باألبعاد التاريخية والسيا
 .واتخاذ كل من تشاد والكنغو الديمقراطية نموذجا للدراسة التي أسعى للمشاركة بها في المحفل العلمي الدولي

 :وعلى ضؤ ما سبق فسوف أتناول الورقة البحثية وفق النقاط والتقسيمات التالية
 ذور الصراعات األهلية في القارة ج: المطلب األول
 العوامل الداخلية والخارجية للصراعات األهلية في إفريقيا: المطلب الثاني
 أثر الصراعات األهلية في إفريقيا على التنمية المستدامة : المطلب الثالث

 .الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات
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  الديمقراطية ومشكالت القوميات الصغري في أفريقيا
   إبراهيم محمد آدم /د

   السودان – الخرطوم – جامعة بحري –سات االجتماعية واالقتصادية ا كلية الدر 
  :ملخص

 مركزاً . تناول البحث وفي موضوعية دقيقة مفهوم الديمقراطية والدور الذي تلعبه األقليات في هذا الموضوع
ر االستقالل وتأثير القوميات الصغرى علي علي تطورات التجارب الديمقراطية في القارة األفريقية منذ بواكي

الحياة السياسية في تلك األقطار واضعًا في االعتبار دور القوي االستعمارية في استحداث مشكلة األقليات 
كثمرة مرة لسياسة فرق تسد وعالقة ذلك بتبني نظام الحزب الواحد الحقًا ومن ثم جاءت ظاهرة االنقالبات 

تكمن أهمية البحث في سبر أغوار . السياسي واالقتصادي ومشكالت أخرى ذات صلةالعسكرية وتبعها الفساد 
التي كادت ان تؤدي الى تدمير الدول أو في بعض العالقة بين الديمقراطية وبروز ظاهرة القوميات الصغرى 

يير الوضع االحيان قاربت مفهوم الدولة الفاشلة ألنها ادت الي حوادث اقتتال قادت الى النزوح والتشرد وتغ
الديمقرافي، وقد اثر هذا بدوره علي االمن وانعدام االستقرار االقتصادي وتفشت ظاهرة الفساد التي نهشت في 

وتحالف رأس .عضد الدولة، وأصبحت المناصب السياسية مدخًال للثراء غير المشروع فازداد التفاوت الطبقي 
 فازداد االحتقان واندلعت الحروب االهلية المال مع السلطة فقويت بعض القوميات علي حساب االخرى

كل تلك التطورات قد عصفت بأحالم قادة التحرر الوطني في .لتقضي علي ما تبقى من كيان الدولة الهزيل 
اعتمد . وأصبح مستقبل القارة األفريقية في  ضوء ذلك قاتمًا مظلماً دولة ديمقراطية متماسكة ذات حكم راشد 

ة لطبيعة الموضوع حيث جرى استخدام المنهج الوصفي لتوضيح حقيقة البحث علي عدة مناهج نسب
المشكالت الي تمر بها القارة نتيجة لتعرضها الستعمار طويل شكل حدود ومسار دولها الحالية علي انقاض 
الممالك السابقة، ومنهج دراسة الحالة لتشخيص االوضاع الحالية التي تعانيها الدول موضوع البحث وتأثيرات 

ك علي مستقبلها السياسي، كما تم استخدام المنهج التاريخي الكتشاف حالة تلك الدول ومكوناتها قبل مجئ ذل
  .االستعمار االوربي
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  الدور الصهيوني في الصراع على مياه النيل
 أبو بكر حسن محمد باشا/ د.أ

  مركز السودان للبحوث والدراسات االستراتيجية
  :ملخص

 البحثية من أنها تعالج موضوعًا حيويًا أال وهو الدور اإلسرائيلي في مسألة مياه النيل، وأثر نبعت أهمية الورقة
هدفت الورقة إلى إيضاح طبيعة التواجد اإلسرائيلي في إثيوبيا من زاوية . ذلك على مفاوضات سد النهضة

لى مسار العالقات اإلثيوبية ــ تاريخية، وأثر ذلك على مياه النيل، والتعرف على الدور الراهن لهذا التواجد ع
تمثلت مشكلة البحث في أن تواجد النفوذ اإلسرائيلي في إثيوبيا يثير حفيظة ومخاوف . المصرية ــ السودانية

. استخدم البحث المنهج التاريخي والوصفي التحليلي. مصر االستراتيجية، ألنه يمس أمنها القومي مباشرة
تعد استراتيجية إسرائيل تجاه إثيوبيا من حيث تطوير العالقات : ان أهمهاخلصت الورقة إلى عدد من النتائج ك

تشكل . معها في كافة المجاالت جزء من استراتيجية إسرائيل الشاملة تجاه أفريقيا، وخاصة دول حوض النيل
لعربي بصورة العالقات اإلثيوبية ــ اإلسرائيلية خطرًا مباشرًا على األمن المصري ــ السوداني واألمن القومي ا

يمثل التدخل اإلسرائيلي في سد النهضة استفزازًا مباشرا لمصر ربما يقود إلى تعقيد العالقات اإلثيوبية ــ . عامة
العمل على أن يكون السودان وسيطًا : خرجت الورقة بعدد من التوصيات كان أبرزها. المصرية بصورة كبيرة

ة، حث اإلثيوبيين على تفهم شواغل مصر األمنية لجهة بين مصر وٕاثيوبيا على األقل في قضية سد النهض
الدور اإلسرائيلي في ملف مياه النيل، تعزيز االتفاق الثالثي األخير في أديس أبابا بين السودان ومصر 
وٕاثيوبيا لجهة االحتكام إلى الحوار الفني واألمني في مجمل القضايا المتعلقة بالمياه خدمة لمصالح الشعوب 

  .تقبلها استنادًا على إرث تاريخي عريق بينهمالثالثة ومس
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  دراسة حالة  السودان: أثر الثقافة السياسية على التنمية المستدامة فى افريقيا
  إجالل عبد اللطيف حسن/ أ

   السودان- جامعة النيلين -قسم العلوم السياسية 
  :ملخص

تهدف الدراسة إلى تناول أثر الثقافة السياسية على التنمية المستدامة فى السودان، فالثقافة السياسية تشكل 
اإلطار المرجعي العام الذي تستمد منه النخب السياسية تصوراتها ورؤاها لقضية التنمية المستدامة، وتنعكس 

سودان سلبًا على نجاح تجربة التنمية المستدامة في طبيعة الثقافة السياسية في البلدان األفريقية ومن بينها ال
الدول األفريقية حيث تسود أنماط ثقافة سياسية تقليدية تنظر إلى التنمية باعتبارها أمرًا لحظيًا مرتبط باستدامة 

وتتمثل مشكلة الدراسة في سؤال الى أى مدي أثرت الثقافة السياسية على قضية التنمية . نظام الحكم
في أفريقيا؟ ماهي مكونات الثقافة السياسية السودانية؟ وما هي انعكاساتها على التنمية السياسية المستدامة 

وتاليًا على سياسات ورامج التنمية المستدامة فى السودان؟ وما هي الحلول المطروحة لمعالجة هذه االشكالية؟ 
تؤثر ) السودان(ية في البلدان األفريقية تقوم الدراسة على فرضية رئيسية مؤداها أن الثقافة السياسية التقليد

وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها أن الثقافة السياسية التقليدية التي تستمد . سلبًا على عملية التنمية المستدامة
منها النخبة السياسية واالدارية واالقتصادية تصوراتها وأفكارها ترفض مفهوم التنمية المستدامة العابر لألجيال 

وتوصي الدراسة بضرورة تطوير ثقافة سياسية معاصرة تستجيب لمطلوبات األمن العالمي وتتبنى . والنظم
  .مناهج وبرامج التنمية المستدامة
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  دور التنمية المستدامة بحوض النيل الشرقي في تحقيق األمن المائي والغذائي
  أحمد المنتصر حيدر/ د

   السودان-ة واإلستراتيجية مركز السودان للبحوث والدرسات السياسي
  

  :ملخص
تنبع أهمية الدراسة لمحاولة صياغة سياسات تعاون إقليمي بين السودان وٕاثيوبيا ومصر بحيث تعمل آليات 

معظم ): النظرية(األهمية العلمية : الُبعد األول. التنمية المستدامة لتحقيق األمن المائي واألمن الغذائي
ة المستدامة بحوض النيل الشرقي دون إدخال أهم المتغيرات اإلستراتيجية وهي الدراسات تناولت تأثير التنمي

 فرص تكامل وتعاون إقتصادي  ستعمل علي خلق):التطبيقية(األهمية العملية : البعد الثاني. المياه والغذاء
 القومي بين الدول الثالثة وتغليب المصالح اإلقتصادية والنظرة البرجماتية مما يخفض من مهددات األمن

اإلقليمي ويتحول الصراع إلي تعاون في ظل منافع مشتركة لقطاعات الموارد المائية والزراعة والصناعة 
المشكلة الرئيسية بالدراسة بالرغم من الرصيد العالي بالعالقات بين دول حوض النيل الشرقي ظل . والتجارة

عليه بناًء من اإلشكاليات الرئيسية والفرعية . حالتعاون اإلقتصادي والتجاري والسياسي واألمني أقل من الطمو 
يتم وضع عدد من التساؤالت وصياغة الفرضيات المقبولة هل هناك إمكانية لصياغة عالقات تعاون 
إستراتيجي؟ وهل يمكن التنبؤ بإستراتيجية العالقات كبداية بحوض النيل الشرقي السيما عقب التوصل إلتفاقية 

ي أنهت ردحًا من الزمان للصراع بين الدول الثالثة؟ هل مؤدي ذلك للتقارب بين المبادئ لسّد النهضة والت
 السودان وٕاثيوبيا ومصر غير قادرين علي بلورة رؤية مشتركة :فرضيات الدراسةدول حوض النيل الشرقي؟ 

الُبعد  :دراسةأهداف ال. لإلستراتيجية والسياسات الغذائية والمائية، ويعني غياب التنمية المستدامة اإلقليمية
معرفة العالقة بين محدودية الموارد الطبيعية والتعاون بين حوض النيل ): النظرية(األهداف المعرفية : األول

الُبعد . الشرقي وتراجع التعاون المشترك وتداخل ذلك مع المعطيات الدولية واإلقليمية والصراع بحوض النيل
طة لإلدارة المتكاملة لشئون المياه والغذاء بين دول حوض النيل وضع خ): التطبيقية(األهداف العملية : الثاني

الشرقي في ضوء تكامل سياسات إستخدام األراضي وذلك بتكثيف الجهود للتحكم في الفيضانات وتخفيف 
 تم إستخدام عدة مناهج :منهج الدراسة. مستوي التلوث وتعرية التربة وتشبعها بالماء والسيول والفيضانات

منهج االستقرائي واإلستنباطي والمنهج التاريخي والنوعي والمنهج اإلقليمي لدراسة الخصائص للدراسة ال
  .الجغرافية والكمي والمزاوجة بين التساؤالت والفروض ومنهج التحليل السياسي
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  :ي حوض بحيرة تشادالتنمية غير المستدامة واإلرهاب ف
  ألفريقي لنظرية العنف البيئي في السياق ادراسة تطبيقية

  أحمد أمل/ د
   جامعة القاهرة-  معهد البحوث والدراسات األفريقية -قسم السياسة واالقتصاد 

  : ملخص
على الرغم من االرتفاع . تنمية غير المستدامةتظهر منطقة حوض بحيرة تشاد كبؤرة تتركز فيها مظاهر ال

ية والمناخية خلقت تدهورًا مطردًا في قدرة النسبي للكثافة السكانية على شواطئ البحيرة، إال أن العوامل البيئ
ومنذ موجة . البحيرة على أن تكون أساسًا مستدامًا للنشاط االقتصادي للمجتمعات المتوطنة على شواطئها

الجفاف الحادة التي ضربت المنطقة في أواسط سبعينيات القرن العشرين أخذت مساحة بحيرة تشاد ومنسوب 
 األمر الذي أوجد حالة متفاقمة من التنمية غير المستدامة بدأت بغياب الحد المياه بها في التراجع الحاد

األدنى من المياه النظيفة وامتدت لتشمل مؤشرات أخرى كالجوع والفقر وتراجع النمو االقتصادي وتفكك 
 المجتمعات المستدامة بعد أن ظهر تيار كبير للهجرة من شمال البحيرة إلى جنوبها، وصوًال إلى الوضع
األمني المتدهور في العقد األول من األلفية الجديدة الذي أسفر عن تحول حوض بحيرة تشاد لموطن لعدد من 

وقد انصرفت الكثير من الدراسات لتفسير . أكثر الحركات اإلرهابية عنفًا في أفريقيا على رأسها بوكو حرام
سية وأيديولوجية حصرًا لتغفل الكثير من ظهور الحركات اإلرهابية في حوض بحيرة تشاد بناًء على عوامل سيا

أبعاد الظاهرة وتعجز عن تفسير ظهورها في هذا التوقيت وفي هذا الموقع من القارة األفريقية على وجه 
هذا الضعف في المعالجة النظرية لظاهرة اإلرهاب في حوض بحيرة تشاد كان مرده األساسي هو . التحديد

.  حتم البحث عن أطر نظرية أكثر عمقًا وشموًال لعوامل تفسيرية جديدةنزع الظاهرة عن سياقها األمر الذي
بهذا المنطق يمكن اعتبار ظهور الحركات اإلرهابية في حوض بحيرة تشاد حالة تطبيقية مثالية لنظرية العنف 

ديكسون وعدد من -  التي ظهرت في تسعينيات القرن العشرين على يد توماس هومرEco-Violenceالبيئي 
وتتميز هذه النظرية بمنحها المكانة المركزية للعوامل البيئية إذ . حثين الذين أسسوا ما عرف بمدرسة تورنتوالبا

تقر بأن الكثير من حاالت العنف حول العالم كانت نتاجًا لندرة الموارد الطبيعية سواء عبر التدهور الكمي أو 
ي مفاده وجود عالقة ارتباط طردي ثنائية االتجاه على هذه الخلفية تسعى الدراسة الختبار فرض رئيس. النوعي

فالتنمية غير المستدامة كانت واحدة من أهم أسباب ظهور اإلرهاب في . بين التنمية غير المستدامة واإلرهاب
حوض بحيرة تشاد، كما أن تصاعد الممارسات اإلرهابية أدت بدورها إلى تفاقم مشكالت التنمية غير 

 مثل هذا االرتباط إلى السعي إلدماج التنمية المستدامة كجزء أصيل وأساسي في ويؤدي إدراك. المستدامة
  .سياسات مكافحة اإلرهاب في حوض بحيرة تشاد
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  )تجربة اليونسكو وتحدياتها ( ٢٠١٨-٢٠٠٠تنمية مدينة ستون تاون فى زنجبار تنزانيا من 
   أحمد عبد الدايم محمد حسين/د.أ

   جامعة القاهرة-دراسات اإلفريقية معهد البحوث وال -التاريخ  قسم
  

  :ملخص
كثيرون يظنون أن مجرد قبول إحدى المؤسسات الدولية للمشااركة فى تنمية إحدى البلدان االفريقية هو غاية 

لكن تجربة اليونسكو فى تنمية مدينة ستون تاون فى زنجبار تنزانيا، يخيب هذا الظن . المنى، وقمة النجاح
 المدينة الرئيسية في منطقة تعدعلى الساحل الغربي لجزيرة زنجبار، و التى تقع دينة مفتلك ال. ويحبط األمل

األمر الذي أهل . ١٩، كانت هى مركز الحكم لشرق افريقيا ووسطها طيلة القرن تنزانيادولة الحكم الذاتي في 
ة التاريخية لبدايات  لكن يبدو أن الخلفي.٢٠٠٠ عام  فى منظمة اليونسكولتراث العالميافي الئحة إلدراجها 

  .  وحتى اآلن٢٠٠٠عملية التنمية بها، هى التى تسببت فى تأخير انجاز تجربة اليونسكو فى تنميتها منذ سنة 
وبالنظر للوثائق الصادرة عن لجنة التراث العالمى ومناقشاتها لتحديات التنمية فى مدينة ستون تاون، نجد أن  

ناهيك عن عدم فعالية . حكومة التنزانية بواجباتها المتفق عليها سلًفاشكاوى اليونسكو تنحصر فى عدم قيام ال
. المنطقة العازلةفى ت و  الممتلكاعلىالتصاريح وتعزيز الرقابة تحسين آليات فى هيئة مراقبة التنمية الحضرية 

دم بع ٢٠١٧وجاء اعتراف تنزانيا عام . مدينة ومجلس بلدية زنجبارال بين سلطة ضتعار فضًال عن وجود 
، ليشكل التنميةعملية مراقبة وعدم تنفيذ ، ية المختلفة اإلدار سلطات الالبشرية والمالية وبنزاعاتكفاية الموارد 

وعلى هذا يهدف الموضوع الى رصد خطة التنمية . بيت القصيد فى تحديات التنمية التى تطلبها تنزانيا
مستفسرة عن األسباب . و فى إنجاح تجربتهاالمستدامة لمدينة ستون تاون، والمعوقات التى أخرت اليونسك

الدراسة إلى أربعة الحقيقية التى عطلت المشروع؟ وكيف يمكن تالفيها فى المستقبل؟ وفى هذا اإلطار تنقسم 
  :محاور رئيسية

  .١٩٩٩- ١٩٢٣ مشروعات تنمية ستون تاون فى الفترة -أوًال 
  . ٢٠٠٠ ملف تنمية ستون تاون فى أوراق اليونسكو عام -ثانًيا
  . ٢٠١٨-٢٠٠١ تجربة اليونسكو ومعوقات التنمية فى المدينة -ثالثًا
 .   إشكاليات الحل ومستقبل التجربة-رابًعا
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  الهجرة غير الشرعية بالسودان آثارها والجهود اإلقليمية لمكافحتها
  أحمد عبد اهللا محمد/ د

   جامعة الجزيرة- حنتوب – كلية التربية -قسم التاريخ 
  :ملخص

ف الهجرة على وجه العموم بأنها انتقال المجموعات البشرية من موقع آلخر بحثًا عن الحياة األفضل تعرّ 
اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو أمنيًا، ولكن في العصر الحديث ومع ثورة االتصاالت والمواصالت التي سهلت 

هذا فقد ظهرت هجرة الهجرة فقد بدأت تظهر موجات من الساعيين للوصول إلى ظروف معيشية أفضل ول
أخرى سميت بالهجرة غير المشروعة أو غير الشرعية والتي ازدادت معدالتها من الدول الفقيرة إلى الدول 
الغنية خاصة في العقد األخير من القرن العشرين بحثًا عن فرص العمل، هذا وتقدر منظمة الهجرة الدولية 

مليون شخص، والسودان بوصفه دولة أفريقية ) ٢٠٠(عدد المهاجرين غير الشرعيين في العالم بأكثر من 
ذات موقع متميز في الجغرافية السياسية للقارة كان من الدول التي اكتوت بنيران هذه الظاهرة في الفترة 
األخيرة نتيجة لما تعانيه القارة من تحوالت اقتصادية وسياسية وأوضاع اتسمت بالنزاعات والحروب 

 المحيطة به مثل اريتريا، إثيوبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان، والصراعات وخاصة تلك الدول
هذا مع ارتباط هذه الظاهرة بكثير من الظواهر السالبة التي تهدد الدول والمجتمعات، تهدف هذه الدراسة 

 وبداياتها في للوقوف عند ظاهرة الهجرة غير الشرعية من حيث تعريفها في اللغة واالصطالح، ولبيان تأريخها
السودان، ولتوضيح أسبابها ودوافعها والدول التي تعتبر مصدرًا لتلك الهجرات، كما تأتى الدراسة كذلك لتقف 
على اآلثار والنتائج المتعددة التي ترتبت على ظاهرة الهجرة غير الشرعية في السودان ألنه واحد من دول 

األمنية، االقتصادية، االجتماعية، الصحية، التركيب المعبر للكثير من موجات تلك الهجرة في النواحي 
الديموغرافي، النواحي الثقافية، السياسية وغيرها من تلك اآلثار، كما تهدف لبيان الجهود المتواصلة والحثيثة 
التي يبذلها السودان في سبيل التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية محليًا  في الداخل أو إقليميًا مع دول 

  . اإلقليمي أو مع المنظمات العاملة في هذا المجال وعلى وجه الخصوص مع منظمة اإلتحاد األفريقيالجوار
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  حالة عدم المساواة بين الجنسين فى دول حوض نهر النيل الواقع والمأمول
  حمد فؤاد ابراهيم المغازىأ/ د

   مصر–  جامعة الفيوم-معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول حوض النيل 
  

  :ملخص
 يعتبر تحقيق المساواة بين الجنسين أمرًا ذا أهمية أساسية لعملية التنمية البشرية إذ ينطوي على تلبية 
احتياجات المرأة والرجل على حد السواء، حيث تم التأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين في عملية التنمية، 

د من المؤتمرات، واالتفاقيات واإلعالنات الدولية، إال أن وعلى ضرورة رصد التقدم نحو تحقيقها في العدي
المجتمعات البشرية وبحكم البيئة والعادات والتقاليد المتوارثة واالختالفات والتباينات المكانية أدت الى تراجع 

، وظهرت فجوة بين اإلناث والذكور، وذلك لصالح - خاصة فى مجتمعات الدول الناميه–دور المرأة كثيرًا 
وعلى الرغم من أن الفتيات . يشكل عدم المساواة بين الجنسين عائقًا رئيسيًا أمام التنمية البشريةو . لذكورا

مشكلة . ، إال أنهن لم يحققن بعد اإلنصاف بين الجنسين١٩٩٠والنساء قد قطعن خطوات كبيرة منذ عام 
يرة التنمية بدول حوض النيل، ومنها  يوجد العديد من التحديات التي تركت آثارها وما زالت على مس:الدراسة

كيف يؤثر عدم المساواة بين : عدم المساواة بين الجنسين، وتتلخص مشكلة الدراسة فى التساؤل الرئيس التالى
 تأتى اهمية الدراسة من كونها :أهمية الدراسة. الجنسين على مسيرة التنمية فى فى دول حوض نهر النيل

ة فى دول حوض النيل من تحديات كبيرة تؤثر على دورها وتعوق تقدمها، مما محاولة البراز ما تواجهه المرأ
يؤثر سلبًا على حجم التنمية بمجتمعات دول حوض النيل حيث االرتباط الوثيق بين عدم المساواة بين 

  .حوض النيل الجنسين ومتطلبات تحقيق التنمية بدول
  : أهداف الدراسة

 .عرض للوضع السكانى بدول حوض النيل -
 .دراسة مؤشرات عدم المساواة بين الجنسين فى دول حوض نهر النيل -
 .تحديد درجة اسهام متغيرات الدراسة فى تفسير مستويات التنمية فى دول حوض نهر النيل -
اقتراح المرتكزات الرئيسية لتحسين وضع المرأة والعمل على الحد من الفوارق بين الجنسين فى  -

 .نمؤشرات عدم المساواة بين الجنسي
يمكن لحالة عدم المساواة بين الجنسين فى دول حوض نهر النيل أن تكون فية بمثابة قوة : فرضية البحث

إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى، وكذلك : مناهج الدراسة ومصادرها. ضاغطة على التنمية
 .المنهج االقليمى، إضافة إلى االستعانة بمصادر إحصائية عديدة للدراسة
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  االنقالبات العسكرية واثرها علي عدم االستقرار في افريقيا
   زينب علي احمد البشر/د  - دم محمد حسن ابكر كبسآ /د

  السودان -جامعة نياال 
  :ملخص

 ،   تهدف الدراسة الي ابراز ظاهرة االنقالبات العسكرية  واثرها علي عدم االستقرار السياسي في افريقيا
فريقية منذ ان حصلت على استقاللها من االستعمار العديد من مظاهر عدم شهدت معظم دول القارة اال

  .واالغتياالت السياسية وتدمير التنمية, االستقرار السياسى الذى تمثل فى  االنقالبات العسكرية 
    لقد شهدت عدد من الدول اإلفريقية توّرطات عسكرية مباشرة عبر االنقالبات العسكرية، كحاالت موريتانيا

م على التوالي، وهو التوّرط ٢٠١٢م، ٢٠١٠م، ٢٠٠٩م، ٢٠٠٨: ومدغشقر والنيجر ومالي، في أعوام
العسكري في العملية السياسية للدولة اإلفريقية الذي يرتبط بالسياقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 

سي والذي ادي الي سيادة العنف  عدم االستقرار السياوتداعياتها في كّل حالة، نتج عن االنقالبات العسكرية
السياسي وعدم االلتزام بالقواعد الدستورية والذي ينتج عن السلوك السياسي وعجز المؤسسات السياسية 

ومن مظاهر هذا العنف السياسي االغتياالت السياسية وحرب العصابات . للمطالب البيئة الداخلية والخارجية
حل البرلمان قبل اكتمال مدته والتغيرات سجن واالعدام والنفي و تقاالت والواعمال الشغب والتدمير واالع

 .الوزارية السريعة
بيد أنه بالنظر الستعادة المؤسسة العسكرية لدورها عبر انقالباتها المتتالية، كآلية معتمدة في الدول اإلفريقية 

العشرين، فإن هذه اآللية دائمًا ما إلحداث االنتقال السياسي، بواقعها المعّقد في العقد األول من القرن الحادي و 
تنهض بذلك على حساب آلية اإلجراءات الديمقراطية التي أثبتت عدم قدرتها على ضبط تداخل مفردات الواقع 
اإلفريقي، وعجزها عن فّض االشتباك استنادًا لقواعدها حال اختالف األطراف الفاعلين في العملية السياسية 

  .داخل الدولة اإلفريقية
  .دت الدراسة علي المنهج الوصفي والتاريخي بغرض جمع المعلوماتاعتم

  .من أهم نتائج الدراسة  االنقالبات العسكرية سبب في سقوط الديمقراطية وتدمير لالقتصاد االفريقي
  
  
  
  

 



 ٢٠١٨ مايو ٨ - ٧" التنمية المستدامة فى أفريقيا"المؤتمر الدولى السنوى 

  - ١٣ -

  محاربة اإلسالم لإلرهاب ودفعه لعجلة التنمية 
 أسامة دفع اهللا عبد الرحيم / د

  السودان-ية القضارف أكاديمية العلوم الصحية وال
  :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلي معرفة واقع االرهاب الذي ينتج الخراب والتدمير في مختلف المجتمعات اإلنسانية، 
ومحاربة اإلسالم لهذه الظاهرة، ومعرفة تداعياته وانعكاساته على االمن والتنمية اإلجتماعية، وكيف تميزت 

وتكمن أهمية . ائل الوقاية منه ومكافحته يشتى الوسائل المشروعةالشريعة اإلسالمية بوضع إجراءات ووس
الدراسة إلي انتشار هذه الظاهرة في مواطن كثيرة، ويعتبر اإلرهاب من المهددات الرئيسة ضد التنمية والعدالة 
والسلم الذي ينشده المجتمع، وتتضح خطورة هذه الظاهرة في عدد ضحايا اإلرهاب وفي الخسائر المادية 

ومنهج الدراسة هو المنهج االستقرائي التحليلي، إضافة إلى المنهج التاريخي من خالل ذكر شئ . ناجمة عنهال
أن الشريعة اإلسالمية ال صلة لها باإلرهاب، بل تدعوا : وخلصت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها. من التاريخ

واإلرهاب ظاهرة مرفوضة من . بغير حقالى السلم والتنمية، وتجرم من يقتل نفسا او يروع أو يرهب الناس 
قبل المجتمع اإلنساني كافة ألن فيه تدمير للحياة اإلجتماعية وتعطيلها، ويهدف إلى إثارة الرعب والخوف 

. عدم وجود إجماع دولي في إيجاد تعريف محدد جامع مانع شامل لإلرهاب. والقلق لدى األفراد والجماعات
 التكفي بل يجب الوقوف على األسباب الحقيقية لهذه الظاهرة ومعالجة المحاربة العسكرية لإلرهاب وحدها

وكذلك تبدو أهمية البحث من خالل بيان الحقيقة في تبرئة األديان والثقافات . األمر بالحكمة و الوضوعية
  .المختلفة منه ال سيما الثقافة اإلسالمية
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  لقطاع السياحي المصريا: دراسة حالة أثر اإلرهاب على النشاط السياحي
  سارة فكري مكاوي متولي/  أ-أسماء فكري مكاوي متولي / أ

  مصر        - جامعة قناة السويس -كلية السياحة والفنادق 
  :ملخص

إن قضية اإلرهاب أصبحت أزمة وتحديا خطيرا يعاني منها المجتمع العالمي ككل، أكثر القطاعات تأثرا قطاع 
وال شك أن كافة دول العالم توقن مدى . ة حساسة وأكثر ارتباطا باألمن واالستقرارالسياحة نظرا لكونه صناع

أهمية القطاع السياحي وما يؤديه من دور رئيسي في تحقيق آمالها وتطلعاتها التنموية المختلفة، وتعمل 
 يكفل له الرواج جاهدة على توفير كافة السبل والمقومات التي تمن نجاحه وتدفع به إلى المزيد من التطور بما

واالزدهار، كما تسعى إلى حمايته من كافة المخاطر والتهديدات التي قد تلحق الضرر واألذى ببنيانه وأعمدته 
وبالرغم من الجهود التي تبذلها مصر لحماية . ومقوماته األمر الذي يعود عليها بأشد الخسائر واألضرار

ية متزايدة في الفترات األخيرة أدت إلى انعكاسات سلبية النشاط السياحي، إال أنه يتعرض إلى أعمال إرهاب
ويهدف هذا البحث إلى بيان مدى تأثر القطاع . عليه وانخفاض معدل الحركة والليالي السياحية القادمة لمصر

. السياحي المصري باألعمال اإلرهابية، ووضع بعض المقترحات لتجاوز األزمة السياحية الحالية في مصر
توضيحيا لتحقيق .  هذا البحث في أهمية النشاط السياحي ذاته لما له من عائد اقتصادي كبيروتتمثل أهمية

أهداف البحث قد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي ألهم ما ورد في الكتب والمراجع العربية واألجنبية 
الليالي السياحية ومعدل والدوريات واإلحصائيات والتقارير الرسمية المتعلقة بالحركة السياحية في مصر و 

ومن أهم نتائج البحث إن االنعكاسات السلبية لإلرهاب ال تقتصر على جانب واحد من . اإلنفاق السياحي
جوانب النشاط السياحي بل تمتد لتشمل كافة الجوانب المتعلقة به من اإلستثمارات والموارد البشرية والعائد 

ووجود أكثر من نمط لإلرهاب مما يعني تهديدا  ،ة لهذا النشاطة والصناعات المغذيالمادي والبنية األساسي
  .للكثير من األنشطة اإلقتصادية السائدة في المجتمع المصري ومنها النشاط السياحي
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  االستثمار في االقتصاد األخضر وانعكاساته
  على النمو االقتصادي في جمهورية جنوب أفريقيا

  عبد العزيز أشرف جابر/   د
  :ملخص

 إلى االتفاقية UNEP)( دعا برنامج األمم المتحدة للبيئة ٢٠٠٨في أعقاب األزمة المالية العالمية في عام 
؛ لتشجيع الحكومات على دعم التحول نحو مسار االقتصاد األخضر  (GGND)العالمية الخضراء الجديدة

)GE(الرئيسية في تحقيق التنمية من ، كعالج محتمل لبعض اإلخفاقات التي اتسم بها اقتصاد السوق وأدواته 
خالل نماذج التنمية التقليدية، وكمسار أكثر فعالية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية، ومواجهة 

األزمات المالية واالقتصادية، وأزمات المناخ، : العديد من األزمات العالمية التي ظهرت مؤخًرا، وفي مقدمتها
 مواجهة األزمات إطار في. االنبعاثات الكربونية معدل  والماء، والغذاء، وتزايدوالوقود، والتنوع البيولوجي،

، كمسار بديل ٢٠٠٨في عام  انطالقه بداية في األخضر االقتصاد مفهوم ظهر ذكرها، السابق العالمية
من خالل لتحقيق  التنمية المستدامة، ومعالجة المشاكل االقتصادية واالجتماعية والبيئية بطريقة متوازنة، 

نموذج، يشترط تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، بأنشطة غير ملوثة، ترتكز على كفاءة استخدام 
ج تقرير برنام في تطويرها تم التي للنماذج وطبقا. الموارد، لحماية التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي

، "مية المستدامة والقضاء على الفقرات إلى التنمسار .. نحو اقتصاد اخضر " األمم المتحدة اإلنمائي بعنوان
 يحققها التي من تلك أعلى سنوية نمو معدالت يحقق األخضر يمكن أن االستثمار فإن سيناريو التوجه نحو 

 تهدف. الضارة البيئية التأثيرات عن التام النمو االقتصادي باالنفصال هذا ويتميز العمل المعتاد، نهج سيناريو
لى التعرف على أثر االستثمار في االقتصاد األخضر على النمو االقتصادي في جنوب أفريقيا، هذه الورقة إ

واستخالص بعض المقترحات التي من خاللها يمكن لجنوب أفريقيا أن تحقق قدر أكبر من االستفادة من 
وتعرض . تدامةاالتجاه نحو االستثمار في االقتصاد األخضر كأحد المسارات البديلة لتحقيق التنمية المس

  :الورقة النقاط التالية
  .اإلطار النظري لالقتصاد األخضر: أوالً 
  .أثر االستثمار في االقتصاد األخضر على النمو االقتصادي في جمهورية جنوب أفريقيا: ثانًيا
  .تحليل اقتصاد جنوب أفريقيا ومدى مواءمته مع التوجه نحو مسار االقتصاد األخضر: ثالثاً 
  .ت االنتقال لمسار االقتصاد األخضر في جمهورية جنوب أفريقيامعوقا: رابًعا

 .النتائج والتوصيات: خامًسا
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 تحديات االستثمار والتنمية في افريقيا 
  اعتدال محمد احمد االمين/ د

  السودان-زهرى  جامعة الزعيم األ -ية كلية العلوم السياسية والدراسات االستراتيج
  :ملخص

الدور المتعاظم لالستثمارات في االقتصاد العالمى، كما أن تجارب عالمية وعلى راسها تنبع اهمية الورقة من 
فريقية وما فالقارة األ.  التنمية االقتصاديةتجارب شرق اسيا تؤكد الدور الكبير لالستثمارات في دعم مسيرة

ال ان الوقع االفريقي تزخر به من موارد جعلها تحت انظار المستثمرين فحظيت  بقدر من تلك االستثمارات، ا
تحاول هذة الورقة . ابرز تحديات كثيرة جعلت من الصعوبة بمكان تحقيق الفائدة القصوى من هذه االستثمارات

ان االجابة على السؤال الذي يتعلق بالتحديات المختلفة التى تواجه تلك االستثمارات، كما تفترض الدراسة 
علية تهدف الورقة الى . ود، نتيجة التحديات المختلفة التى تواجهافريقيا محدأدور االستثمار في التنمية في 

فريقيا كما تهدف الي تحليل التحديات المختلفة التى تواجة أجنبية في صف الكمى والنوعى لالستثمارات األالو 
  .تستخدم الدراسة عدد من المناهج من بينها المنهج الوصفي التحليلي والمنهج االحصائى. االستثمار

  :تى الورقة في اربعة محاور تأ
 .اطارًا نظريًا حول العالقة بين التنمية واالستثمار .١
 .فريقياأجنبية في  وكمية لالستثمارات األخارطة وصفية .٢
 .فريقياألتى تواجة االستثمار االجنبي في التحديات ا .٣
 .فريقياألتى تواجة االستثمار االجنبي في رؤية لمواجهة التحديات ا .٤
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  فريقيا بالتركيز على الثروة المائيةأت الطبيعية ومستقبل التنمية فى االثرو 
  إقبال محمد أحمد وراق/ د
    السودان- جامعة الرباط الوطنى  -قسم الجغرافيا 

  :ملخص
 التي تلبي مطالبه وتشبع الكثير من رغباته ةارد الطبيعيإن تقدم االنسان وتطوره يتوقف أساسًا على المو 

ظهور الجنس البشري على كوكب االرض، ومن المعلوم أن القارة االفريقية تتوافر فيها الكثير واحتياجاته منذ 
من الموارد الطبيعية المتنوعة من معادن ومحروقات ونباتات لكن يعتبر الجزء األكبر في شكل مواد خام 

نبثقت عنه أهمية وذلك لضعف االمكانيات، تتمحور أهمية الموارد الطبيعيه في أنها حجر األساس الذي ا
فالموارد الطبيعيه كانت وما تزال بمثابة ) الموارد البشرية، الموارد الحضاريه(الجوانب االخرى من الموارد 

الحافز األول لموارد الثروة البشرية وطاقة االنسان كي تعمل ألجل االنتفاع بها وبناء حضارة االنسان التي 
ذا البد من اإللمام التام بالكيفية العلمية الستغالل الثروات حتى يتم تكون بدورها نتاجًا الستغالل الموارد، له

تحقيق تنمية مستدامة، تهدف هذه الدراسة الى التعريف بأنواع الموارد الطبيعية ومعدل توافرها ودورها فى تلبية 
ثار السلبية احتياجات التنمية بالتركيز علي الثروات المائية، كذلك للتعرف على مشاكل التنمية لتجنب اآل

ووضع الحلول المناسبة لها، تأتي هذه الدراسة للتعريف بأهمية المياه في التنمية من منظور متكامل والربط 
بينها واألنشطة االقتصادية واالجتماعية وأثر ذلك علي الموارد الطبيعية حتى يمكن تحقيق التنمية المتوازنة 

م الدراسة بإتباع المناهج النظرية ذات الصلة بالجغرافيا من في كل جوانب حياة السكان في أفريقيا وسوف تقو 
خالل االعتماد علي المصادر األولية باإلضافة للمنهج اإلحصائي الوصفي وذلك من خالل وصف منطقة 
الدراسة والتعرف علي الخصائص العامة المميزة لها، والمنهج التاريخي لمعرفة استغالل الموارد المائية 

وانعكاسها علي التنمية، ثم المنهج االستقرائي وتحليل ما يمكن مالحظته من عناصر ذات ومراحل تطورها 
ومن المتوقع أن تسهم الدراسة في وضع مؤشرات يمكن االستفادة منها في الواقع . صلة بموضوع الدراسة

بل القارة االفريقي بغرض توظيف الموارد بالشكل األمثل بالتركيز علي المياه ووضع لبنات لتوجيه مستق
  .التنموي باعتبارها أنموذجًا يحتذى به في بقية القارات
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 )١٩٥٦- ١٩٥١( الرابط التاريخي والثقافي بين مصر والجزائر خالل الفترة االستعمارية
   بوسعيدسومية/   د-آمال علوان  / د

 زائر الج- سيدي بلعباس - جامعة الجياللي ليابس -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
  

:ملخص  
قراءة ماضي شعوب شمال إفريقيا يعزز روابط اإلتصال الضاربة بتاريخها إلى أزمان غابرة ويقوي ويعزز  

عالقتها الحالية والمستقبلية ، وانطالقا من هذا سنحاول تسليط الضوء في ورقتنا البحثية على مجال التعاون 
ريخنا، وهي فترة االستعمار األوروبي، فرغم الصعاب الثقافي بين مصر والجزائر في فترة زمنية عصيبة من تا

والشدائد لم تنقطع روابط التعاون الثقافي و العلمي بين هذين البلدين، بل شكلت مصر قبلة للطلبة الجزائريين 
الذين شددت عليهم اإلدارة الفرنسية اإلستعمارية الخناق ،وضيقت عليهم سبل طلب العلم، فوجدوا في مصر 

ما هي أبرز مالمح التعاون : والداعم، من خالل هذه الورقة البحثية سنجيب على اإلشكالية التاليةنعم الساند 
الثقافي المصري الجزائري خالل خمسينيات القرن العشرين؟ ولإلجابة على هذه اإلشكالية سنستند على 

ابها لتكون إثباتا تاريخيا مجموعة ال بأس بها من الوثائق األرشيفية ، وكذا الشهادات الحية التي دونها أصح
 - حسب نظرنا-على روابط التعاون التاريخي الذي لطالما جمع مصر والجزائر، وما يزيد هذه الدراسة أهمية

الظرف االستثنائي الصعب الذي كانت تعيشه كل من مصر والجزائر على حد سواء ، أما العناصر التي 
  :سنتطرق إليها فهي كالتالي

  .جزائرية إلى األزهر الشريفالهجرات الطالبية ال - ١
إبراز العقبات ودور ( مساعي شيوخ العلماء المسلمين الجزائريين في مجال البعثة األزهرية أزمات وحلول - ٢

 ).اإلعانة المصرية
 .المساعدات المصرية ألعضاء البعثة الجزائرية بمصر - ٣

 .ى الحكومة المصرية  تأسيس مكتب جمعة العلماء المسلمين الجزائريين في القاهرة والتوسط لد-أ
 دعم وٕاعانة الطلبة الجزائريين في العمل السياسي وتأسيس النقبات والعمل العسكري والثقافي داخل -   ب
  .مصر

نحاول االستفادة من تجارب وأخطاء الماضي لتوصل لحلول وآفاق في حاضرنا ومستقبلنا، : أهداف الدراسة
ة في جميع المجاالت السياسية والثقافية لتعزيز وتجديد الروابط باإلضافة إلى ضرورة استغالل الروابط التاريخي

  .لتحقيق التنمية المستدامة بين دول شمال إفريقيا عامة وبين مصر والجزائر خاصة
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  :عاون اإلسالميالتجارة البينية لدول أفريقيا جنوب الصحراء المنتمية لمنظمة الت
  الواقع والتحديات 

  أمل خيري أمين محمد/ أ
   جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات األفريقية - السياسة واالقتصاد قسم

:ملخص  
تضطلع التجارة بدوٍر حيوي في النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان النامية، خاصة في أقل 

ات كبيرة في الوصول البلدان نمًوا، ومن بينها البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى التي تواجه تحدي
إلى األسواق العالمية؛ لذا فإن بناء القدرات التجارية العالمية واإلقليمية أمٌر هاٌم لتحفيز النمو الالزم لدعم سبل 
المعيشة المستدامة؛ مما يستلزم العمل على تقديم المساعدات اإلنمائية لدول المنطقة، وتصميم البرامج 

ة، وتطوير البنية التحتية وتحسين فرص الوصول إلى األسواق، ودعم المتخصصة لدعم الصادرات األفريقي
التجارة البينية، وزيادة المعونة من أجل التجارة لتحسين القدرة التنافسية، وٕازالة الحواجز أمام التجارة البينية 

عد منظمة التعاون وتُ . واإلقليمية والعالمية، وهو الدور الذي تضطلع به العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية
 أحد المنظمات الناشطة في مجال العمل على )Organization of the Islamic Cooperation) OICاإلسالمي 

 دولة في أفريقيا ٢٢ دولة من بينهم ٥٧تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء البالغ عددها 
األقل نمًوا، وتحظى هذه الدول باهتمام المنظمة من خالل جنوب الصحراء، يتم تصنيفهم على أنهم من الدول 

تسعى الدراسة إلى تحليل . أجهزتها المختلفة، وٕان كان دور المنظمة في القارة األفريقية يجهله الكثيرون
مؤشرات التجارة البينية لمجموعة الدول األفريقية المنتمية للمنظمة، وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج 

اسات التي اتخذتها المنظمة وأجهزتها من أجل تعزيز التجارة البينية بين هذه الدول، مع إبراز أهم والسي
  .العقبات والتحديات التي تواجه التبادل التجاري بين الدول محل الدراسة، وُسبل التغلب عليها

  :وتشمل الدراسة المحاور التالية
  .ب الصحراء المنتمية لمنظمة التعاون اإلسالميتحليل مؤشرات التجارة البينية لدول أفريقيا جنو  -
 .أهم البرامج التي وضعتها المنظمة لتعزيز التجارة البينية للدول األفريقية األعضاء بها -
 .التحديات التي تواجه دور المنظمة في مجال تعزيز التجارة البينية في دول المنطقة -
 .لمنطقةسبل التغلب على تحديات تعزيز التجارة البينية لدول ا -
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 األثيويبة السودانية العالقات :للجنوب الجنوب تعاون
 اهللا عبد محمد الباقي عبد أمل /د

  السودان- اإلستراتيجية والدراسات للبحوث السودان مركز
:ملخص  
-  ١٩٩١بين ما الفترة في )مليس زيناوي(الرئيس فترة في استقرارًا◌ً  اإلثيوبية السودانية العالقات شهدت
 الدعم إلى جزئياً  العالقات تحسين ويرجع السابقة الحكم فترات طوال البلدين بين كبير صراع دبع م٢٠١٢

 األثيوبية الشعوب لتحرير السورية الجبهة بعدها ومن التقراي تحرير جبهة من وجدتهما اللذين والمساندة
 أي أو للتفاهمات تنشأ ولم مشتركال اإلحتياج بحكم نشأت اإلثيوبية السودانية العالقات أن القول يمكن وبالتالي

 السودان، وتدهورت جنوب حرب بسبب تماماً  تنقطع لم البلدين بين العالقات إن. مشتركة أومبادئ أيدولوجيات
 مع العالقات تحسين سوى الجديدة الحكومة أمام خيار هناك يكن لم وبالتالي كثيرة عوامل بسبب العالقات
 في السوداني النظام دخول من وبالرغم اإلنقاذ حكام عند تتردد التي سالميةاإل األيدلوجية من بالرغم السودان
 النظام مع مواجهة في يدخل لم األثيوبي النظام لكن اإلسالمي، االتجاه بسبب الجوار دول كل مع عداء

 .الطرفين بين للصراع منطقياً  وغير واهياً  دوراً  الحدودية الخالفات لعبت وكما السوداني،
 العالقات بين والحاضر الماضي عن نبعت اإلثيوبية السودانية العالقات دراسة  أهمية:راسةالد أهمية

 .والدولية اإلقليمية المتغيرات كل ظل وفي األثيوبية السودانية
 .والمائية واالقتصادية السياسية المجاالت في البلدين بين لحلول الوصول إلى الدراسة  هدفت:الدراسة أهداف
 اإلسالمية؟ األيدلوجية بين عالقة لها وٕاثيوبيا السودان بين المشاكل  هل:الدراسة فرضية
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  ميةنترنت في محو األ المراة  في أفريقيا باستخدام اإل واقع تمكين
  أميرة احمد رحمة اهللا/ د

  السودان
:ملخص  

ماح للنساء بتمكين أنفسهن السكان لالستخدام المتنامي للشبكة العنكبوتية في أواخر القرن العشرين دوًرا في 
فريقيا من خالل استخدامهن لإلنترنت بطرق مختلفة، ومع ظهور الشبكة العنكبوتية العالمية بدأت النساء أفي 

باستخدام مواقع التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتويتر للتعبير عن مطالبهن، ومن خالل هذا النهج الجديد 
كين أنفسهن من خالل تنظيم الحمالت والتعبير عن آرائهن فيما يخص الذي اتخذته النساء أصبح بإمكانهن تم

ع ، فعلى سبيل المثال تساوي الحقوق بين الرجل والمرأة دون أن يشعرن أنهن مضطهدات من أعضاء المجتم
 ُأجبر على أساسها موقع ٢٠١٣ مارس ٢٩مرأة مهتمة بقضايا المرأة حملة على اإلنترنت في إ ١٠٠أطلقت 

ذي يعتبر أهم مواقع التواصل االجتماعي على إغالق صفحات عدة كانت تنشر الكراهية ضد فيسبوك وال
وفي السنوات األخيرة أصبح التدوين أيًضا أداة هامة للتمكين التعليمي للمرأة، في الوقت الحاضر . النساء

وقلة تكلفته،  وذلك بسبب سهولة الوصول للتعلم اإللكتروني سة من منازلهنأصبح بإمكان النساء الدرا
والتمكين التعليمي للمرأة من خالل التقنيات الجديدة كالتعلم اإللكتروني يكسبها أيًضا مهارات جديدة تساعدها 

اة في افريقيا تهدف الورقة التعرف علي المفاهيم النتعلقة بتمكين المر . في العالم المتقدم اليوم وم بالعولمة
ماهو دور استخدام االنترنت كاداة لتمكين المراة في : تتمثل في يسيةئ حيث تطرح اشكالية ر باستخدام االنترنت

افريقيا في وجود فرضية اساسية تتمثل في أن عملية تمكين المرأة في أفريقيا باستخدام االنترنت تقضي علي 
 بجانب حداث التاريخية األرخدام المنهج التاريخي الستقراتم است. األمية الرقمية وتسهم التعليم مدي الحياة

ين المتغيرات بالتطبيق علي تمكين المنهج التحليلي الوصفي وذلك ما استدعته الضرورة لتوضيح العالقة ب
 .فريقيا باستخدام االنترنتأالمراه في 
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   :فريقياأالتنافس الدولي على النفط وأثره علي التنمية ب

 الصين نموذجاً 
  إيمان إبراهيم زغبير عبد الماجد محمد/ أ

  السودان-  جامعة الزعيم األزهري-لية العلوم السياسية والدراسات اإلستراتيجية ك
  

:ملخص  
فريقية من القارات الغنية بمواردها االستراتيجية المتعددة والمتنوعة والتي عملت على إعادة تعتبر القارة األ

ومن هنا .  مواردها خاصة النفطصياغة جيواستراتيجية القارة من ناحية وجذبت لها العديد من المتنافسين حول
أصبحت القارة اإلفريقية محط أنظار القوى الدولية التي تعمل ومازالت على تعزيز وجودها الستغالل الموارد 

 تأتي الورقة متناولًة للتنافس الدولي على النفط وأثره على .األفريقية عامة والنفطية على وجه الخصوص
إشتملت الورقة على العديد من المحاور متمثلة في تناولها .   للصين نموذجاً التنمية بافريقيا من خالل تناولها

لمفهومي التنافس الدولي والتنمية والعالقة بينهما، أسباب التنافس الدولي علي النفط االفريقي، إضافًة الي 
.     مية بافريقيابدايات وأسباب االهتمام الصيني بالنفط االفريقي ومن ثم تقييم الدور الصيني في مجال التن

تنبع أهمية الورقة من أهمية الموضوع الذي تتناوله وهو النفط االفريقي ومدى تنافس القوى الدولية والصين 
كما تهدف الورقة الي بيان وتوضيح تنافس الصين والدول االخرى . حوله وتأثير ذلك على  التنمية  بافريقيا

خلصت الورقة الي أن النفط في . نمية االفريقية إيجابًا وسلباً علي النفط االفريقي ومدى تأثير ذلك علي الت
الواقع االفريقي أصبح في كثير من األحيان معوقًا لجهود التنمية الوطنية على الرغم من أنه أحد أهم 

أختتمت الورقة . استخدمت الورقة كًال من المنهج التاريخي والتحليلي الوصفي ومنهج دراسة الحالة. مقوماتها
  .تمة ومجموعة من النتائج والتوصيات وقائمة الهم المراجعبخا
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دراسة ميدانية  :تقييم األبعاد الثقافية واالجتماعية ألوضاع الرعاية الصحية في إفريقيا
   أوغندا-في كامباال 

  محمد جالل حسين /  د-إيمان البسطويسي / د
   جامعة القاهرة -ة  معهد البحوث والدراسات اإلفريقي-قسم األنثروبولوجيا 

ن غالبية الدول اإلفريقية النامية تعاني من العديد من المشكالت المتعلقة بالرعاية الصحية، سواء إ   :ملخص
كانت تلك المشكالت ناجمة عن قصور الخدمات الصحية، نقص الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، عدم 

 العوامل المكانية مثل مركزية الخدمات الصحية، تناسب الخدمات الصحية مع عدد أجمالي السكان، أو بعض
باإلضافة إلى بعض العوامل السوسيوثقافية األخرى التي تحول دون حصول بعض الفئات من السكان من 

وتعد  .الخدمات الصحية المتاحة كعدم المساواة والتمييز بين الجنسين وحرمة الجسد وغيرها من العوامل
ي يتضح بها المشكالت المتعلقة بالرعاية الصحية سواء كانت تلك المشكالت أوغندا أحد الدول النامية الت

ناجمة عن العوامل السوسيوثقافية أو عن قصور القطاع الصحي، لذلك جاء الهدف من هذه الورقة البحثية 
م متمثًال في التعرف على طبيعة الخدمات الصحية المتاحة في كامباال سواء الحكومية منها أو الخاصة، وأه

العوامل التي تتحكم في طلب السكان لتلك الخدمات، والتعرف على الطرق المفضلة والمتاحة لديهم في 
إلتماس العالج وطبيعة األمراض التي يلجأون إلى المرافق الصحية الرسمية لعالجها، وتلك التي يفضلون 

لى معرفة أسباب تفضيلهم لذلك، كما اللجوء إلى العالجات التقليدية والمعالجين الشعبيين لعالجها، باإلضافة إ
هدفت الورقة البحثية إلى وضع تصور مقترح من منظور أنثروبولوجي لتعظيم االستفادة من الخدمات الصحية 

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج األنثروبولوجي الكيفي والكمي، ومدخل اإليكولوجيا الثقافية ومدخل  .الرسمية
ولجمع المادة العلمية فقد تم . ن أهمية في تلك الدراسات المتعلقة بالصحة والمرضالمعرفة التقليدية لما لها م

ذكور (وقد أجريت الدراسة الميدانية على عينة من سكان كامباال . إعداد دليل عمل ميداني واستمارة استبيان
 جماعية بؤرية، إلى جانب ثالث مناقشات)  مقابلة متعمقة٢٠ - استبيان١٠٠( مفردة ١٢٠بلغ قوامها ) وٕاناث

 . عام٥٥ - ١٥وقد تراوحت أعمار العينة ما بين 
 :وتوصلت الدراسة الراهنة إلى عدة نتائج، أهمها

يتوافر بكامباال العديد من المرافق الصحية الرسمية والخيرية والخاصة، ولكنها تعاني من بعض ) ١(
قدمة بالنسبة إلجمالي عدد السكان، المشكالت مركزية الخدمات الصحية الحكومية وعدم كفاية الخدمات الم

 . وارتفاع تكلفة الكشف في المرافق الصحية الخيرية والخاصة
هناك العديد من المعوقات التي تحول دون سعي السكان لطلب الخدمات الصحية منها مركزية الخدمات ) ٢(

ف والعالج، عدم توافر الصحية الرسمية، عدم توافر وسائل المواصالت، انخفاض الدخل، ارتفاع تكلفة الكش
 .بعض الخدمات، وغيرها من العوامل
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  :والتكامل والتنمية رؤية تحليليةفرص االستثمار 
  فريقياأ الجماعة االقتصادية لشرق -دراسة حالة 

 يمان محمد السيدإ/ أ
   بجامعة القاهرة-فريقية ث والدراسات األ معهد البحو -قسم السياسة واالقتصاد 

 ومعدالت الفقر همها ارتفاع التضخم والبطالةأقية تعانى من العديد من المشاكل فريمعظم الدول األ :ملخص
مية مما يؤدى االدخار والتفاوت فى توزيع الدخل وضعف معدالت التعليم وانتشار األوتراجع واالستثمار و 

قتصادى والثقافى اللتراجع معدالت النمو االقتصادى وضعف عملية التنمية فى ظل انتشار العولمة واالنفتاح ا
فى ظل ابرز فريقية على العالم وقيام هذه الدول بعمليات اصالح شاملة بجميع القطاعات لالقتصادات األ

فقر والمرض التحديات التى تواجه القارة السمراء من انتشار االرهاب وعدم االستقرار السياسى وانتشار ال
ة ان تتبنى برامج االصالح االقتصادى وابراز انواع ، لذا من الضرورى على دول القار وضعف البنية التحتية
إفريقيا صاحبة ثاني أكبر بساط أخضر في العالم  نجميع قطاعات االقتصاد القومى ألفرص االستثمار ب

على مدى العقد % ٥,٤ حيث انها حققت معدل نمو متوسط وتمتلك مقومات االستثمار في شتى المجاالت
البنك الدولى فى ظل زيادة حاجة الدول االفريقية للتكامل والدخول فى تكتالت الماضى وفقا لتقارير التنمية ب

 وتوقف فى ١٩٦٧ التجمع فى عام ئانش. اقليمية لتحتل مركز قوى على خريطة االقتصاد العالمى الجديد
)  اوغندا-  بورندى-روندا- تنزانيا- كينيا( وهو يتكون من دول ٢٠٠٠ ورجع للعمل بقوة فى عام ١٩٧٧عام 

وهى من دول حوض النيل ومن االقتصادات الواعدة فى القارة خاصة فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات 
، لذا يعد التكامل االقتصادى فى تدامة بدول التجمعواالتصاالت والخدمات المالية كى تتحقق التنمية المس

 فى ظل تنامى الثقة بالتطلعات المجال الصناعى والزراعى خطوة فى زيادة حجم االستثمار الوارد لدول التجمع
سيكون المستقبلية القتصادات دول تجمع شرق افريقيا وتقليص العوائق التي كانت تقف في وجه االستثمار 

االقتصادى لدول التكتل خاصة فى ظل كونه أحد أهم التكتالت االقتصادية خطوة هامة نحو تعزيز النمو 
  :ض هذه الدراسة النقاط التاليةتعر ومن هذا المنطلق تس .الواعدة فى أفريقيا

  فريقيا أة الجماعة االقتصادية لدول شرق أتاريخ نش: اوال
  فريقياأنظرة عامة على دول تجمع شرق : ثانيا
  فريقياأمالمح االقتصاد فى دول تجمع شرق : ثالثا
  فرص االستثمار والتنمية بدول الجماعة: رابعا

  افريقيأمالمح التكامل بدول تجمع شرق : خامسا
  فريقياأابرز التحديات التى تواجه عملية التنمية والتكامل بدول تجمع شرق : سادسا
 سبل تعزيز التعاون والتكامل بين دول التجمع : سابعا
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 الحرف التقليدية النسائية والتنمية المستدامة رؤية في التمكين اإلجتماعي للمرأة اإلفريقية
   إيمان مهران/د.أ

   مصر-أكاديمية الفنون - التشكيل الشعبي الثقافة المادية وفنون 
:ملخص  

وفي إفريقيا  .تعتبر الحرف التقليدية ثروة األمم الحقيقية، وأمنها المعرفي الذي يمنحها الخصوصية بين األمم
كانت للمرأة مساحة كبيرة من رعاية الفنون الحرفية والعمل بها، حيث تسيطر على تلك  المهن اليدوية 

ولما كانت المرأة اإلفريقية تعاني التهميش والفقر وظروف عديدة فرضتها القارة، فما  .تالعامالت المبدعا
زالت الحرف التقليدية خاصة النسائية في حالتها األولية، وهو ما يحتاج إلى تقنين وتنمية مستدامة يحمي 

 ميدان الحرف التقليدية، كما ولقد إشتهرت إفريقيا بتنوع كبير في. الحرفية والحرفي والخامة التي توفرها البيئة
يحاول . أن المراة اإلفريقية عرفت بألوانها المتميزة التي أعطتها مساحتها اإلبداعية على المستوى اإلنساني

البحث التعرف على الحرف التقليدية النسائية اإلفريقية عامة، في محاولة لوضع رؤية في التمكين اإلجتماعي 
  . تدامة داخل القارة اإلفريقيةللمرأة بهدف دعم التنمية المس

  : تتحدد مشكلة البحث في
 .التعرف على إمكانية مساهمة الحرف التقليدية النسائية في دعم التنمية المستدامة في القارة اإلفريقية .١
 .تحديد ُأطر التمكين اإلجتماعي للمرأة اإلفريقية والتي يمكن للحرف النسائية أن تسهم في نجاحها .٢

  :يهدف البحث إلى
 .التعرف على أهم الحرف التقليدية النسائية في القارة اإلفريقية .١
 . تحديد ُسبل التنمية المستدامة في مجال الحرف النسائية .٢
 .تحديد مدخل للحرف يسهم  في التمكين اإلجتماعي للمرأة اإلفريقية .٣

   ترجع أهمية البحث إلي: أهمية البحث
 .نسائية كمنتج نوعيقلة الدراسات التي ترتبط بالحرف التقليدية ال .١
 .ندرة الدراسات التي تربط بين مجالي الحرف التقليدية  والتمكين اإلجتماعي للمرأة .٢

 :يفترض البحث أن
 .الحرف النسائية الموروثة يمكنها أن تدعم برامج التنمية المستدامة  .١
 .للحرف التقليدية النسائية  قدرة على دعم التمكين اإلجتماعي للمرأة اإلفريقية .٢
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  رابط مشروعات السياحة والطاقة لتفعيل مفهوم التعاون األفريقيت
  اهللا رشيد أيمن عبد/ د

   مصر-  بنى سويف-  جامعة النهضة-  كلية الهندسة- قسم العلوم األساسية
:ملخص  

تناقش هذه الورقة مفهوم لمخطط رئيسي لهضبة السلوم ومنطقة سيدي براني وامتدادها بالعمق في الصحراء 
لتصبح ميناء سياحي ومطار عالمي يكون نقطة ارتكاز لعدد من الشركات الكبرى ومناطق لوجستية الغربية 

وصناعية وتعليمية وميناء عالمي ليصبح هو واجهة التصدير واالستيراد ومركز خدمات الشحن لدول أفريقية 
تم وضع هذا . لوسطىالحبيسة تشاد وجنوب السودان وأوغندا وروندا وبوروندي وزامبيا ومالوى وأفريقيا ا

 مليون نسمة على امتداد خطوط السكك الحديدية التي ٣٠المفهوم لخدمة الهدف النهائي وهو إعادة توطين 
ستنشأ في عمق الصحراء الغربية لتوصل بين هذه الدول مع إنشاء شبكة ربط كهربائي موحدة وتالفى 

الحديدية والربط الكهربي للشبكة الموحدة مشكالت التهميش وقلة الموارد بالدول المار بها خطوط السكك 
ومع تكامل هذه المشروعات سوف تملك هذه الدول اقتصاًدا صناعًيا وسياحيا . ومشروع ديزيرتيك بمواصفاتنا

مع انشاء ) الخ..... الشمسية والرياح والمائية (وتجاريا واسعا، مع اعتمادها على الطاقة الجديدة والمتجددة 
انقطاع سبل (لقد قامت الدراسة على مشكلة أساسية هي  .هذه األنشطة واالستثماراتجامعات عالمية تخدم 

لذا جاءت الدراسة بهيكلية تحاول من خاللها البحث في هذه المشكلة وتحليل ) المواصالت البرية بين الدول
مع . هااألسباب المؤثرة فيها من خصائص المناخ وخصائص المواصالت وخصائص الشعوب وتبايناتها وآثار 

استكمال وضع المفهوم المعروض من خالل المنهج التاريخي بتتبع طرق التجارة القديمة عبر مصر وأفريقيا 
 . قبل اكتشاف رأس الرجاء الصالح
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  المفهوم والسمات - التنمية السياسية في أفريقيا
  باسم رزق عدلي مرزوق/ د
   جامعة القاهرة-ت األفريقية  البحوث والدراساد معه-قسم السياسة واالقتصاد 

:ملخص  
تعد التنمية السياسية من أهم المفاهيم والمجاالت والقضايا التى باتت محل اهتمام وبحث من العلماء 
والمحللين والساسة األفارقة، حيث أنها تحتل الصدارة في خطب وأحاديث كافة زعماء وقادة دول القارة في 

تل أولوية على ما عداها من أهداف وغايات ترفعها دول أفريقيا في هذه اآلونة األخيرة، حتى أنها اصبحت تح
الفترة، ويراها البعض األداة األساسية والشرط الرئيس لالستقرار السياسي والتنمية المستدامة، فهي محدد 
رئيسي ووسيلة ضمان أساسية لتحقيق واستمرارية التنمية االقتصادية، وهي أيضًا الشرط الرئيسي لجودة 

وكان قد بدأ االهتمام بدراسات التنمية، بابعادها المختلفة السياسية . وتحسن عالقات دول القارة بالعالم الغربي
واالقتصادية واالجتماعية، مع بدأ الفترة االستعمارية، فقد كانت التنمية هي شعار ومبرر مرحلة احتالل القارة 

حمل رسالة "، و "نقل الحضارة" مرحلة االستعمار، فبات األفريقية، وهي المرحلة التى يشار لها بالخطأ أنها
، وتعمير أو استعمار دول العالم الثالث هي ذلك العبء على كاهل الرجل "عبء الرجل األبيض"، و"التنوير

األبيض يجب أن يقوم به عن طريق احتالل هذه الدول، وهو ما يمكن معه القول أن مفهوم التنمية من 
تطورت في ظل الثقافة الغربية، خاصة األمريكية، ذلك خالل سنوات الحرب الباردة، المفاهيم التى ظهرت و 

فهم من المفاهيم التى حملت من البداية، وحتى األن، دالالت قيمية وٕايديولوجية، وكان مدخل للمشروطية 
املة والمستدامة السياسية على العديد من الدول األفريقية، فقد أكد الغرب، ومؤسساته المالية أن التنمية الش

وهو ما جعل البحث في مفهوم . بشكل عام، والتنمية السياسية بشكل خاص، تعني التحول إلى الشكل الغربي
التنمية السياسية، ودالالتها، ومؤشراتها، وتطور الرؤى النظرية التى تتناولها، وواقعها في القارة األفريقية، أحد 

  :مة في القارة األفريقية، وهو ما سيتم في المحاور التاليةابعاد البحث في التنمية الشاملة المستدا
  .إطار نظري للدراسة: مفهوم التنمية السياسية ومفاهيم ذات عالقة. ١
  .تطور االهتمام النظري والفكري بالتنمية السياسية. ٢
  .مؤشرات ومعايير التنمية السياسية ومقوماتها.٣
  .حدياتواقع التنمية السياسية في أفريقيا والت. ٤
 .مستقبل التنمية السياسية في أفريقيا. ٥
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 االطماع الدولية في البحر األحمر وآلية مواجهتها

 بهجة بشير آدم موسى/ د
   السودان- الخرطوم - مركز السودان للبحوث والدراسات االستراتيجية

:ملخص  
 وجيوبولتكية سياسية وٕاقتصادية تنبع أهمية البحر األحمر اإلستراتيجية من مجموعة عوامل متداخلة جغرافية

وكذلك مجموعة من الحقائق القديمة والمتغيرات الحديثة لكل منها أبعاد ودالالت مما يجعله منطقة جذب 
حيث يقع البحر األحمر فى قلب قوس عدم اإلستقرار وهو القوس الذى يضم  وٕاهتمام عالمى وٕاقليمى دائم 

حيط الهندى ، كما يقع ضمن اإلطار الجيويولتيكى لمنطقة الخليج الشرق األوسط والقرن اإلفريقى ومنطقة الم
، لذا سعت القوى الكبرى طق اإلستراتيجية في الشرق األوسطاإلستراتيجية ويمثل منصه لإلنطالق نحو المنا

تهدف الدراسة الى . إلى السيطرة على مضايقه ومنافذه البحرية بدعوى تأمين مصالحها التجارية واألمنية
 على األطماع الدولية في البحر األحمر ، وتأثير ذلك على االقتصاد العربي للدول المطلة على البحر التعرف

األحمر ، وأهم االنعكاسات األمنية الناجمة عن السيطرة الدولية على البحر األحمر على األمن القومي 
تم إتباع المنهج . ر األحمرالعربي ، وقدرة األمن القومي العربي على مواجهة األطماع الدولية في البح

  .الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي والمنهج اإلستقرائي
  :تيةتوصلت الدراسة للنتائج اآل

 واإلقتصادية حاولت الدول ذات المصالح منها إسرائيل السيطرة ة ألهمية البحر األحمر الجيوسياسينتيجة  .أ
مجموعة من النزاعات المتعددة األغراض محيطه طقة لذلك زرعت في البحر األحمر و على تلك المن

ويغلب على تلك النزاعات النزاع السياسي الذي يهدف إلى فرض السلطة السياسية من أجل ممارسة النفوذ 
  .وحماية المصالح

يكون  هناك العديد من الركائز التي تستوجب تبني إستراتيجية عربية موحدة من خالل جامعة الدول العربية  .ب
  .ق التي أنهكتها الحروب والصراعاتلمساعدة في إعمار وتنمية المناطالهدف منها ا

إن األمن القومي العربي تراجع إلى أبعد الحدود من حيث تكامله، فهو ُمغّيب تمامًا ومخترق من أكثر من   .جـ
جانب، وأصبحت الحاجة ماسة إلى إحياء األمن القومي العربي وصياغته من جديد على أسس واضحة 

 .بًال للتطبيق واإلنسجام مع المتغيرات اإلقليمية والدوليةتجعله قا
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  التنمية اإلقتصادية ودورها في تطوير البنية التحتية في ظل تحقيق السالم بالسودان
  التوم آدم يعقوب أيوب/ دكتور

   السودان -جامعة سنار 
  :ملخص

ة ورعاية والبحث في كيفية إفادة الدول تعتبر دراسة قضايا التنمية من المسائل المهمة التي تحتاج إلي عناي
ومن ثم . والحكومات في إيجاد حلول للمشاكل التي تعانى منها ورسم اإلطار المناسب لتنمية المجتمعات

وضع األساليب الحديثة لتقويم المشروعات التي تقوم عليها التنمية، بإعتبارها وسائل تطبيق إستراتيجيات 
تصاد وموارده المتاحة، وتعتبر التنمية هي غاية كل الحكومات والمجتمعات التنمية بما يتفق مع ظروف االق

ولتحقيق ذلك البد من توفير بنيات ترتكز عليها إذ تمثل هذه البنيات القاعدة االساسيه التي تقوم عليها 
التحتية في تتناول هذه الورقة موضوع التنمية اإلقتصادية ولدورها الكبير في تطوير مشروعات البنية . التنمية

إذ أن مجهودات الدولة متعاظم تجاه إحالل السالم وتحقيق اإلستقرار، بغية . ظل تحقيق السالم بالسودان
تحتوي الورقة علي ثالثة فصول، . تشييد مشروعات بنية تحتية كبيرة تؤكد أن هناك قيادة لعمليات تنموية جادة

الثاني فيتناول مفهوم التخلف اإلقتصادي، ثم أخيرًا األول يتناول مفهوم التنمية اإلقتصادية، وأما الفصل 
كما توصلت الورقة الي نتائج أهمها إستمرار مقابلة . الفصل الثالث فيتناول مشروعات البنية التحتية بالسودان

. متطلبات إيقاف الحرب وٕاحالل السالم والوفاق واإلنتقال من مرحلة اإلغاثة إلي مرحلة اإلعمار والتنمية
وصيات منها مواصلة التفاهمات السياسية لخلق الرضي السياسي وتحقيق التوافق في ادارة الدولة ودفعت بت

 .لينعكس ذلك في مواصلة مشروعات التنمية
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  )دراسة حالة نيجيريا(انعكاسات ظاهرة الفساد على التنمية المستدامة في أفريقيا 
  جالل حسن حسن عبداهللا/ د

   مصر- لمنصورة جامعة ا-كلية الحقوق
:ملخص  

يعتبر الفساد أحد أهم مشاكل التنمية المستدامة االقتصادية والسياسية واالجتماعية في العالم؛ فالفساد يقّوض 
الثقة العامة في الحكومة والشركات الخاصة، ويسبب الظلم، ويقّلل من كفاءة العمليات المختلفة، كما ويعيق 

دة عالية، ويعيق جذب االستثمارات التجارية، ويسبب هدر الموارد القدرة على االحتفاظ بموظفين ذوي جو 
 ويبقى الفساد التحدي األكبر للحكم الرشيد والنمو االقتصادي المستدام والسالم واالستقرار والتنمية .واألموال

يث يتم تحويل وبينما يعتبر الفساد ظاهرة عالمية، فإن آثاره أكبر في البلدان الفقيرة والمتخلفة، ح. في أفريقيا
. ووضع الموارد التنموية على نحو غير مالئم في أيدي القطاع الخاص، األمر الذي يؤدي إلى تفاقم الفقر

وينظر إلى أفريقيا باعتبارها المنطقة األكثر فسادًا في العالم وفقا للعديد من استطالعات الفساد، فضًال عن 
، فإن معالجة مشكلة الفساد بطريقة إستراتيجية وشاملة تعتبر وبالتالي. أنها من أكثر المناطق تخلفًا وتراجعاً 

 ولقد حظيت ظاهرة الفساد بأهمية كبرى في الدراسات اإلفريقية .أهمية قصوى ألولويات التنمية في أفريقيا
وال شك أن الفساد . ابتداء من تسعينيات القرن الماضي، أي أنها صاحبت عملية التحول من النظم التسلطية

ليوم العدو األكبر في إفريقيا، حيث يمثل تحديًا هائًال أمام جهود التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية يمثل ا
. وطبقا لتقارير الشفافية الدولية تتراجع معظم الدول اإلفريقية من حيث قدرتها على مواجهة الفساد. المستدامة

الفساد على التنمية المستدامة في أفريقيا وتستهدف هذه الورقة البحثية التعرف على أهم انعكاسات ظاهرة 
وبالتطبيق على دولة نيجيريا؛ وذلك على اعتبار أن نيجيريا من أبرز نماذج تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة 
فمن المفترض أن تكون غنية وينعم أهلها بالرفاهية ورغد العيش وتواكب العالم في التطور المدني ولكن واقعها 

ا أن الفساد في نيجيريا ظاهر للعيان ال يحتاج إدراكه لمتخصص، فهناك مشاريع تنموية كم. مختلف تماماً 
متعثرة وماليين تصرف دون جدوى، كما أصبحت حرفة  التالعب باألرقام مجاال للتنافس، كل ذلك أدى إلى 

 .إضعاف الثقة في الدولة ومؤسساتها
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  تحركات موازية: يا الجنوب الصين في أفريق- إشكاليات تعاون الجنوب 
  جهاد عمر الخطيب/ أ

   جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات األفريقية -قسم السياسة واالقتصاد 
:ملخص  

مثَّل مؤتمر باندونج لدول عدم االنحياز، الذي انعقد منتصف خمسينيات األلفية المنصرمة، أولى الخطوات 
لى تعميق التعاون بين الدول النامية بما ُيسهم في تنمية  الجنوب الرامي إ-نحو تدشين مفهوم تعاون الجنوب

وتقدِّم العالقات الصينية بالقارة . تلك الدول سياسيًا واقتصاديًا وتقنيًا ومجابهة التحديات التنموية المشتركة
موذجًا ، نSino- African Relationsاألفريقية، أو ما ُيْعرف في األدبيات األجنبية بالعالقات السينو أفريقية 

إذ تقدِّم الصين نفسها لدول القارة باعتبارها نموذجًا للدولة .  الجنوب، له دوافعه ومحفزاته-لتعاون الجنوب
ويرتكز دورها االقتصادي في أفريقيا على التنمية المشتركة .  الجنوب-النامية بغية تعميق تعاون الجنوب

". العولمة التنموية"ول، حسبما أعلنت رسميًا، رافعًة شعار وتبادل المنافع وعدم التدخُّل في الشئون الداخلية للد
وهو طرح مغاير لنهج القوى الكبرى والمؤسسات المالية الدولية الذي لطالما اقترن بالمشروطية السياسية 

بْيَد أنَّ الرياح ال تأتي دائمًا بما تشتهيه األنفس؛ إذ . Political& Economic Conditionalityواالقتصادية 
ثبتت الممارسات الصينية في السنوات القليلة الماضية بما ال يدع للشك مجاًال أنَّ هناك دائمًا جانب مظلم أ

للدور االقتصادي الصيني في أفريقيا بصفة عامة، وأفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص، وهو جانب 
  . القارةلطالما أغفلته كثير من األدبيات التي تناولت العالقات الصينية بدول

وعلى هدي ذلك تصبو الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على محفزات الدور الصيني بالقارة، بالتركيز على 
  :المحفِّزات االقتصادية، وكذا اإلشكاليات التي أضحت ترافق هذا الدور في محاور خمسة أال وهي

  األفريقيةنظرة عامة على الدور االقتصادي الصيني في القارة :    المحور األول
  التورط في التجسس وتغيير األنظمة األفريقية الحاكمة :   المحور الثاني
  إشكاليات البعد الحقوقي واإلنساني لالستثمارات الصينية في أفريقيا:   المحور الثالث
  إضفاء الطابع العسكري على الوجود االقتصادي الصيني في أفريقيا:    المحور الرابع

  . وأزمة الديون الجديدةاب التنافسيةغي:   المحور الخامس
وُتْختتم الدراسة بتقديم جملة من التوصيات في سبيل استثمار الدور الصيني في القارة لتحقيق أكبر قدر من 

  .المنافع لدول القارة وشعوبها، وكذا احتواء مثل تلك التأثيرات والحيلولة دون تفاقمها
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  الجماعة االقتصادية لدول شرق أفريقيادراسة حالة: التكامل المالى فى أفريقيا
 جيهان عبد السالم عباس/ أ
  جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات األفريقية -قسم السياسة واالقتصاد 

:ملخص   
فريقية من عدة مشكالت اقتصادية أهمها ارتفاع معدالت الفقر والبطالة، وتراجع تعانى معظم الدول األ
نمائية، األمر الذى يصب أثاره تماد على المعونات والمساعدات اإلمار، وزيادة االعمعدالت االدخار واالستث

يعتبر التكامل المالى أحد أهم السبل . النهائية فى تراجع معدالت النمو االقتصادى وضعف عملية التنمية
: من المزايا أهمهاالالزمة لتحقيق التكامل االقتصادى والخطوة الرئيسية التى يمكن من خاللها تحقيق العديد 

، وتنويع المخاطر بتنوع األدوات المالية، ورفع مستوى كفاءة القطاع افسة واالبتكار فى القطاع المالىزيادة المن
. ية المالية والعمق المالىالمالى وزيادة انتاجيته، فضًال عن رفع معدالت االستثمار األجنبى، وتحقيق التنم

 العمل به أ ليبد١٩٧٧ ثم تم حله عام ١٩٦٧ام ية لدول شرق أفريقيا عنشاء تكتل الجماعة االقتصادإوجاء 
كينيا، تنزانيا، أوغندا، رواندا، ( كتكتل اقتصادى يجمع بين دول الشرق األفريقى ٢٠٠٠من جديد عام 

قليمى وسيلة جيدة ى اإل، ويعتبر التكامل الماللتنمية المستدامة فى دول المنطقةمن أجل تحقيق ا) بروندى
لب على عقبات القطاع المالى فى شرق أفريقيا ، وأهمها ما تعانيه األسواق المالية من صغر الحجم للتغ

وتراجع السيولة، كذلك القطاع المصرفى الذى يستحوذ على معظم األصول المالية وتشوبه بعض المشكالت 
. جنبية العاملة فى شرق أفريقيامثل ارتفاع التكاليف، ومحدودية الربحية، واقتصار البنوك الكفؤ على البنوك األ

وبالتالى االهتمام بتحقيق التكامل المالى سيكون خطوة هامة نحو تعزيز النمو االقتصادى لدول التكتل خاصة 
  .فى ظل كونه أحد أهم التكتالت االقتصادية الواعدة فى أفريقيا

  : ومن هذا المنطلق تستعرض هذه الدراسة النقاط التالية 
  تكامل المالى ومراحله  مفهوم ال-أوالً 
  مزايا وعقبات تحقيق التكامل المالى فى أفريقيا -ثانياً 
  مالمح التكامل المالى فى أفريقيا فى اطار التكتالت االقتصادية القائمة-ثالثاً 
 : التكامل المالى بين دول الجماعة االقتصادية لدول شرق أفريقيا-رابعاً 

 التكامل على مستوى القطاع المصرفى ) أ
  التكامل على مستوى األسواق المالية ) ب

   سبل تعزيز التكامل المالى فى أفريقيا-خامساً 
  
  



 ٢٠١٨ مايو ٨ - ٧" التنمية المستدامة فى أفريقيا"المؤتمر الدولى السنوى 

  - ٣٣ -

  )دراسة حالة تشاد(دور مصر في تحسين البنية التحتية بإفريقيا عبر شركة المقاولون العرب 
  الحسن صالح محمد/ أ

  رئيس قسم االقتصاد والعلوم اإلدارية 
   تشاد-جامعة أنجمينا  - كلية العلوم االقتصادية واإلدارية

  :ملخص
كانت لمصر الريادة في تقوية العالقات اإلفريقية اإلفريقية من جهة أو اإلفريقية العربية من جهة أخري حيث 
كان لها الدور الكبير في إبراز تاريخ إفريقيا، فهي تعد من أهم الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة اإلفريقية عام 

 كما وقد ظهر دور مصر في دعم حركات .١٩٩٩تحاد اإلفريقي عام ، والتي تحولت إلى اال١٩٦٣
االستقالل اإلفريقية، لدول مثل الصومال وكينيا وأوغندا وتنزانيا، في شرق إفريقيا، وفى دول غرب وجنوب 
القارة مثل غانا والكونغو ونيجريا وتقوية عالقات مصر بدول القارة عامة، وكانت إفريقيا تمثل مجاال أساسيا 
من مجاالت سياسة مصر الخارجية في تلك الحقبة، كما كان لمصر دور واضح في مناهضة وٕاجهاض 
محاوالت االنفصال التي كادت تحدث في بعض الدول اإلفريقية، كنيجيريا والكونغو، باإلضافة إلى إجهاض 

لقد كان . ريمحاولة فصل جنوب السودان عن شماله، قبل أن تنجح المحاولة مؤخرا فى غياب الدور المص
لدول وسط القارة اإلفريقية وخاصة تشاد حصة من هذا الدور المصري والذي المس جميع النواحي السياسية 
واالقتصادية والتنموية والتعليمية وتقوية البنية التحتية، عبر آليات عديدة ومن ضمن تلك اآلليات شركة 

مقاوالت الحكومية في مصر والعالم العربي المقاولون العرب حيث تعتبر هذه الشركة من أكبر شركات ال
ساهمت وبصورة فعالة في تقوية البنية التحتية بمصر وانطلقت منها نحو إفريقيا بصفة عامة وبجمهورية تشاد 

والتي  الرائدة األجنبية على وجه الخصوص حيث أن شركة المقاولون العرب المصرية تعتبر من الشركات
دت لها مكانة كبيرة وسط الزحام خاصة من الشركات الفرنسية والصينية بل تمركزت في السوق التشادية ووج

 بها قامت التي الجيدة األعمال نتيجة كانت بل فراغ من المكانة هذ الشركة على تتحصل ولم.  وحتى الوطنية
 الفعلب ترجمة والتي المكانة هذ لتحتل أهلها ما وهو والكباري واإلنشاءات والمباني مجال الطرق في خاصة
سنحاول في هذه الورقة إبراز دور . الفارس نظير جهودها في تنمية تشاد لقب العرب المقاولون شركة بمنح

  :مصر في تحسين البنية التحتية بإفريقيا عبر شركة المقاولون العرب من خالل المباحث التالية
  .التعريف بشركة المقاولون العرب: المبحث األول
  .ة عن االنشطة التي تم إنجازها عبر شركة المقاولون العرب بتشادنظرة عام: المبحث الثاني
  .مستقبل الدور المصري في التنمية الشاملة التشادية والتي تبدأ بالبني التحتية: المبحث الثالث
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 قراءة في األهداف والتداعيات: التنافس الدولي على القارة اإلفريقية
 حنان خرباشي/ أ

   الجزائر-بومرداس –امحمد بوقرة  جامعة -والدولية مخبر الدراسات السياسية 
 

:ملخص  
حيث . تحظى القارة االفريقية بأهمية استراتيجية كبيرة تستمدها من موقعها الجيوستراتيجي وثرواتها الطبيعية

٪ من المخزون العالمي للنفط الذي يعتبر سلعة ١٠تعتبر القارة من أغنى قارات العالم، فهي تحوي أكثر من 
ناهيك عن ثقلها السياسي في المنظمات الدولية . ية للطاقة، إضافة إلى الذهب والمعادن النفيسة واليورانيومحيو 

تتفاوت هذه األهمية االستراتيجية وفقا لرهانات العالقات الدولية في كل .  دولة مستقلة٥٤باعتبارها تتكون من 
فلطالما كانت القارة .  التنافس الدولي على افريقياتأسيسا على ذلك تروم الورقة البحثية دراسة موضوع .مرحلة

االفريقية حاضرة في السياسة الدولية؛ كونها خزان استراتيجي من الموارد الطبيعية والمواد األولية جعلها 
مسرحا للتنافس الدولي بين القوى الكبرى، واحتلت موقعا هاما في استراتيجيات القوى العالمية من أجل 

لنفوذ والثروة والسيطرة في القارة السمراء، السيما منذ منتصف التسعينيات أين بدأ االدراك اكتساب مناطق ا
االقتصادي تجاهها، وهو ما خلصها من التهميش الذي عانت منه بعد انحسار االستعمار األوربي ثم نهاية 

 الكبرى التقليدية الواليات حيث دفعت المعطيات الدولية الجديدة بعدد من الدول وتحديدا القوى. الحرب الباردة
المتحدة األمريكية، فرنسا، روسيا، والصين، باإلضافة إلى ايران، تركيا، واسرائيل، إلى دخول معترك التنافس 
لحجز موطئ قدم لها في افريقيا لتحقيق أهدافها ومصالحها المتمثلة أساسا في النفاذ لثروات القارة والتوسع 

وقد ساعدت األزمات . مع اختالف االستراتيجيات المنتهجة في سبيل ذلكاالقتصادي والتجاري والسياسي 
. والصراعات الدائرة في القارة الالعبين األساسيين في افريقيا على تجسيد مأمورياتهم السياسية وتحقيق مآربها

دولي على ما طبيعة التنافس ال: استنادا على ما سبق طرحه، تتمثل المشكلة البحثية لدراسة هذا الموضوع في
  قارة إفريقيا؟ وما هي تبعاته على دول القارة؟

:ارتأت المشكلة البحثية تقسيم الدراسة إلى المحاور التالية  
  األهمية االستراتيجية لقارة إفريقيا: أوال
  أبعاد ومظاهر التنافس الدولي على إفريقيا: ثانيا
  مستقبل التنافس الدولي على إفريقيا: ثالثا
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  لغة تواصل وٕابداع وتنمية في أفريقيااللغة العربية 
  حسب اهللا مهدي فضله/ د

   تشاد– أنجمينا -جامعة الملك فيصل 
  :ملخص

لعل أبرز ما تميزت به اللغة العربية في انتشارها في القارة األفريقية أنها لم تكن لغة استعمارية تنتشر بالقهر 
ألفريقية وغيرها من القارات، بل كانت تنتشر عن طريق والقوة كغيرها من اللغات الغازية التي عرفتها القارة ا

المعامالت االقتصادية والهجرات البدوية والدعاة المسالمون الذين يدعون إلى اإلسالم بلسان حالهم قبل لسان 
مقالهم، ولم تلبث أن أصبحت لغة رسمية في عدد من الممالك التي عرفتها القارة في القرون السابقة لوصول 

ر، كما تمسك بها بعض أبناء القارة، كمكون من مكونات هويتهم الحضارية، وأبدعوا بها جزءا كبيرا االستعما
كانم، وباقرمي، ووداي، : من إنتاجهم األدبي وتراثهم الثقافي، سواء في عهد الممالك األفريقية القديمة، مثل
ها من العربية لغة للتواصل ومالي، وسنغاي، وغيرها، أو في عهد الجمهوريات الحديثة التي اتخذ بعض

الشعبي بصيغتها العامية، أو لغة رسمية للتعامل اإلداري إلى جانب اللغة المفروضة من قبل االستعمار، كما 
كما كانت العربية من عوامل التنمية واإلعمار واإلسهام في معالجة التحديات  .في جمهورية تشاد، مثال

 تعاني منها بلدان القارة، من خالل العمل الخيري واإلنساني والتبادل االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي
لذا فقد رأى الباحث أن يشارك في هذا المؤتمر  .االقتصادي الذي تقوم به بعض الدول العربية في أفريقيا

ارة األفريقية العلمي المتميز ببحث يتعلق بإماطة اللثام عن الدور التنموي الذي تؤديه اللغة العربية في تنمية الق
: بالمفهوم الشامل والواسع للتنمية بأبعادها االجتماعية والثقافية واالقتصادية والحضارية، فجاء البحث بعنوان

البعد التاريخي، : وذلك من خالل أربعة مباحث تتناول ).لغة تواصل وٕابداع وتنمية في أفريقيا..اللغة العربية(
ي والرسمي، ثم اإلبداع األدبي والعلمي، ومن ثم اإلسهام التنموي للغة ثم التطبيق الواقعي على المستوى الشعب

واهللا تعالى أسأل أن يتقبل هذا اإلسهام المتواضع، وأن يجعله عامال من عوامل  .العربية في القارة األفريقية
لمشتركة، وتجاوز بث الوعي بين أبناء القارة والعالم العربي بأهمية االرتباط والتعاون من أجل تحقيق أهدافهم ا

وال يمكن تجاوزها إال حين يعي األفارقة والعرب أنهم أصحاب رسالة واحدة، .. التحديات التي تقف في طريقهم
  .وقضية واحدة، ومصير مشترك
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 مواجهة اإلرهاب فى أفريقيا
 خالد فهمى محمد/ عميد

  القاهرة جامعة - معهد البحوث والدراسات األفريقية -قسم السياسة واالقتصاد 
  

:ملخص  
ترجع صعوبة مواجهة اإلرهاب إلى أنه ُمتشعب الجوانب، كما يحتوى على العديد من نقاط التداخل السياسية 
والتنظيمية والنفسية واالجتماعية التى ُتشكِّل فى مجملها مالمح تلك الظاهرة، دون إغفال اإلعتبارات التاريخية 

. تعريف دولى ُموحد وُمتفق عليه لتوصيف اإلرهاب حتى اآلنوالجغرافية ذات الِصلة، فضًال عن عدم وجود  
تنبع أهمية الدراسة من خالل التعرف على ما هو اإلرهاب وما هى النتائج المترتبة على هذه الظاهرة 

  : إلىهدف الدراسةت. باإلضافة للتعرف على آليات مجابهة ظاهرة اإلرهاب
  .ى القارة األفريقيةإلقاء الضوء على خريطة التنظيمات اإلرهابية ف - ١
  .عرض ألفكار التنظيمات المتطرفة فى القارة  - ٢
  .التعرف على العمليات اإلرهابية التى تمت فى الفترة األخيرة فى بعض الدول األفريقية - ٣
  .لقارةعرض آليات مواجهة العمليات اإلرهابية فى ا - ٤

  :أهم نتائج الدراسة
ــ-أ   ر هــي األخطــر علــى اإلطــالق بحكــم مــا تــسببه مــن  االنعكاســات الــسياسية واألمنيــة لإلرهــاب، تعتب

حالة انعدام األمن، وٕاظهار عجز العناصر األمنية في الدول المستهدفة عن التصدى للعمليات اإلرهابيـة، وهـو 
 .ما يتسبب بدوره في إحراج حكومات تلك الدول بشدة

ــ-ب ات مــن آثــار مباشــرة علــى  االنعكاســات االقتــصادية للعمليــات اإلرهابيــة، بحكــم مــا تتركــه تلــك العملي
 .حركة األفراد واألموال، فضًال عن تأثيرها على المناخ االستثماري في الدول المستهدفة

   استراتيجية مجابهة اإلرهاب– ٢
يـــستلزم بنـــاء اســـتراتيجية متكاملـــة لمواجهـــة اإلرهـــاب مراعـــاة إجـــراءات التنـــسيق والمتابعـــة وتـــشديد أعمـــال 

  .دل المعلوماتى باإلضافة لتنشيط العمل اإلستخباراتى بين الدولالمراقبة وتأمين الحدود والتبا
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  التكامل السينمائي اإلفريقي
  خالد مكاوى/ أ

   جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات األفريقية -قسم األنثروبولوجيا 
  

  :ملخص
فالم األفارقة من أجل تكامل تهتم هذه الورقة البحثية بالسينما اإلفريقية وخلق تكامل سينمائي بين ٌصناع األ

، وذلك على حث ُصناع األفالم األفارقة على ٢٠٦٣ثقافي إفريقي يتوافق مع أجندة االتحاد اإلفريقي لعام 
تناقش مشكالت المجتمع اإلفريقي وتزيد وعي الشعوب اإلفريقية ) وثائقية أو روائية(تقديم أعمال سينمائية 

وتبدأ هذه الورقة . وقدرات قارتهم القادرة على تحقيق التنمية المستدامةبمشكالت قارتهم، وتعريفهم بقدراتهم 
بتعريف بأهم المشكالت التي تواجه ٌصناع األفالم وتقدم توصيات عملية تطبيقية للتغلب على تلك الٌمشكالت، 

لعل أهم و . كما تعرض لبعض التجارب السينمائية التي تحاول أن تمهد الطريق لمثل هذا التكامل عبر القارة
المشكالت التي تواجه المجتمعات اإلفريقية هي مشكلة الهوية، والصراعات األهلية داخل الٌبلدان اإلفريقية، 
فضًال عن مشكالت توزيع األفالم وعرضها داخل إفريقيا، وندرة وجود دور العرض، وعدم قيامها بعرض 

إلفريقية، نتيجة لسياسات ما بعد االستعمار التي األفالم اإلفريقية التي تتناول القضايا الحقيقية للمجتمعات ا
انتهجتها الدول األوروبية في السيطرة على دور العرض والسوق السينمائية اإلفريقية خاصة بالدول الناطقة 

اعتمد هذا البحث على المنهج التاريخي لعرض السيطرة األوروبية على دور العرض اإلفريقية في . بالفرنسية
ستقالل، وذكر المشكالت التي واجهت كبار المخرجين األفارقة ومحاوالتهم الفردية لتقديم مرحلة ما بعد اال

إفريقيا الحقيقية على الشاشة الفضية، كما اعتمد على منهج دراسة الحالة عن طريق عقد مقابالت مع ٌصناع 
.  أمام إنتاجهم الفني للوقوف على األسباب الحالية التي تقف عائًقا- وبخاصة الشباب-األفالم األفارقة 

توصل الباحث إلى عدة توصيات تفيد بتفعيل التكامل والتبادل الثقافي عبر وسيط السينما عن طريق 
تخصيص برامج إذاعية تعرض األفالم اإلفريقية المختلفة على القنوات الرئيسية للدول اإلفريقية، وٕاقامة 

ة لعرض األعمال الفنية على الجمهور اإلفريقي بحضور المحافل اإلفريقية الكبرى في مختلف البلدان اإلفريقي
المبدعين األفارقة ومشاركتهم للجمهور حلقات نقاشية وندوات عقب العروض الفنية الخاصة بهم، وكذلك إلزام 
االتحاد اإلفريقي والصناديق اإلنتاجية الثقافية اإلفريقية بتقديم الدعم المالي والتسويقي للعروض السينمائية 

يقية، وفتح مجاالت وساحات للعرض السينمائي اإلفريقي بالمجتمعات اإلفريقية المختلفة كل حسب اإلفر 
خصوصيته الثقافية وٕامكانياته المادية، كخطوة أولى تمهيدية تؤتي أكلها في المستقبل عن طريق تحقيق تكامل 

 .سينمائي حقيقي بين األشقاء األفارقة
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  ٢٠٢٠ رؤية: التنمية المستدامة في رواندا
  خالدة محمد سالم بابكر/ د

 باحثة في العلوم السياسية
:ملخص  

واجتماعيا  خرجت رواندا من تجربة اإلبادة الجماعية والحرب األهلية في حالة مأسوية سياسيا واقتصاديا
 ايفاق االبادة الجماعية ونفسيا حيث تمزق المجتمع الرواندي نتيجة للقتل والتشريد وفشل المجتمع الدولي في

المواطنين بالمصالحة الوطنية في  وكان علي دولة رواندا ان تبداء في إعادة هيكلة الدولة وتأهيل١٩٩٤في 
كيجالي وايقاف الحرب وبدأت في  بعد دخولها ظل حكومة وحدة وطنية التي شكلتها الجبهة الوطنية الرواندية

 . دا من الدول ذات االقتصاديات المتوسطةوأن تكون روان بناء الدولة الرواندية علي أسس ترتكز على التنمية
تتناول الورقة خلفيات عن الجوانب التي أدت الي الحرب األهلية واإلبادة الجماعية وكم يتم التطرق إلي 

لقد ركزت . المفاهيم الجديدة لرواندا من خالل محاربة التقسيم والنهضة االقتصادية التي شهدتها رواندا مؤخرا
اندية بقيادة بول كاغامي علي الوحدة والتنمية االقتصادية، وتمكن كاغامي من إنجاز الجبهة الوطنية الرو 

تهدف هذة الورقة للتعريف . سياسات وبرامج بمساعدات من خالل المؤسسات المالية الدولية والدول الغربية
و االقتصادي من  والنم٢٠٢٠بالنهضة االقتصادية الرواندية التي لفتت أنظار العالم من خالل رؤية رواندا 

خالل ثالث مراحل القصيرة والمتوسطة والطويلة للوصول برواندا الي دولة من ذات االقتصاديات المتوسطة 
  :وسوف يتم تناول هذة الورقة من خالل ثالثة محاور

  واقع التنمية في رواندا: المحور االول
  مقومات ومعوقات التنمية في رواندا: المحور الثاني
  ٢٠٢٠رؤية رواندا :  التنمية المستدامة:المحور الثالث

 خاتمة
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  المرأة وٕاشكالية التمكين السياسي في دول شمال أفريقيا
  خديجة بوعامر/ أ

  الجزائر- ٣جامعة الجزائر  - كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية
  :ملخص

ثاني من القرن العشرين، هذا ما أصبح موضوع قضايا المرأة محور اهتمام المجتمع الدولي خالل النصف ال
) الجندر(أدى إلى تدويل الحقوق اإلنسانية للمرأة وتمكينها من مجمل حقوقها في إطار ثقافة النوع االجتماعي 

في األجندة العالمية منذ بداية التسعينات، باعتبار تمكين المرأة في مختلف المجالت غاية جوهرية لتحقيق 
بدونها ال يمكن تحقيق التنمية، وذلك من خالل تفعيل الشراكة بينها وبين الرجل التنمية اإلنسانية الشاملة و 

المرتكزة على مبدأ المساواة  كشرط أساسي لتحقيق تمكين المرأة والرجل معا من مجمل حقوقها وباألخص 
فريقيا، وانطالقا من ذلك تعالج المداخلة موضوع التمكين السياسي للمرأة في منطقة شمال أ. السياسة منها

حيث اتجهت دول شمال أفريقي إلى مضاعفة النصوص القانونية والخطابات الرسمية حول التمكين السياسي 
، حيث أضحت "الكوتا النسائي"للمرأة، ما أدي إلى دخول النساء في الحياة السياسية بفضل نظام الحصص 

عليا تدير مناصب سياسية مؤشرات تواجدها فيها في ارتفاع كمي مستمر فأصبحت تتواجد في مناصب 
حساسة بعد أن كانت مستبعدة من مناصب صنع القرار، ولكن رغم ذلك ال يزال المشهد السياسي في دول 
شمال أفريقيا في ظل التحوالت التي تشهدها المنطقة يشير إلى ضعف لواقع الممارسة السياسية للمرأة، فرغم 

مرأة في هذه المنطقة إال انه ال يزال بعيد عن المستوى كل هذا التطور الذي عرفته المشاركة السياسية لل
المطلوب، وذلك راجع  لغياب تمكين سياسي حقيقي لها، وهذا الغياب هو الذي أدى إلى عدم إشراكها فعليا 
في عملية التنمية الشاملة، ويمكن تفسير ذلك بوجود فجوة كبيرة بين مضمون الخطاب الرسمي للنخب 

  . أفريقيا والنصوص القانونية من جهة، وواقع الممارسة السياسية من جهة أخرىالسياسية في دول شمال
 هل تمكنت المرأة في دول شمال أفريقيا من :وعليه ستحاول الدراسة اإلجابة على التساؤل البحثي التالي

  المساهمة في العملية السياسية؟ والى أي مدة تساهم النساء في هذه العملية ؟
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   فى دعم التنمية المستدامة فى أفريقيا IFRSعداد التقارير المالية ير الدولية إلر المعايدو 
  رحاب عادل صالح الدين امين

   جامعة القاهرة-كلية التجارة 
  :ملخص

فى ظل تردد مصطلح التنمية المستدامة بشكل شائع بالفترة األخيرة واهتمام دول العالم بالسعى نحو تحقيق 
، هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية تبنى معايير )االقتصادى، االجتماعى، البيئى(الثة توازن بين ابعادها الث

اعداد التقارير المالية بدول قارة أفريقيا لجذب االستثمارات الداخلية والخارجية للنهوض بالقارة االفريقية وتحقيق 
ى وجهت الضوء للممارسات وتتمثل أهمية الدراسة فى محدودية الدراسات الت. ابعاد التنمية المستدامة
كما اعتمدت الدراسة على تحليل الدراسات التى تم التوصل إليها لمحاولة إيضاح . المحاسبية بقارة افريقيا

وقد توصلت أهم نتائج . مدى أهمية تبنى معايير موحدة والفوائد المتوقعة من التبنى لدعم استدامة القارة
المعايير الدولية العداد التقارير المالية فى القارة االفريقية، كما الدراسة إلى تضاؤل عدد الدول التى تبنت 

توصلت الدراسة إلى عالقة منطقية وهى أن جذب االستثمارات المختلفة سواء داخلية أو خارجية ينتج من 
دافع اتساق الممارسات المحاسبية، ووجهت الدراسة الضوء إلى البعد االقتصادى للتنمية المستدامة الذى 

عكس اثره على البعد االجتماعى والبعد البيئى، كما أشارت إلى ان االلتزام بالمعايير الدولية العداد التقارير ين
المالية سيمثل مصدر جذب للشركات متعددة الجنسيات مما سيسفر عن ضخ استثمارات جديدة وتشغيل أيدى 

 الذى ستلعبه تلك الشركات بالقارة من عاملة ورواج اقتصادى ينعكس أثره على البعد االجتماعى بسبب الدور
وتأسيسًا على ما سبق سيسفر أيضًا ذلك عن أحداث تكامل وتناغم بين الشركات . تنمية المناطق المحيطة

أوصت الدراسة بضرورة وجود كيان . والبيئة المحيطة بها وتوجيه احدث األساليب للحفاظ عليها وتنميتها
ر نشرات دولية للعالم بأكمله عن أخر خطوات التبنى المحاسبى محاسبى يجمع الدول االفريقية واصدا
 . للمعايير الدولية العداد التقارير المالية
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  فريقيا واقتصاديات الثورة الصناعية الرابعةأ
  رشا حجازى/ أ

   مصر-باحثة فى الشئون األفريقية 
سي الطريقة التي نعيش ونعمل و تقف البشرية االن علي شفا ثورة تكنولوجية ستغير بشكل أسا :ملخص

 نحن ال سيكون التحول على خالف ما شاهدته البشرية من قبلها في حجمها ونطاقها وتعقيدها، و نتواصل ب
يجب علينا اإلستجابة لما "، ولكن هناك أمر واحد واضح لنا كإفريقيا نعرف حتى اآلن كيف ستسير االمور

اب المصلحة في النظام العالمي ، من القطاعين العام ، لتشمل جميع أصح" يولد بشكل متكامل وشامل
أن التطور التكنولوجي سريع ويختبر الوسائل التقليدية  .والخاص إلى األوساط األكاديمية والمجتمع المدني

تحقيق رخاء و تقدم الشعوب فواجب ية و للنمو االقتصادي النه أصبح محدد لالستجابات والتغيرات االقتصاد
ال ينبغي علينا أن ننتظر حتي نحاول اللحاق بالركب عندما غير صبورين أصحاب طموح و أن نكون علينا 

الثورة الصناعية الرابعة اآلن نقطة تحول . تأتي الثورة الخامسة يكفي ما لدينا من ماضي تأخرنا عنه كثيرا
د فات من معارف و متاح معرفيا بشكل ملحوظ يفوق ما قي التطور االنساني و مبهرة شديدة السرعة و التآثيرف

إن . لهذا فهي نقطة قوة المتاحة لنا يجب علينا اقتناص استثمارها لتعزيز االبتكار واإلنتاجية بشكل أفضل
التقدم التكنولوجي المرتبطة بالعالم المادي والرقمي ذو تاثير مباشر متشابك مع البيولوجي و هذا يحدث الول 

نها بما يتواكب عليه إفريقيا لديها فرصة حقيقة لتطوير بلدا ل وبناءرية بشكل لم يسبق له مثيمرة في تاريخ البش
، من المتوقع أن يصل إجمالي عدد ، على سبيل المثالGartnerوفًقا لشركة أبحاث السوق و . مع هذا الجديد

في حين أن . ٢٠١٧ مليار اعتباًرا من عام ٨.٤ ، من ٢٠٢٠ مليار بحلول عام ٢٠.٤األجهزة المتصلة إلى 
نيات الجديدة يمكن أن تساعد في توليد النمو االقتصادي ، كما يمكن أن تؤدي أيًضا إلى إحداث تغييرات التق

توزيع افريقيا الي اندماج وظيفي طوعي وٕاعادة تشكيل و اجتماعية عميقة مفيدة كحل جذري لمشاكل االندماج ب
. نولوجيا لتحقيق نمو أكثر شموًال وتحضراً وسيتطلب االستفادة من هذة الفوائد المتوقعة من التك. الثروة والفرص

 بما في ذلك زيادة البطالة وفشل أنظمة الرعاية االجتماعية -نشطا للتبعات االقتصادية واالجتماعية المحتملة 
  .والصحية

وسائل اإلعالم  - تكنولوجيا المعلومات - االتصاالت الرقمية االت الثورة الصناعية الرابعة فيوتتمثل مج
  .التكنولوجيا الحيوية - يةاالجتماع

رص والشراكة المتبادلة مع لي بالد الفإفريقيا إستراتيجة واقعية فاعلة لتحويل إكل ما نحتاجة هو العمل علي 
  .العالم
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   فى أفريقيالإلرهابالتصدي 
 رضوان الحسن ابراهيم/ د
   السودان-معة دنقال جا- كلية االداب والدراسات االنسانية–قسم علم االجتماع واالنثروبولوجيا 

  :ملخص
التى وضعت لمكافحة ظاهرة االرهاب فى السنوات الماضية، ) المحلية والقومية والدولية(معظم االستراتيجيات 

ترتكز وبالدرجة االولى على االستراتيجية االمنية، وبالرغم من ضرورتها واهميتها، فأنها لم تكف وغير قادرة 
أذن فأن ما نحتاجه . اره وضخامة أضراره المادية والمعنوية منذ ظهورهعلى كبح جماح االرهاب وسرعة أنتش

هو وضع استراتيجية أفريقية مشتركة شاملة فى مكافحة االرهاب، مرتبطة بالتنمية المستدامة وكفيلة بتحقيق 
عات إن التباين والتنوع الشديد الناتج عن طبيعة االنظمة السياسية وطبيعة الجما. نتائج ايجابية ومرجوة

االرهابية ومنطلقاتها وأهدافها وٕاختالف المنظور الفكري فى محاربتها، يجعلنا أمام تحدى كبير فى إعادة 
. النظر في فعالية معظم االستراتيجيات التى وضعت فى مكافحة االرهاب أو القضاء عليه من منطلقات عامة

المستوى الدولى واالقليمي فى السنوات هذا البحث ينطلق من تقييم تجربة مكافحة االرهاب وتشريعاته على 
الماضية، ومن ثم يرى الحوجة الماسة الى أستراتيجية تكاملية أفريقية، تحمل خصائص البيئات االفريقية 

ابتداءا من إعادة تعريف االرهاب ومنطلقاته الفكرية وااليديولوجية . السياسية واالقتصادية والثقافية والدينية
  .ية وتجاربها التاريخية و الثقافية ،العقائدية ،السياسية ،االقتصادية والتنمويةوربطه بالقارة االفريق

: فالباحث يقترح  وضع أستراتيجية تكاملية شاملة، تضم عدة محاور  
قوانين وعمل برتوكوالت  تشريعات و وسن) فى بيئته األفريقية( تكوين أطار مفاهيمي لتعريف االرهاب -

  .  ى مكافحته فى أفريقياوأتفاقيات مشتركة للتعاون ف
  .  وضع الخطط واالستراتيجيات واالليات للتصدي لالرهاب ومعالجة ضحاياه من المدنيين والعسكرنيين-
افية فى الدول  كيفية تجفيف منابع االرهاب، ورصد منطلقاته الفكرية واأليديولوجية والثق العمل على-
  .فريقيةاأل
ة بخطط التنمية المستدامة ودورها فى معالجة ظاهرة االرهاب، كتوسيع فريقية المقترح ربط االستراتيجة األ-

  .المشاركة السياسية واالصالح االقتصادي وتنوع مصادر الدخل والقضاء على البطالة والتهميش فى أفريقيا
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 دور الشـــراكـات العربية في عمليـة التنميـة األفريقية
 رمضـان قرني محمد/ د

  مصر-ستعالمات الهيئة العامة لال
  :ملخص

أضحت القارة األفريقية في السنوات األخيرة، العبا مهما على الساحتين اإلقليمية والدولية، وهو األمر الذي 
الواليات المتحدة، واالتحاد : تجلى في العديد من الشراكات االستراتيجية بين القارة والقوى الدولية الكبرى، مثل 

 –تركيا : بجانب أدوار القوى اإلقليمية التقليدية. ، واليايان، والصين وكوريا الجنوبيةاألوروبي، والبرازيل، والهند
  . إسرائيل–إيران 

وانطالقا من هذه األهمية تناقش هذه الدراسة دور الشراكات العربية في عملية التنمية بالبلدان األفريقية، حيث 
 المصرية من – المغربية –الخليجية : لعربية مثل يتم التركيز في هذا االتجاه على نماذج لبعض الشراكات ا

  :خالل المحاور الخمس التالية 
  األفريقية-إشكاليات وتحديات العالقات العربية: المحور األول
الدور التنموي المصري في قارة أفريقيا: المحور الثانــي  
  األفريقية-الشراكات الخليجيــة : المحور الثالث
ور المغربــي  في منطقة غرب أفريقياالد:  المحور الرابــع  

دور الشراكات الخليجية في عملية التنمية األفريقية: المحور الخامس  
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  التمكين السياسي للمرأة في أفريقيا بين الضروريات والتحديات السودان نموذجاً 
   ريم محمد موسى/د

  سودانال -  جامعة بحري–كلية الدراسات االجتماعية واالقتصادية 
:ملخص  

يرتبط مفهوم التمكين ارتباطًا وثيقًا بمفهوم تحقيق الذات أو حضورها وتعزيز قدرتها في المشاركة واالختيار 
والتمكين السياسي للمرأة هو جعل المرأة ممتلكة للقوة واالمكانيات لتكون عنصرًا فاعًال في التغيير . الحر

ي وصولها إلى مراكز صنع القرار أو المراكز التي تؤثر على وتعزيز قدرتها على المشاركة السياسية وبالتال
تهدف الورقة أن تطلع بمهام المعالجة الفكرية لظاهرة التمكين السياسي للمرأة في القارة األفريقية . صنع القرار

ة بين الضروريات والتحديات التي تواجه الظاهرة، حيث عمدت الورقة إلى تحليل واقع تمكين المرأة السوداني
وتاتي . والتحديات التي تواجه عملية التمكين باعتبار أن السودان من الدول األفريقية الرائدة في هذا المجال

أهمية الورقة من أهمية الظاهرة، أذ أن المجتمعات األفريقية تعاني من أرث ثقافي متخلف ناجم عن 
ركة السياسية للمرأة في عديد من الدول االستعمار مشوهًا القيم السائدة مما أنعكس بصورة سالبة على المشا

في وجود . األفريقية وبالتالي انعدام قدرة المرأة في هذه الدول على المشاركة في صياغة مصير مجتمعاتها
فرضية أساسية تتمثل في أنه هنالك ارتباط وثيق بين التمكين السياسي وبين ثقافة المجتمع وقيمه، وهنالك 

  .يم المرأة وبين التمكين السياسي لهاعالقة واضحة بين مستوى تعل
  :وتناقش الورقة المحاور اآلتية

  .مدخل مفاهيمي..  التمكين السياسي والمشاركة السياسية –أوًال 
  . المرتكزات القانونية للتمكين السياسي للمرأة في السودان–ثانيًا 
  .  واقع التمكين السياسي للمرأة في المجتمع السوداني-ثالثًا 
  . التحديات التي تواجع تمكين المرأة سياسيًا في السودان–رابعًا 

 . رؤية مستقبلية.. تفعيل عمل المرأة بالمجال السياسي في السودان –خامسًا 
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  الحقيقة التاريخية حول هوية إقليم حاليب وشالتين
  زكى البحيرى/ د
   مصر- جامعة المنصورة -كلية التربية 

  :ملخص
ق في السنوات األخيرة ألسباب ربما تكون حقيقية أو مختلقة حول هوية إقليم حاليب يدور جدل واسع النطا

وشالتين، ذلك اإلقليم الذى يقع في الجزء الجنوبى الشرقى من القطر المصرى ويشرف على ساحل البحر 
ن، ومن األحمر، وحاليب وشالتين في واقع الحال جزء من مصر من حيث الجغرافيا والتاريخ والقبائل والسكا

حيث االرتباط بالوطن المصرى، وظروفه ومشاكله وطموحاته، والمشروعات الجارى إقامتها في ذلك اإلقليم 
ويطرح النظام الحاكم في الخرطوم أن  .حاليا جزء من مشروعات التنمية التي يجرى إنجازها في مصر حاليا

اضى السودان، وخارج إدارته الفعلية، ولذلك إقليم حاليب وشالتين سودانى االنتماء والهوية، رغم أنه خارج أر 
ينبغى تحديد هل هذا اإلقليم مصري حقيقة كما هو واقع الحال أم سودانى كما يدعى رجال الحكم والسياسة 

والبحث الذى نسعى لتقديمه يدور حول حل إشكالية انتماء وهوية . في السودان الشقيق في الوقت الحاضر؟
قة التاريخية التي ترتبط بذلك، وسيجرى هذا األمر عن طريق دراسة تاريخ هذا هذا اإلقليم، والوصول للحقي

اإلقليم وتطوره وهوية البشر الذين يقيمون فيه وأصولهم الجنسية منذ مئات السنين، باالعتماد على الوثائق 
قصائى على وسنجرى هذا البحث االست. والمستندات التاريخية، والدراسات العرقية  التى تتعلق بذلك األمر

 بعد ١٨٩٩الرغم من أن االتفاقية الثنائية التي عقدت بين مصر وبريطانيا عقب فتح السودان وضمه عام 
سقوط الدولة المهدية التي كان يقودها الخليفة عبد اهللا التعايشى قد أشارت بكل وضوح إلى خط الحدود الذى 

يقة حكم وٕادارة السودان بين بريطانيا ومصر، يفصل بين مصر والسودان، تلك االتفاقية التي أشارت إلى طر 
 درجة ٢٢وكانت االتفاقية قد بينت حدود بالد السودان وبأنها تلك األراضى التي تقع جنوب خط عرض 

شمال خط اإلستواء، أي أن ما يقع شمال هذا الخط هو أراضى الدولة المصرية بما فيها إقليم حاليب 
 دراسة العوامل الخفية التي دفعت إدارة السودان في الفترة اإلخيرة وسوف يحاول هذا البحث أيضا. وشالتين

تحت حكم الرئيس عمر البشير إلى اصدار التصريحات تلو التصريحات بخصوص مثلث حاليب وشالتين 
وبأنه منطقة تابعة لألراضى السودانية، وسبب بعض التصريحات السياسية من جانب الحكومة السودانية تجاه 

تبط السودان بها ارتباطا وثيقا، كالمشترك التاريخى واالمتداد السكانى، والعالقات الثقافية، مصر الذى ير 
والكفاح المشترك، والتطلع إلى مستقبل زاهر لشعوب بالدنا من خالل سياسة تكامل اقتصادى ومصالح 

  .  مشتركة
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  مدينة السادس من أكتوبر نموذجاً : التنمية الصناعية في أفريقيا
   سيد منتصرزمزم/ أ

   جامعة حلوان– كلية اآلداب -قسم الجغرافيا 
  :ملخص

تمتلك القارة األفريقية العديد من مقومات التنمية االقتصادية بشكل عام، والتنمية الصناعية بشكل خاص 
الموقع الجغرافى المتميز ، ووفرة المواد الخام األولية، وتوفر شبكة متميزة من طرق النقل (وتتمثل في 

ورغم ذلك تواجه ) اصالت تربط بين الوحدات السياسية للقارة وغيرها من المقومات التي تتمتع بها القارةوالمو 
ويتناول البحث عرض مجموعة . عدد من معوقات التنمية التي تقف عقبة في سبيل التنمية الصناعية بالقارة
دينة صناعية أفريقية، والتي برزت المشكالت التي تواجه الصناعة في مدينة السادس من أكتوبر باعتبارها م

من خالل الدراسة الميدانية لمصانع المدينة، وهى ال تختلف إختالفًا كبيرًا عن المشكالت التي تواجهها 
الصناعة في المدن الصناعية بالقارة ،وثانيا طرق مواجهتها، حيث إن إزالة العقبات واألسباب التي تؤدى إلى 

لصناعية والتى تقف عقبة فى طريق تطورها الصناعى ضرورة ملحة  تراجع مستويات أداء المنشآت ا
  .للنهوض بالتنمية الصناعية بالمدينة

تتعدد المشكالت التي تواجه التصنيع في المدينة منها : مشكالت الصناعة في مدينة السادس من أكتوبر: أوال
 المتعثرة، ومشكلة الخامات، ومشكلة إنخفاض الطاقة اإلنتاجية والمصانع مشكلة نقص األرض الصناعية،

  .ومشكلة الطاقة، ومشكلة نقص الخدمات
تعد التنمية الصناعية جزءًا من التنمية االقتصادية : مستقبل الصناعة في مدينة السادس من أكتوبر: ثانيا

ية في واألخيرة جزءًا من التنمية الشاملة، ويمكن أن تسير التنمية الصناعية جنبًا إلى جنب مع التنمية الوطن
إطار خطة تنموية واقعية على أن ترتبط التنمية اإلقليمية بالسياسة العامة للتنمية الوطنية وتتعامل معها في 

  .إطار من التنسيق الكامل بينهما
:  ويمكن تلخيص برنامج التنمية الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر من خالل التركيز على النقاط التالية

 فدان، مجمع المنشآت الصناعية الصغيرة، نظام المبنى الواحد ١٥٠ديدة، مشروع البرنامج المصانع الج
 عام التصدير ألفريقيا حيث يتم تصدير المنتجات ٢٠١٧مجمع لخدمات المصدرين، وأطلق على عام 

  .برنامج كفاءة وترشيد الطاقة دولة أفريقية، منطقة المطورون الصناعية، ١٦الصناعية بالمدينة ألكثر من 
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  الصراعات السياسية والحروب فى أفريقيا وتأثيرها على التنمية السياحية المستدامة
  ريهام محمد محمود حواش/  أ-سارة فكري مكاوي متولي / أ

  مصر        - جامعة قناة السويس -كلية السياحة والفنادق 
  :ملخص

نيات وحتى اآلن ظاهرة خطيرة لها جذورها تعد ظاهرة النزاعات والحروب فى قارة أفريقيا منذ أواخر الثماني
التاريخية ومحدداتها الجغرافيا والثقافية واألقتصادية والسياسية وال تعتبر هذه الصراعات والحروب ظاهرة جديد 

 وتشكل هذه الصراعات والحروب عائق أمام التنمية السياحية المستدامة يتطلب .من حيث النشأة والتطور
ود دول القارة وتجاوز الخالفات السياسية ووقف الحروب والصراعات الحدودية التغلب عليها تكاتف جه

واألهلية، وتأتى فى مقدمة أسباب أنتشار هذه الحروب ضعف األندماج الوطنى نتيجة التخطيط العشوائى 
ا دولية للحدود ، فضال فى الصراعات المحلى واإلقليمى والدولى على الموارد الطبيعية والثروات مما دفع أطراف

إلى التدخل تحت دواعى حماية حقوق األنسان وتعزيز الديموقراطية ظاهريا فى حين أنها تسعى لحماية 
 ويهدف البحث إلى ألقاء .مصالحها الشخصية من أجل إثارة الحروب والخالفات للسيطرة على بعض المناطق

ووضع مقترحات للتنمية السياحية الضوء على بعض الصرعات السياسية والحروب فى أفريقيا وما نتج عنها، 
 وتكمن أهمية البحث فى أهمية جعل التنمية .المستدامة فى أفريقيا وجعلها سيبل لتهدأت الصرعات والحروب

السياحية المستدامة وسيلة ألنهاء الصرعات والحروب والتركيز على النهوض االقتصادى من أجل تعزيز 
ارد الطبيعية والبيئية والتنمية المجتماعية والثقافية النهائى معدالت النمو االقتصادى والحفاظ على المو 

توضيحًا لتحقيق أهداف البحث فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي ألهم . الخالفات المحلية بدول القارة
بيات ما ورد في الكتب والمراجع العربية واألجنبية والدوريات واإلحصائيات والتقارير الرسمية المتعلقة بأد
ومن . البحث وعرض بعض الصراعات والنزاعات بالدول االفريقية وتأثيرها على التنمية السياحية المستدامة

نتائج البحث أن التنمية السياحية المستدامة تقلل مخاطر النزاعات وخاصة حينما تكون تحت إشراف وملكية 
ة قابلة للتحقيق بان تقوم على ثالثة محاور المجتمعات المحلية، وكى تصبح أهداف التنمية السياحية المستدام

رئيسية وهى االستفادة االقتصادية للسكان المحليين وتوفير فرص العمل والحياة مناسبة لهم  المحافظة على 
  .الموارد الطبيعية للوصول إلى حالة من الرضى  تقلل النزاعات األهلية بدول األفريقية
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 ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقياالدور التمويلي لصندوق أبو ظبي ف
  سالي محمد فريد محمود/د
   جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات األفريقية -قسم السياسة واالقتصاد 

  :ملخص
 ىالبن إنشاء وفي والخاصة، االستثمارات العامة تمويل في ملموس بشكل العربية اإلنمائي التمويل ومؤسسات الصناديق تساهم
 والمياه الريفية، والتنمية والزراعة واالتصاالت، والطاقة، والكهرباء النقل، خاصة القطاعات مختلف في االقتصادية التحتية

 .لعونها المتلقية البلدان من الوارد الطارئ والعون الفنية المساعدة لطلبات كذلك هذه المؤسسات تستجيب الصحي، كما والصرف
 نموذجا عالميا - أحد أهم مؤسسات التمويل العربية في تدعيم العالقات العربية األفريقية ك-ية ويعد صندوق أبو ظبي للتنم

يحتذى به في تقديم العون التنموي لتقليل الفقر العالمي ومساعدة الدول النامية على تحقيق أهدافها السيما في مجال تقديم الدعم 
تأسس صندوق أبو ظبي للتنمية  .مية وبناء عالقات وثيقة مع الدول المستفيدةووضع االستراتيجيات الرامية إلى تحفيز عملية التن

كمؤسسة تابعة لحكومة أبو ظبي تتولى مسؤولية تقديم المساعدات الخارجية، وبمرور السنوات رسخ الصندوق مكانته ضمن 
 يتمثل أحدهما في تقديم قروض ويتركز نشاط الصندوق على شقين رئيسيين. أبرز مؤسسات العون التنموي على مستوى العالم

تنموية ميسرة، وٕادارة المنح التي تقدمها اإلمارات لتمويل مشاريع ترمي إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول 
وية، أما الشق الثاني فيشمل المساهمة الرأسمالية في شركات منتقاة في مختلف القطاعات الحي. النامية ومنها الدول األفريقية

 ٨٠وقد بلغ حجم التمويل المقدم من الصندوق واستثماراته . باإلضافة إلى استثمار السيولة المتاحة لديه في أدوات مالية متنوعة
 دولة في ٨٤ مليار درهم كمنح حكومية، وبلغ عدد الدول المستفيدة ٤٢ مليار درهم كقروض و٣٥ منها ٢٠١٦مليار درهم عام 

يدل على النمو المتسارع لدور الصندوق التنموي والحصة الكبيرة التي يستأثر بها في حجم مما . مختلف أنحاء العالم
 وتخدم المشاريع الممولة من قبل الصندوق قطاعات تنموية متنوعة مثل، مشاريع البنية التحتية، .المساعدات التنموية العالمية

عة، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات والتعليمية والصحية واإلسكان والنقل والمواصالت والري والزرا
إن الصندوق ومن هذا المنطلق ساهم في تمويل العديد من المشاريع الحيوية في منطقة الشرق األوسط  .اإلستراتيجية األخرى

ا وهو يعمل على والدول العربية وشمال وشرق ووسط أفريقيا، وكذلك مناطق آسيا الجنوبية والوسطى وأمريكا الجنوبية وغيره
دور صندوق أبو ظبي في تحقيق تهدف هذه الورقة لبحث  .توسيع نطاق عمله بشكل مستمر ضمن المناطق واألقاليم الدولية

أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، ورصد نقاط القوة متمثلة في الخطط والبرامج المختلفة التي يقوم بها الصندوق في أفريقيا، 
سبل  والمخاطر متمثلة في المعوقات التي تحول دون قيام الصندوق بدوره في القارة األفريقية، إضافة إلى وتحديد التحديات

  :ر، وذلك من خالل النقاط التاليةتعزيز وتفعيل هذا الدو 
  نبذة عن النشاط التمويلي لصندوق أبو ظبي للتنمية : أوال
  صندوق أبو ظبي في أفريقياخطط وبرامج : ثانيا
 ر صندوق أبو ظبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيادو : ثالثا
  عقبات تعترض الصندوق في القيام بدوره في الدول األفريقية: رابعا

  سبل مواجهة التحديات والعقبات لتفعيل دور الصندوق في أفريقيا: خامسا
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  الجهود األفريقية إلنهاء الصراع في جمهورية جنوب السودان
  يد أحمدسامي الس/ د

   جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات األفريقية -السياسة واالقتصاد قسم 
  

  :ملخص
، كان الجنوبيون يتطلعون ٢٠١١عندما اختار شعب جنوب السودان االنفصال عن السودان في مطلع عام 

من االصطفاف لمستقبل أفضل في ظل دولتهم الجديدة، ولكن سرعان ما تبددت آمالهم وتطلعاتهم، فبدال 
الوطني لبناء الدولة الوليدة ومؤسساتها وتضافر الجهود لدفع عجلة التنمية وتحسين األوضاع المعيشية 

 بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك ٢٠١٣للمواطنين، اندلع صراع داخلى عنيف في منتصف ديسمبر 
مختلفة قبلية وعرقية وامتد لواليات مختلفة مشار، واكتسب الصراع الذى تمحور باألساس حول السلطة أبعادا 

ورغم تعدد الجهود الرامية لرأب الصدع وتسوية الصراع، إال أنه ظل مستمرا مما أدى إلى . في جنوب السودان
تفاقم األوضاع اإلنسانية وزيادة أعداد النازحين والالجئين في دول الجوار، وأثار المخاوف والتساؤالت حول 

وتحاول هذه الدراسة توضيح الجهود األفريقية التى قامت بها الهيئة الحكومية للتنمية . نوبيةمستقبل الدولة الج
واالتحاد األفريقي إلنهاء الصراع في جنوب السودان، وٕالى أى مدى ساهمت تلك الجهود في ) االيجاد(

م تسفر تلك الجهود تخفيف وطأة الصراع، وأهم االتفاقات التى تم التوصل إليها في هذا اإلطار، ولماذا ل
األفريقية واالتفاقات عن إنهاء تام للصراع، أو بمعنى آخر ما هى العوامل التى أثرت سلبا وساهمت في 

 Conflict Resolutionوسوف تعتمد الدراسة على اقتراب حل الصراع . استمرار الصراع في جنوب السودان
Approachجنوب السودان يمكن فهمها في إطار األدوار ، باعتبار أن الجهود األفريقية حيال الصراع في 

  . حيال الصراع وأطرافهThird Partyالمختلفة التى يلعبها الطرف الثالث 
  :وسوف تتناول الدراسة المحاور التالية

  .  تطور الصراع في جنوب السودان وآثاره المحلية واإلقليمية:أوالً 
  .اع في جنوب السودان الجهود التى قامت بها اإليجاد إلنهاء الصر :ثانياً 
  . الجهود التى قام بها االتحاد األفريقي إلنهاء الصراع:ثالثاً 
  .  العومل التى تحد من فاعلية وقدرة الجهود األفريقية على إنهاء الصراع:رابعاً 

  .    سبل تفعيل الجهود األفريقية ومستقبل التسوية والدولة الجنوبية:خامساً 
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  االقتصاديه  المستدامه للدول االفريقية فى اطار الشراكهمدى امكانيه تحقيق التنميه
  سحر محمد الهادي الطحالوي/ أ

   جامعه عين شمس-  قسم االقتصاد -كلية التجارة 
  :ملخص

 علي دعم عالقاتها التجارية بالدول االفريقية بوجه عام ٢٠١٣ يونيو٣٠حرصت مصر كدولة افريقية بعد ثوره 
لكوميسا بوجه خاص من خالل السعي إلقامه المؤتمرات واالتفاقات التجارية مما والدول االعضاء في تجميع ا

عبد الفتاح (يؤكد وجود اراده سياسيه لتفعيل العالقات االقتصادية المصرية االفريقية، حيث قال الرئيس 
هه اننا عازمون على عوده مصر الى مكانتها واالسهام الفعال مع بقيه دول القاره فى مواج):"السيسى

 وفيه وقعت مصر على اتفاقيه التجاره الحره ٢٠١٥في مؤتمر شرم الشيخ يونيو" التحديات المتربصه بنا
ليصبح اكبر تكتل ) الكوميسا، السادك، المجموعة االقتصادية لدول شرق افريقيا(للتكتالت االقتصادية الثالثة 

مه السياسية واالقتصادية إلفريقيا، ومن تجاري افريقي واألساسي النشاء منطقة تجارة حره لتصبح مصر العاص
المتوقع انشاء منطقه تجاره حره ثالثيه بين الثالث مجموعات االقليميه ستكون اثارها االقتصاديه هائله 

 بلدا يزيد عدد سكانها عن ٢٦ فى افريقيا، تشمل منطقه التجاره الحره االفريقيه TFTAللوصول الى انشاء 
تريليون دوالر، ١.٢، ويبلغ اجمالى الناتج المحلى االجمالى بها)ن افريقيامن سكا% ٥٨( مليون نسمه ٦٢٥

من اجمالى الناتج االجمالى االفريقى مما يشكل اكبر اقتصاد فى العالم، بوجه عام فإن % ٥٤.٣كما يمثل 
ستدامه دورمصر في افريقيا ينبغي أن يتكامل بالشراكه مع الدول االفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية الم

2030 SDGs تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكه العالميه من : "علي) الهدف السابع عشر( حيث ينص
 التى احرزت الدول MDGSلألهداف االنمائية لأللفيه ) الهدف الثامن(وهو نفس " اجل التنمية المستدامه

واه بين الجنسين وتمكين المرأه ومكافحه االفريقية تقدما في تحقيق بعض تلك االهداف المتعلقة بالتعليم والمسا
 أكد ان القاره -2015 إال ان تقرير األهداف اإلنمائية لأللفيه الصادر من االمم المتحده عام –مرض اإليدز 

، ولكن %٧تحقيق معدل نمو سنوى يفوق :  ومن تلك االهدافOFF-Track اإلفريقية تعتبر خارج المسار 
 .حقق بشكل كامل حيث تجاوزت االهداف والغايات االمكانيات الفعليهالواقع اوضح أن الغايات لم تت
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  دراسة تاريخية: دور المرأة الجزائرية في المسار الديمقراطي
  سراب جبار خورشيد/ د.م.أ

   العراق- الجامعة المستنصرية -مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية 
  :ملخص

اقي نساء العالم بالحركات التحررية العالمية التي تعد كتعبير عن عدم ارتياح تأثرت المرأة الجزائرية مثل ب
المطالبة بتسيير شؤونهن وافساح المجال لهن في , النساء ورفضهن لنظام اجتماعي قائم على اسس سلطوية 

ية فدخلن ميدان النضال من اجل اثبات الذات وكان اساس النضال فاعل, الحياة السياسية واالجتماعية 
ويبدو ان هذا المطلب يعبر عن رفض المرأة للنظام االجتماعي القائم على التمييز بين الجنسين , مصيرها

رغم ما حققته من نجاح واالستقالل النسبي الذي عاشته بعد دخولها مجال التعليم والعمل ومشاركتها في 
ان النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة . يمواكتساب حق المساواة مع الرجل في العمل والتعل, الحياة االقتصادية 

وينبغي ان ال ينظر اليها , بينها وبين الرجل هي مسألة متصلة بحقوق االنسان وشرط للعدالة االجتماعية 
بشكل منعزل على انها من المسائل الخاصة بالمرأة فهي السبيل الوحيد لبناء مجتمع قابل لالستمرار ومتقدم 

واالهتمام بحقوق المرأة , ق االمن السياسي واالقتصادي والثقافي لدى المجتمعوهما شرطان اساسيان لتحقي
على جميع المستويات ان صح وتعليم والحق في العمل ونبذ العنف ضدها اضافة الى مسألة قانون االسرة 

: لدراسةاشكالية ا .الذي ُجمد بعض الوقت وُاعيد للنقاش واستبداله بقوانين مدنية متساوية اساسها المواطنة
االشكال المطروح هو التناقض والصراع الذي تعيشه المرأة الجزائرية بين هذه المواد الدستورية التي تعكس 
حقيقة حق المساواة بين الجنسين وبين واقع اجتماعي تسبب في ضعف تمثيل المرأة والذي سببه عوامل 

 حقوق المرأة الموضوع الكالسيكي الذي  وكانت نتيجة الدراسة ان موضوع.ثقافية واجتماعية لبنية المجتمع
يؤكد ان الواقع عكس ذلك وفي انتظار التغيير في اطار التوليفة المعقدة بين التقليدي والعصري فالمرأة ال 
زالت غير مقبولة كمرشحة لمناصب سياسية في الجزائرعرضت الدراسة التجربة الديمقراطية في الجزائر بعد 

 دور المراة الجزائرية في السياسة وظهور الجمعيات والنقابات التي تدعو الى ، وابراز١٩٦٢االستقالل عام 
  .اعطاء حقوق المراة الجزائرية في شتى المجاالت ، واخيرا الخاتمة التي توضح ما تم التوصل اليه
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  الواقع واآلفاق المستقبلية: االستثمارات الخليجية انموذجا: االستثمار العربي في أفريقيا
   سرحان العباسي /د.أ

  علي البدري/ د.أ
   العراق- الجامعة المستنصرية -مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية 

  :ملخص
ثمة اجماع بين المعنيين او المهتمين بالشؤون االفريقية، وبخاصة حركة االستثمارات الخليجية الخارجية 

اوروبا (االفراد والمؤسسات في افريقيا بنفسها والعالم من . ومساراتها حيال القارة المحبب وصفها بالسمراء
وذلك . على ان العقد القادم من النصف االول للقرن الحادي والعشرين، سيكون عقدَا افريقيا) والواليات المتحدة

. استراتيجي واالقتصادي–انطالقا من معايير موضوعية زاد احتسابها على وجه االجمال من وزن القارة  الجيو
كز استقطاب حيوي لالستثمارات الخارجية في االقتصاد العالمي المعاصر، وتصاعد أهميتها في الساحة كمر 

السياسية والعالقات الدولية، حتى انها، والغضاضة في ذلك، قد تصدت قائمة االولويات في السياسات 
تركيا، ايران، اسرائيل (واالقليمية ) ...الواليات المتحدة، الصين، فرنسا، البرازيل (الخارجية لعديد القوى الدولية 

المملكة العربية السعودية، دولة االمارات العربية، (ومن بينها دول الجوار الجغرافي في الخليج العربي ...) 
فجل ما تحتاجه القارة وال تستطيع تلبيته، االفتقار والحاجة الى ). قطر، الكويت، سلطنة عمان والبحرين

لحديثة لتطوير بناها التحتية وتنمية مواردها البشرية، بعٌدها وسيلة وغاية او مقصد التكنلوجيا والتقنيات ا
قد قدرتا ) COMESA(حتى ان تقارير البنك الدولي والكوميسا . مشاريع االستثمار والتنمية المستدامة في دولها
جوار الجغرافي وما تتمتع وبدالة ال.  مليار دوالر٩٣ بـ   ٢٠٢٠حاجة دول القارة في هذا القطاع فقط ولغاية 

به القارة من ميزات ظاهرة وكامنة، من جهة، والرابطتين التاريخية والثقافية بين العرب وافريقيا، من جهة 
اخرى، عدت دول الخليج، وكما تجلى ذلك في احاديث وتصريحات المسؤولين في حكوماتها، اقتصاديات 

ال بل، وشريكا اقتصاديا حيويا وهاما لها، ان مرد هذا العزوف دول القارة بمثابة امتداد طبيعي القتصادياتها، 
يعود، وفي اغلب الظن، الى افتقار هذه الدول الى الرؤية الواقعية التي تؤمن ان االسواق االفريقية ستكون 

من تقلبات االسعار، ) افراد او مؤسسات(وغياب الضامن الذي يوفر حماية المستثمر . واعدة مستقبالً 
ويبقى ان نقول، ان االفاق المستقبلية امام . ات المحتملة من قبل جماعات متشددة وغير منضبطةوالتهديد

حركة االستثمارات الخليجية في افريقيا، تبقى محدودة، وربما ال جدوى اقتصادية لها بحساب ما تلبيه من 
 من ارباح في الدخل لقومي احتياجات االسواق الخليجية المتزايدة للغذاء والمياة، ونسبة مساهمة ما تجنيه

السنوي، وفي اطار الرغبة الجمعية لحكوماتها بالتحول من االقتصاد االحادي الى االقتصاد التعددي ، من 
  .دون استراتيجية جماعية تفعل وتعزز التواجد الخليجي في االسواق االفريقية
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  دور االعالم في تمكين المراة والشباب في قارة افريقيا
  د  سعيد حام/د

  االمارات العربية المتحدة – دبي- جامعة العلوم الحديثة –كلية االعالم 
  :ملخص

لــم يعــد اإلعــالم المعاصــر مجــرد أداة لتوصــيل المعرفــة وتزويــد النــاس بــالخير والحــدث، أو حتــى مجــرد وســيلة 
ه باإلضـافة إلـى للترويح والترفيه والتسلية، بل تعدى ذلك بعد تطـور وسـائله وتعـددها ليـصبح محتويـا ماسـبق كلـ

تحوله إلى أداة فاعلة في صناعة الرأي العام الذي لم يعد مـستقبًال للمعلومـة أو الخبـر فقـط، بـل أصـبح يتفاعـل 
الــى أي مــدى اثــر االعــالم علــى "تتمثــل مــشكلة البحــث فــي ســؤال رئــيس مفــاده . ويتــأثر عقليــًا وفكريــًا وســلوكياً 

ن ذلــك اثــرا ســلبيا ام إيجابيــا وكيــف يمكــن ان يــؤدي ذلــك الــى تمكــين المــراة والــشباب فــي قــارة افريقيــا وهــل كــا
ويهدف البحث الى التعرف على ما هية التمكين واغراضه و األدوار التي يلعبهـا . االستفادة تجاه القارة السمراء

االعــالم فــي االســتفادة مــن إمكانيــات الــشباب والمــراة  وتحديــد اهــم اإليجابيــات التــي يمكــن االســتفادة منهــا مــن 
تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي يقــوم علــى وصــف ظــاهرة مــن . خــالل أغــراض التمكــين المختلفــة

 حيـث يقـوم .الظواهر للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها، واستخالص النتائج لتعميمهـا
 تهـا واسـبابها واتجاهاتهـا ومـاعلى اساس تحديد خصائص الظـاهرة ووصـف طبيعتهـا ونوعيـة العالقـة بـين متغيرا

 الـــى ذلــــك مـــن جوانــــب تـــدور حــــول ســـبر اغــــوار مـــشكلة او ظــــاهرة معينـــة والتعــــرف علـــى حقيقتهــــا فــــي ارض 
 اثيوبيــا فــى الفتــرة مــن – الــسودان –الواقــع، واســتخدم االســتبيان لعينــة عــشوائية مــن الــشباب االفريقــي مــن مــصر

  .٢٠١٨ يونيو -ابريل 
  :وثالثة مباحث وخاتمة وتوصيات كاالتيتم تقسيم البحث الى مقدمة 

 ما هية تمكين المراة والشباب: المبحث األول
  تعريف ماهية التمكين للمراة والشباب: المطلب األول
  االدوار الرئيسية التي يلعبها االعالم في التمكين للشباب والمراة: المطلب الثاني
 اض التمكين على البالد االفريقيةاإليجابيات التي تعود جراء  تنفيذ أغر : المبحث الثاني
  االستبيان والنتائج االحصائية والنتائج الكيفية:  المبحث الثالث
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  دور االتحاد األفريقي في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا
  سالفه عثمان عثمان سليمان/ د

   السودان- جامعة النيلين -قسم العلوم السياسية 
  :ملخص

ق التنمية المستدامة في القارة األفريقية يعد شرطًا أساسيًا إلقرار السلم واألمن بها  والذي إن العمل على تحقي
يعتبر هدفًا رئيسًا لالتحاد األفريقي إضافة إلى أن مجال التنمية المستدامة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعمليات 

يقي في تحقيق التنمية المستدامة في تمحورت هذه الدراسة حول دور االتحاد األفر . النهوض بالدول األفريقية
أفريقيا مستهدفًة تحليل الجهود التي بذلها االتحاد من أجل المحافظة على مستقبل األجيال القادمة وكذلك 

تحاول الدراسة اإلجابة على . توصيف البنود واآلليات التي وضعها االتحاد لذلك، وكذلك تقويم تلك الجهود
ر الذي يقوم به االتحاد االفريقي لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا تساؤل مركزي يعرض ماهية الدو 

ولالجابة علي هذا التساؤل تفترض الدراسة أن االوضاع الداخلية في أفريقيا تحد من فاعلية هذا الدور، 
توصلت الدراسة إلى نتيجة مفداها إن . واستخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي لتبيان صدق الفرضية

تركيز االتحاد األفريقي على حل النزاعات االفريقية يحد من دوره وجهوده في تحقيق مستقبل أفضل لالجيال 
القادمة، توصي الدراسة باالهتمام وخلق التوازن بين قضايا التنمية عامة والتنمية المستدامة خاصة من جانب  

 . وبين قضايا استقرار االوضاع الداخلية من جانب أخر
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 تحليل التجارة الخارجية ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة لتجمع دول شرق أفريقيا
)EAC(  

   سلوى على كامل حجازى /د
   جامعة القاهرة-البحوث والدراسات األفريقية   معهد-قسم السياسة واالقتصاد 

  :ملخص
االقتصادية المستدامة كما أن زيادة المشاركة تعتبر التجارة الخارجية أداة تمكينية قوية وفاعلة لتحقيق التنمية 

في التجارة الدولية تساهم فى زيادة معدالت النمو االقتصادي وتساعد على ربط األسواق العالمية باألسواق 
النامية وتمثل التجارة الخارجية قناة أساسية لتدفق الخـدمات وتدفق العملة األجنبية إلى شرايين االقتصاد وتدفق 

وقد اصبحت . يا الالزمة لزيادة االنتاج وتحسين القدرة اإلنتاجية في مختلف القطاعات االقتصاديةالتكنولوج
التنمية المستدامة أحد القضايا المطروحة على المستوى االقليمى والعالمى وتهتم بها الدول االفريقية باعتبارها 

ا يمثل عبء على كاهلها ومن بينها دول األكثر تضررًا نظرًا الستنزاف مواردها الزراعية واالستخراجية مم
 ٢٠٠٠ يوليو ٧ وأسست مرة أخرى في ١٩٧٧ ثم تم حلها عام ١٩٦٧تجمع شرق أفريقيا والتى تأسست عام 

 ١٨ ثم انضمت بوروندي ورواندا في ٢٠٠١من قبل كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا وقد إنضموا رسميًا فى 
وتبحث هذه الدراسة فى المساهمة التى . ن االقتصاد لهذا التجمع وتمثل التجارة الخارجية شريا٢٠٠٧يونيو 

تقدمها التجارة الدولية باعتبارها أداة تمكينية قوية لتحقيق النمو االقتصادى المستدام حيث يشهد القرن الحالى 
اقش أهمية العديد من التطورات االقتصادية و التحديات االقليمية والعالمية وتنبع أهمية الدراسة من كونها تن

التجارة الخارجية لدول شرق افريقيا وما تقدمه من تنمية مستدامة لالجيال القادمة فى ظل التحديات 
االقتصادية والسياسية التى تواجه المنطقة وما نتج عنه من تدهور منافستها وازدياد التبعية االقتصادية وما 

 التعرف على تطور التبادل التجارى لدول تجمع إلى وتهدف الدراسة. تفرضه من قيود على التجارة الخارجية
  : شرق افريقيا ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة من خالل عدة محاور هى

  تطور التجارة الخارجية لتجمع شرق أفريقيا –
  تطور الهيكل السلعى لتجمع شرق افريقيا  –
  تجمع شرق أفريقياأهم الدول المحورية المهيمنة على النصيب االكبر من التجارة الخارجية ل –
 أهم مؤشرات أداء التجارة الخارجية لتجمع شرق افريقيا –
 التحديات والمعوقات التى تواجه تجمع شرق أفريقيا –
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 مشروع الطاقة المتجددة و التنمية المستدامة وواقع تطبيقهما في دول شمال إفريقيا
  ٢مغنية هواري/  أ- ١سليماني مليكة/ أ

   الجزائر– معسكر – جامعة مصطفى اسطمبولي –التجارية وعلوم التسيير كلية العلوم االقتصادية و ١
   الجزائر– سعيدة – جامعة الطاهر موالي – كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ٢

  
  :ملخص

تغير المناخ يؤثر على االقتصاد من خالل الضغط الذي سيواجهه من حيث الموارد المائية، أو موجات 
كل هذه األحداث  الظواهر  والفيضانات، وكذلك التأثير على الصحة التي سيسببها اإلجهاد الحراري و الجفاف

 لذا نزع الكربون من قطاع الطاقة هو التي ستحدث في المناخ سيكون لها تكاليف اقتصادية طويلة المدى،
وري إلحراز التقدم نحو االستخدام لذا المعرفة الدقيقة لألضرار البيئية أمر ضر . أولوية مطلقة للعقود القادمة

الرشيد والعقالني للطاقة، مع األخذ بعين االعتبار الضرر المحتمل، و يجب أن تسمح هذه المعرفة من تحديد 
التوازن بين فوائد الطاقة واآلثار السلبية على البيئة، وبالتالي تحديد المستوى األمثل من استهالك الطاقة، وهي 

 اهتمام هناك أصبح إذ. توجيه االختيار نحو أداة توليد الطاقة األكثر مالئمة مع البيئةفي نفس الوقت وسيلة ل
 فهي للطاقة، مستقبلية كمصادر المتجددة أو النظيفة الطاقة مصادرب خاص بشكل وعربي عام بشكل عالمي
 في واقعة الدول هذه أن باعتبار الشمسية الطاقة خاصة العربية الدول من الكثير في متعددة  متوفرة مصادر

الشمسي وهذا ما سنوضحه من خالل دراسة وتحليل مشاريع دول شمال إفريقيا ومقارنتها مع  بالحزام يسمى ما
  .التوجهات العالمية في مجال الطاقة المتجددة
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  )٢٠٣٠(تقييم تقدم أفريقيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
   سماح سيد أحمد المرسي/د

   مصر– جامعة القاهرة - معهد البحوث والدراسات االفريقية -سياسة واالقتصاد قسم ال
  :ملخص

 التي كانت  Millennium Development Goals (MDGs)لقد تم اإلعالن عن األهداف اإلنمائية لأللفية 
يز المساواة تتضمن ثمانية أهداف تركز باألساس على القضاء على الفقر والجوع وتوفير التعليم للجميع وتعز 

بين الجنسين وتمكين المرأة، ومجموعة أخرى من األهداف الصحية وكفالة االستدامة البيئية واقامة شراكة 
وقد ُأتيحت للدول مهلة خمسة وعشرين عاماً  لكى يتم خاللها إنجاز هذه األهداف . عالمية من أجل التنمية

فريقية ُتصنف على أنها منخفضة الدخل أو أقل وطالما كانت معظم الدول األ). ٢٠١٥-١٩٩٠(خالل الفترة 
نموًا ، فقد كان تقدم هذه الدول نحو تحقيق  األهداف اإلنمائية لأللفية بطيئًا على مدار الخمسة والعشرين 

 Sustainable Development  تم إطالق أهداف التنمية المستدامة٢٠١٥ومنذ نهاية عام . عامًا الماضية
Goals (SDGs) وباإلضافة إلى )٢٠٣٠-٢٠١٥(ين على الدول ان تسعى لتحقيقها خالل الفترة  التي يتع ،

األهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع وتوفير الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
ها األهداف واالستدامة البيئية فقد تضمنت أهداف التنمية المستدامة عددًا من األهداف المستحدثة لم تشمل

اإلنمائية لأللفية من أهمها، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ، العمل الالئق ونمو االقتصاد، الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية، مدن ومجتمعات محلية مستدامة ، العمل المناخي، الحياة تحت الماء وفي البر، السالم 

رصد وتقييم أداء الدول األفريقية في تحقيق أهداف التنمية وتسعى هذه الورقة إلى . والعدل والمؤسسات القوية
  : المستدامة من خالل عرض وتحليل المحاور التالية

  نظرة عامة على تقييم أداء أفريقيا في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية : أوالً 
  رصد وتحليل أداء أفريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة : ثانيا
  لمعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيق أفريقيا ألهداف التنمية المستدامة أهم ا: ثالثاً 
  رؤية مستقبلية لكيفية التغلب على معوقات تحقيق أفريقيا ألهداف التنمية المستدامة : رابعاً 
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  التكامل الثقافي العربي األفريقي
   السماني النصري محمد أحمد/د.أ

 دان السو -جامعة أم درمان األهلية 
  :ملخص

تشير كل المصادر التاريخية إلى عمق التواصل الحضاري العربي األفريقية لذلك فإن الثقافة العربية 
واألفريقية ال تعني بالضرورة ثنائية ثقافية أساسها التناقض شكًال وجوهرًا، ثقافة عربية إسالمية في مقابل ثقافة 

 ثقافات فرعية تتكامل وتتداخل وتندمج عبر الزمان إفريقية مسيحية أو وثنية، ولكنها ثقافة جامعة تضم
وقد كان التواصل والتداخل االجتماعي . وتستند على قاعدة عريضة من السمات الثقافية المشتركة, والمكان

والثقافي بين العرب واألفارقة يتم على الدوام باللغة العربية، فهي لم تقضي على اللغات المحلية بل تزاوجت 
غات جديدة، وانصهر كل ذلك في وعاء الثقافة اإلسالمية الجامعة وبصورة تدريجية وسلمية، معها لتخرج ل

وقد أثرت اللغة العربية والدين اإلسالمي حتى على . األمر الذي ظل في حالة ازدياد بمرور السنين واأليام
ولكي نقوم بدورنا البد من . المسيحيين والوثنيين وأصبحت اللغة العربية لغة التواصل حتى بين األفارقة أنفسهم

طرح بعض األسئلة وتقديم  االقتراحات واألفكار التي تنطوي على بعض الحلول علها تصل إلى من كان 
لديهم القدرة على تحويلها من كلمات نظريه إلى وقائع وخطط عمليه تسهم في نهضة وتكامل الثقافة العربية 

  .األفريقية وتعيد لها رونقها وتألقها وتآلفها
   -:يهدف البحث إلى

 .معرفة أهمية دور التكامل الثقافي في تحقيق التعاون العربي األفريقي .١
 .  تتبع القواسم المشتركة في الثقافة العربية واألفريقية  .٢
 .التعرف على مواطن القوة والضعف في مسار العالقات الثقافية .٣
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 "اللغة المنوبية واألمازيغية أنموذجاً "ء اللغات المهددة باالنقراض في منطقة الساحل والصحرا
 سمير عزت إبراهيم إسماعيل/ د.أ
   جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات األفريقية -قسم اللغات األفريقية 

  :ملخص
 باتت - لغة٧٠٠٠ وهي حوالي -يقول علماء اللغات إن نصف اللغات التي يتحدثها البشر في عالم اليوم

لى أن إوتشير االحصاءات . اض، ومن المرجح أن تختفي خالل القرن الحالي على األكثرمهددة بخطر االنقر 
ويتناول هذا البحث . واحدًة من هذه اللغات تختفي كل أسبوعين تقريبًا بعد أن تخرج عن نطاق االستخدام

 األسباب التي اللغات المهددة باالنقراض في منطقة الساحل والصحراء من الشمال اإلفريقي، كما أنه يتناول
أدت إلى خطر االندثار أو المزيد من االنقراض المتوقع، وفي مقدمتها عدم استناد هذه اللغات إلى خلفية 
حضارية فاعلة، وقلة عدد المتحدثين بها قياسًا على عدد أفراد المجتمع الذي ينخرطون فيه ويتكلمون لغات 

 . سكرية مؤثرة، فهذه اللغات بها معرضة لالندثارأخرى ذات حضارة عريقة، أو تدعمها قوة اقتصادية أو ع
وسوف أعرض ألسماء تلك اللغات وبيان مواقعها وتصنيفها من حيث أصولها، مع ذكر بعض السمات التي 

في موطنها األصلي ) األمازيغية أو التماّشق(تخص كًال منها، مع التركيز على اللغة النوبية والبربرية 
هاية األمر سأتناول الوسائل الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة المتمثلة في األخطار وفي ن وبلهجاتها المختلفة،

المحدقة ببعض اللغات وتهددها باالنقراض، مع بيان أهمية المحافظة عليها أو على األقل دراستها قبل 
رًا لهذه اندثارها، خاصة أن الباحث قد تعايش مع بيئات ومجتمعات تلك اللغات، يوم أن كنت محاضرًا  وزائ

 .المناطق التي تنقلت فيها برًا من قرية ألخرى فترة من الزمن
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  الجهود االفريقية في مكافحة االرهاب في منطقة الساحل االفريقي
  أمين سلطان/   أ-سيد ربيع  / أ

  جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات االفريقية -قسم السياسة واالقتصاد 
  :ملخص

االرهاب من الظواهر العالمية التي شغلت الرأى العام الوطنى واالقليمي والدولي، ومن اجل تعد ظاهرة 
احتوائها وضعت اليات واستراتيجيات متنوعة بعضها اخذ طابعا وطنيا واالخر أخذ طابعا إقليميًا ودوليًا، 

خاصة على المستوى وحيث ان ظاهرة االرهاب تعد من أكثر الظواهر التي عرفها المجتمع الدولي تعقيدا 
يعتبر موضوع   .االفريقي، سنقوم من خالل هذه الورقة البحثية بالتركيز على منطقة الساحل االفريقي

دور افريقيا في مكافحة االرهاب في منطقة الساحل االفريقي مهما وحديث نسبيًا، نظرًا لحداثة تواجد 
موضوع اهتمام واسع في االونة االخيرة، كما أن التنظيمات اإلرهابية في منطقة الساحل اإلفريقي مما جعلها 

تلك المنطقة تتميز بكونها من أكثر مناطق العالم تضررًا من االرهاب، مما يستدعى البحث في جذور 
الجماعات االرهابية في منطقة الساحل والوقوف على الجهود االفريقية المبذولة في التصدى لتلك االعمال 

 وتهدف هذه الورقة إلى االجابة على .اء عليها وٕاحداث تنمية شاملة في المنطقةاالرهابية وذلك من اجل القض
إلى أى مدى نجحت الجهود االفريقية في التصدى لالرهاب في منطقة الساحل : تساؤل رئيسي مفاداه

  .االفريقي
  :تقسيم الدراسة
  .مقدمة

  .نظرة عامة على االرهاب في افريقيا: المطلب االول
  .الوضاع االقتصادية واالجتماعية في منطقة الساحل االفريقيا: المطلب الثانى
  .االوضاع السياسية واالمنية في منطقة الساحل االفريقي: المطلب الثالث
  .الجهود االفريقية المبذولة لمواجهة االرهاب في منطقة الساحل االفريقي: المطلب الرابع

 .خاتمة
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  ي إفريقيااللغة السواحيلية والتنمية المستدامة ف
 سيد رشاد/ د

   مصر- جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات اإلفريقية -قسم اللغات اإلفريقية 
  :ملخص

 إلى أن استخدام اللغات المحلية ُيعد )(SIL Summer Institute of Linguisticsذهب المعهد الصيفي للغويات 
ة، كما أنه من الممكن إيجاد حلول للتحديات المذكورة بمثابة وسيلة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الجديد

 وقد ذهب فلوريان كولماس إلى .في األهداف اإلنمائية لأللفية؛ باستخدام اللغة في مستويات جديدة من الحياة
أبعد منذ ذلك، فقال إن امتالك لغة مثل امتالك نقود؛ ينطوي على إمكانية توظيف األفراد، ومن ثم ينطوي 

والتنمية في اللغة؛ عبارة عن سلسلة من اإلجراءات المستدامة، السيما تلك اإلجراءات . ة إغنائهمعلى إمكاني
االجتماعية، والثقافية، والروحية، والسياسية، : التي تقوم بها الجماعة العرقية لضمان إيفاء لغتها بالتزاماتها

 تمثل ثلث لغات - لغة٢٥٠٠غ عددها نحو ولما كانت اللغات اإلفريقية البال. والتنموية، االقتصادية أيضاً 
السواحيلية ُتعد واحدة من أهم اللغات اإلفريقية وأوسعها انتشارًا على اإلطالق، حيث  ولما كانت -العالم تقريباً 

تغطي إقليمًا جغرافيًا مترامي األطراف يمتد من جنوب الصومال مروًرا بكينيا وتنزانيا وأوغندا وموزمبيق ورواندا 
عدد متحدثيها كلغة  وزامبيا ومالوي والكنغو الديمقراطية وصوًال إلى مدغشقر وجزر القمر، ويصل وبوروندي

 مليون نسمة، فإن هذه الورقة البحثية تأتي لتلقي الضوء ١٦٠أولى أو ثانية أو لغة تعامل مشترك إلى نحو 
 المستدامة للغات اإلفريقية الكبرى على الواقع الحالي للغة السواحيلية في إفريقيا وموقعها على خريطة التنمية

ونصيبها في مجال الصناعة اللغوية والترجمة اإللكترونية ومحركات البحث الدولية، وعليه تسعى هذه الورقة 
  :إلى تغطية المحاور التالية

  مكانة اللغة السواحيلية في قارة إفريقيا : المحور األول
  يلية في العصر الراهن التحديات التي تواجهها السواح: المحور الثاني
  توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير اللغة السواحيلية وتنميتها: المحور الثالث
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  دور المهن الحرفية والمشروعات الصغيرة فى محاربة الفقر والجوع بالقارة االفريقية
  شوقي صالح أحمد إسماعيل/ د

  السودان– الخرطوم –مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث 
  :ملخص

أن من أهم األدوار المنوطة بالكتاب والمفكرين هو العمل على حل المشاكل والمعضالت التى يمر بها 
جتمعهم، من خالل التنويه والتعريف بأهمية التعاطي اإليجابي مع مشكلة الفقر والجوع وكيفية أيجاد 

ن وراء البحار، ومن هذا المنطلق، الحلول من داخل المجتمع وليس اإلعتماد على الحلول مستوردة م
تناقش هذه الورقة األدوار الفعالة للمهن الحرفية والمشروعات الصغيرة فى إحداث تغيير فى المجتمع 
نحو القضاء على الفقر، ويتأتى ذلك ومن خالل إعطاء أفكار لصناع القرار األفارقة لإلتجاة نحو 

رة على إحداث تغيير إيجابى او سلبى، و هذا ما تؤكده المجتمعات المحلية حيث األغلبية الفقيرة القاد
التقارير العالمية عن الفقر فى إفريقيا،حيث أن معظم الحلول أثبتت فشلها لعدم إستصحاب هذه الشريحة 

األغراض األساسية لهذا . العريضة من السكان لتحول إلى طاقات عاملة بل أن تكون متلقية لإلعانة
 ومعرفية لمدي إمكانية مساهمة المشروعات الصغيرة والمهن الحرفية فى البحث هى بناء أطر نظرية

بناء الحواضن المجتمعية للتنمية المستدامة فى القارة اإلفريقية، بعد التعريف بأدوار المهن الحرفية 
والمشروعات الصغيرة فى محاربة الجوع والفقر في إفريقيا، و فتح الباب أمام المشرعين وصناع القرار 

إفريقيا لتبنى سياسات عمادها مشاركة المجتمعات المحلية فى المحاربة الجوع والفقر وبناء التنمية فى 
مفهوم المشروعات الصغيرة والمهن الحرفية، ( المستدامة، تعاملت هذه الورقة مع ثالث مصطلحات هى 

ة إلي إلى مفهوم الفقر و أليه قياس الفقر بما يسمي خط الفقر، وخلصت الورقة بتوصيات موجه
المهتمين بقضايا الفقر بالقارة اإلفريقية، الحكومات، صناع السياسات والقوانيين في البرلمانات والمجالس 

 .التشريعية، منظمات المجتمع المدني والمنظمات األهلية والتطوعية والمسؤلين عن اإلستثمار
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  دوافع اإلرهاب ومواجهته في أفريقيا
  ليشيم الطاهر محمد ع/ د

   السودان - والية الخرطوم-المجلس األعلى للدعوة واإلرشاد  - كلية شرق النيل
  :ملخص

عرفت البشرية االرهاب منذ زمن بعيد حيث كان من الشائع ان يقوم فرد او جماعة ارتكاب اعمال عنف ضد 
ة وقد تطور جماعة معية لبث حالة من الرعب والفزع لدي اعضاء هذه الجماعة بغرض تحقيق اهداف محدد

هذا النوع من االرهاب مع تطور المجتمع الدولي باستخدام التكنولوجيا المتقدمة حيث قام االرهابيون باستخدام 
التكنولوجيا في عملياتهم االرهابية التي انتشرت في شتى انحاء المعمورة واكتسبت طابعًا دوليا وشهد القرن 

تهدف هذه الدراسة الي توضيح . خسائر في األرواح والممتلكاتالعشرين العديد من الجرائم التي خلفت ورائها 
نماذج من األنشطة االرهابية التي استهدفت بعض الدول األفريقية، واستجالء بعض المالمح والعناصر االتي 

كما تهدف الدراسة . تساعد في القيم والسليمة وايجابيات وسلبيات االتفاقيات التي تعاملت مع ظاهرة االرهاب
 توضيح موقف االسالم من االرهاب وأيضًا توضيح الظواهر السالبة ومصادر تمويلها حيث تهدف هذه الي

الدراسة إلى افتراض، أن العالم تحول من عالم يستخدم الشفافية في التعامالت وتبسيط اإلجراءات تعبيرا عن 
وتمثلت . قرونا بالدواعي السياسيةالحرية والديمقراطية واحترام حقوق االنسان الي عالم يأخذ طريقا تشريعا م

مشكلة البحث في ان كل االتفاقيات والتشريعات الدولية لم تجد تعريفًا موحدا لإلرهاب واصبحت كل دولة تأخذ 
تعريفًا يتماشى مع سياستها، ومن ناحية الجهود ظلت تلك الدول تبذل تلك الجهود لمكافحة ما تراه مناسب مع 

 عدد من التساؤالت أهمها، ما هي دوافع اسباب االرهاب في افريقيا؟، وما هو تجيب الدراسة على. سياستها
وخلصت . دور المنظمات الدولية في مكافحة االرهاب ؟ وكيف تتم وقاية المجتمعات االفريقية من االرهاب؟

مناسب الدراسة الى عدة توصيات، هي انه ال بد من بحث متعمق ألسباب وعوامل اإلرهاب ثم تهيئة المناخ ال
لقتل جذوره، واالستفادة من تجارب اآلخرين وتبادل المعلومات والخبرات، والمتابعة العربية المستمرة لكل جديد 

وكانت اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان تتضافر الجهود الدولية من اجل القضاء . في هذا المجال
يجب ان يكون من , ل والهيمنة االستعمارية علي مسببات االرهاب التي تشمل بصيغ اساسية في االحتال

خالل الوسائل المشروعة التي ينظمها القانون الدولي واالتفاقيات الدولية ذات الصلة من خالل التعاون الدولي 
بين اجهزة االمن والشرطة واالستخبارات في الدول المختلفة وان يتم تقديم اقتراح بتعديل النظام االساسي 

ة الدولية واستخدام مصطلح حقوق االنسان في موضعه المناسب وليس لمصلحة اي احد للمحكمة الجنائي
  .مهما كانت النتائج
  
  



 ٢٠١٨ مايو ٨ - ٧" التنمية المستدامة فى أفريقيا"المؤتمر الدولى السنوى 

  - ٦٤ -

  فريقية وتأثيره على النواحي التنموية النقل المستدام في الدول األ
 الشيماء محمد عبد اللطيف الدميرى / أ

   مصر- وزارة التربية والتعليم
:ملخص  

 ةلتحـسين جـودة الحيـاجـل تحقيـق التنميـة المـستدامة أفريقيـا مـن أجهات التنموية فى لتو قا من ايقدم البحث انطال
خـالل تـوفير المزايـا دوات الفعالة للمدن لتحسين جوده الحياه من قاء الضوء على االستراتيجيات واأللإحيث يتم 

 تــأثير علــى المدينــة ونتيجــة لتتعــدد المــشكالت التــي لهــا.  النقــل المــستداماالجتماعيــة واالقتــصادية علــى أســاس
والتــي مـــن أهمهـــا البنيـــة التحتيـــة  واســـتنزاف المـــوارد الطبيعيــة والمـــواد الخـــام، مـــع اعتبـــار قطـــاع البنيـــة التحتيـــة 

لطاقـة ومـشاكل الميـاه المسئول األكبر عن أغلبية المشاكل التي تواجه المدينة مثل االزدحام المروري ومشاكل ا
  .روج من هذه األزمةثناء البحث عن حلول للخاوالمخلفات و 

وقـد انتـشرت فـى . ظهرت العمارة الخـضراء فـى العـالم والتـي تـدعو إلـى الحفـاظ علـى المـوارد والـتالؤم مـع البيئـة
تقييمهـا اء مـن وجهـة نظـر القـائمين عليهـا و العالم العديد من النمـاذج واألمثلـة المعماريـة التـي ادعـت أنهـا خـضر 

 BREEAM  األمريكـــي ونظـــام LEED هـــذه األنظمـــة كـــان نظـــام ومـــن. نـــاء علـــى معـــايير خاصـــة تـــم اقتراحهـــاب
 نظــام مختلــف ونتيجــة لمــدى أهميــة البنيــة ٢٠٠اإلنجليــزي وغيرهــا مــن األنظمــة حــول العــالم والتــي تعــدت الـــ 

ــ لمــا ســبق فيعتبــر التنقــل عنــصر محوريــا و . ى ازدهــار المدينــة أو اضــمحاللهالتحتيــة للمــدن وتأثيرهــا الكبيــر عل
اسـتغالل المـوارد و  البيئيـة واالجتماعيـةلمستدامه من اجل الوصول الـى الـى التنميـة االقتـصادية و لتحقيق التنمية 

زمـــه لتحقيـــق زيـــاده الطبيعيـــة المتاحـــة حيـــث تعتبـــر التنميـــة المـــستدامة لقطـــاع مـــن اهـــم العوامـــل المحوريـــة اال
ألفريقيــة وخاصــه قطــاع النقــل تحــسين البنيــه التحتيــة بالمــدن ا: الهــدف. التنميــة المرجــو تحقيقهــااالســتثمارات و 

تعــد مــشكلة النقــل فــي الــدول االفريقيــة مــن اهــم المــشاكل : المــشكلة البحثيــة. واقتــراح اليــات لتنميتــه واســتدامته
قتــــصادية األساســــية والتــــي تعيــــق حركــــه التنميــــة المرجــــوة فــــى تلــــك الــــدول حيــــث انهــــا تــــؤثر علــــى الجوانــــب اال

د المحــدودة  لــذا ســوف يحــاول البحــث الوصــول إلــى أســاليب إلعــادة كــذلك مــشكله المــوار واالجتماعيــة والبيئيــة و 
فريقيــة  وتحــسين المــستوى االجتمــاعي واالقتــصادي بالــدول األالتنميــة االساســية للمــدن مــن أجــل تخطــيط البنيــة

ســس تنمويــة مــستدامه أليــات و آيهــدف البحــث للوصــول الــى : النتــائج. وذلــك فــي إطــار مفــاهيم العمــارة الخــضراء
جيــال القادمــة وكــذلك وق األقــجــل تحــسين اســتغالل المــوارد والحفــاظ علــى حأقــل بالــدول األفريقيــة مــن لنلقطــاع ا

لتنميـة وكـذلك الحفـاظ علـى حقـوق التشجيع على تواجد االستثمارات من خالل تواجد بنيه تحتيه مستدامه قابله ل
 .مشاكل النقل المتواجدة حاليامن وتقليل الحوادث و آ توافر نقل فراد فىاأل
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  الدوافع واآلثار: الوجود الصينى فى القرن األفريقى
 شيماء محى الدين/ د

   جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات األفريقية -قسم السياسة واالقتصاد 
  :ملخص

ترتبط الصين بعالقات وثيقة بغالبية دول القارة األفريقية، خاصة فـى ظـل حـرص الجانـب الـصينى علـى تقـديم 
ولقــد .  الجنــوب-دول األفريقيــة شــعوبا وحكومــات بوصــفه شــريكًا للقــارة فــى إطــار تعــاون الجنــوبنفــسه إلــى الــ

شهدت السنوات القليلة الماضية تطورًا ملحوظـًا فـى النـشاط الـصينى فـى دول القـرن األفريقـى، وذلـك علـى كافـة 
 إلــى النــواحى العــسكرية لــيس هــذا فحــسب، بــل امتــد الوجــود الــصينى. األصــعدة الــسياسية واالقتــصادية والثقافيــة

 نقطـة انطـالق جديـدة علـى صـعيد التعـاون العـسكرى بـين ٢٠١٧بشكل أكثر كثافة من ذى قبل، فقد شكل عام 
الــصين ودول القــرن األفريقــى، حيــث شــهد انطــالق أول قاعــدة عــسكرية صــينية فــى أفريقيــا وفــى الخــارج بــشكل 

نظـرا لموقعهـا لعل فـى اختيـار جيبـوتى مـا يبـرره، وذلـك عام، وذلك فى دولة جيبوتى فى شرق القارة األفريقية، و 
االستراتيجي في القرن األفريقى، حيث تطـل القاعـدة الـصينية علـى مـضيق بـاب المنـدب، مـدخل قنـاة الـسويس، 
التي تعد واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، كما أنها قريبة أيضا من الصومال الذى يعانى مـن 

ومـن ناحيـة أخـرى، تعتبـر جيبـوتى .  امتدت تداعياتها وآثارها الكارثية إلـى خـارج حـدود الدولـةاضطرابات مزمنة
علــى بعــد مــسافة قــصيرة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، وخــصوصا الــيمن، حيــث كانــت الواليــات المتحــدة تــدعم منــذ 

ن خــالل قاعــدتها وقــت قــصير الحملــة العــسكرية للمملكــة العربيــة الــسعودية ضــد الحــوثيين فــي الــيمن، وذلــك مــ
 كــل هــذا وغيــره يجعــل مــن .بــذات الدولــة، كمــا كانــت تنفــذ عمليــات ضــد تنظــيم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة

وفــى هــذا . جيبــوتى خيــارًا مناســبًا بالنــسبة للــصين، وذلــك بغيــة إيجــاد مــوطئ قــدم لهــا فــى هــذه المنطقــة الحيويــة
وجــود الــصينى فــى منطقــة القــرن األفريقــى، تلــك المنطقــة اإلطــار، تــسعى هــذه الدراســة إلــى تتبــع أبــرز مظــاهر ال

. التى تعد من المنـاطق الحيويـة بالنـسبة لألمـن القـومى المـصرى، خاصـة وأنهـا تـضم غالبيـة دول حـوض النيـل
وبعــد عــرض مظــاهر الوجــود الــصينى فــى القــرن، تــستهدف الدراســة التعــرف علــى أســباب هــذا الوجــود، وكــذا 

  .ليه من آثار وتداعيات على دول المنطقة بشكل عامالتعرف على أبرز ما ترتب ع
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   نموذجا-حركة بوكو حرام في نيجيريا : مكافحة اإلرهاب في غرب إفريقيا
  الصادق عبداهللا أحمد محمد/ اللواء الدكتور

   السودان-المركز الدولى إلستشراف المستقبل 
:ملخص  

. لها حساب في السياسة الدولية واإلقليمية والمحلية أصبح اإلرهاب بكل أشكاله وأنواعه وصوره قوة يحسب 
عانت القارة اإلفريقية خالل العقود األخيرة العديد من حركات اإلرهاب في الدول اإلفريقية، وقد أدت هذه 
الحركات اإلرهابية إلى اإلخالل باألمن والسلم وٕالى حروب دموية وعنف والى نزوح وتشريد العديد من 

تمتاز دولة نيجيريا الفيدرالية بأنها دولة حباها اهللا بالعديد من الموارد . ن في القارة اإلفريقيةالالجئين والنازحي
الطبيعية، وبأنها أكبر دولة أفريقية بها كثافة سكانية باإلضافة للتنوع العرقي والديني والثقافي، وقد برزت فيها 

. ذه الحركة إمتدادات وتأثير في دول أفريقية أخرى، وله"بوكو حرام"جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد المسماة 
سعت الحكومة النيجيرية لمكافحة حركة بوكو حرام والقضاء عليها باتخاذ العديد من اإلجراءات وبمساعدة 

 مجلس -  ايكواس، اإلتحاد األفريقي–منظمة دول غرب افريقيا : المنظمات اإلقليمية والقارية والدولية، مثل
تنبع أهمية ).  مجلس األمن الدولي-هيئة األمم المتحدة( فريقي، والهيئات والمنظمات الدوليةالسلم واألمن األ

وقد . أهمية حل ومكافحة اإلرهاب في غرب إفريقيا بالتركيز على حركة بوكو حرام في نيجيريا: الورقة من
ما إستخدم الباحث إستخدم الباحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة، ك

تهدف الورقة لتسليط الضوء على . المقابالت والكتب والبحوث والرسائل والشبكة العنكبوتية كأدوات للدراسة
ظاهرة الجماعات والحركات اإلرهابية في غرب إفريقيا وذلك بإتخاذ حركة بوكو حرام في نيجيريا نموذجا، ومن 

  .ثم الخروج بمقترحات وتوصيات
  :تطرقت الورقة لعدد من المحاور منها: محاور الورقة

  .اإلرهاب الدولي واألقليمي: المحور األول
  .إقليم غرب افريقيا جغرافبا وسياسيا: المحور الثاني
  ).من ناحية جيوبوليتيكية( دولة نيجيريا الفيدرالية : المحور الثالث
  .حركة بوكو حرام في نيجيريا: المحور الرابع

  .ات والمنظمات اإلقليمية والدولية في مكافحة اإلرهابدور الهيئ: المحور الخامس
  .إستراتيجيات نيجيريا في مكافحة اإلرهاب: المحور السادس

 .الورقة بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات وقائمة المراجع والمصادر إختتمت
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  االمجال الزراعي نموذج: في افريقيا وأثره على التنمية المستدامة االستثمار العربي

  صالح ابو بكر علي/ االستاذ  الدكتور
  تشاد -استاذ العالقات الدولية بجامعة الملك فيصل 

  :ملخص
يعتبر التعاون العربي االفريقي في قطاعاته المختلفة منطلقًا، القي زخما كبيًر واهتماما من قبل الجانبين، 

الفريقية، خالل العقود الماضية، وعلى عززته الظروف االقليمية والدولية التي شهدته المنطقتين العربية وا
الرغم من كون التعاون في اإلطار السياسي كان في صدارة التنسيق بين الجانبين، إذ فرض واقع األوضاع 
الدولية آن ذاك النمط من التعاون القائم على التساند السياسي إزاء القضايا المشتركة بين الجانبين وذات 

تين وعلى رأسها قضية الصراع العربي االسرائيلي في مختلف مراحله وحقبه، الضرورة الملحة لكال المجموع
ونتيجة لما طرأ على الساحتين من متغيرات . فضًال عن قضايا األبرتايد وبقايا االستعمار في القارة االفريقية

ن مثار التفاعل نتجت عنها حلحلة الكثير من القضايا السياسية العالقة، فبات التعاون االقتصادي بين الجانبي
وفي الواقع بات التعاون االقتصادي في . وٕاطار التعاون المشترك على مختلف األصعدة واالبعاد والقطاعات

المجال الزراعي يكتسي أهمية كبيرة للغاية وتعين ذاك االهمية عقب االزمات الغذائية التي مرت بها المجتمع 
وما نتج عنه من ارتفاع هائل في اسعار السلع الغذائية ، ٢٠٠٨الدولي، وآخرها ما أصاب العالم في العام 

فبات حتمية ايالء التعاون االقتصادي في قطاع االستثمار الزراعي ضرورة بما يمكن أن يسهم في تعزيز 
العالقات العربية االفريقية وكذا المساهمة في ارساء وتخفيف حدة انعدام األمن الغذائي وتالفي األزمات 

ونتيجة لما تميزت به جل االقتصاديات العربية من تنامي . و ما مر به العالم في السابقالمماثلة على نح
مختلف القطاعات االقتصادية فيها نسبيًا وتزايد النمو السكاني، في ظل الطلب على الغذاء، وانحسار 

ن ناحية ومن األراضي الزراعية مع تنامي رؤوس األموال لبعض الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي م
ناحية أخري وجود المساحات الكبيرة من االراضي االفريقية في ظل تحسن الظروف المواتية في الدول 
االفريقية، وتحسن االوضاع السياسية واتجاهها نحو االستقرار السياسي فضال عن وجود خبرات وتراكم معرفي 

ال لمصر ال االفريقي كما هو الحمعتبر وقائم على اسس علمية في القطاع الزراعي ببعض دول الشم
  .والمغرب على سبيل المثال

  :وفي هذا اإلطار سوف تسعى الورقة تناول الموضوع وفق التقسم اآلتي 
  البعد االقتصادي في العالقات العربية االفريقية وآفاقه: طلب االولالم

  أهمية التعاون العربي االفريقي في المجال االقتصادي : المطلب الثاني
  واقع االستثمار العربي االفريقي في القطاع الزراعي وانعكاساته: لب الثالثالمط
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  ظاهرة االرهاب في دول افريقيا جنوب الصحراء وآثارها على التنمية المستدامة منطقة بحيرة تشاد نموذجاً 
  صالح حامد/ د

   تشاد- مؤسسة الحكمة للتنمية المستدامة
  :ملخص

والتطرف عموما كممارسة تطل على مختلف مناطق العالم من حين آلخر على الرغم من أن ظاهرة االرهاب 
دون مبررات ومعايير دقيقة يمكن التعويل عليها دون غيرها بيد أنها اضحت ذات آثار بالغة الضرر على 

وتجدر اإلشارة إلى أن الظاهرة تعد  . المجتمعات والمناطق التي تتعرض لها وبشكل مباغت من حين آلخر
حيث الظهور ، وال تخلو قارة من قارات العالم إال واكتوت بها، على اختالف المسوغات واسباب قديمة من 

بدوها  ودواعي استفحالها من مجتمع إلى آخر، وتعد القارة االفريقية حديثة العهد بهذه الظاهرة ،إذ أنه لم 
 الماضي وأواخر العقد الذي يسبق للدول االفريقية جنوب الصحراء أن عانت بما باتت تعاني منه منذ العقد

وفي الواقع ما يمكن االشارة إليه أن فكرة التعصب والتمايز من منطلق ديني ليست حاضرة في فكر . قبله
ووجدان  المجتمع االفريقي في السابق، وٕالى عهد قريب كانت التمايزات االثنية تطل من حين ألخر ولكن 

ولعلة بات من األجدر في ظل ما بدي من . ات تأثير محدودذات تأثير لحظي في الغالب، ودائما ما تكون ذ
تأثيرات بالغة الضرر تخلفها تمدد الظاهرة التعرض لها بالتحليل والدراسة، ورصد ابعادها المختلفة، وكذا تتبع 

غبت وتقيم انعكاساتها، ومن منطلق اهتماماتي بهذه الظاهرة المؤثرة رغم حداثتها النسبية في القارة االفريقية، ر 
، والذي يتناول أحد محاوره "التنمية المستدامة في افريقيا"بالمشاركة في المؤتمر السنوي للمعهد المعنون بـ

وعليه ستسعى الورقة للتعرض للظاهرة مستهدفة السعي للوقوف على االسباب . الظاهرة وما تعكسه من نتائج
اميها في منطقة دول بحيرة تشاد، فضًال عن الكامنة وراء ظهورها ،وكذا نقاط ارتكازها وعوامل نموها وتن

  .انعكاساتها السلبية على المجتمع والبيئة واالقتصاد وعرقلتها لجهود التنمية المستدامة بالمنطقة
  : وانطالقا مما سبق سوف تكون الدراسة وفق التقسيم اآلتي

  االرهاب في منطقة البحيرة اسبابه وعوامل انتشاره : أوال
   على االمن  والنشاط االقتصادي بالمنطقةتأثيراته: ثانياً 
  آثاره على المجتمع والبيئة والتنمية المستدامة : ثالثاً 
      الخاتمة
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  دور التكامل اإلفريقي العربي في تحقيق األمن الغذائي  
  ضحى إدريس أحمد محمد/ أ

  سودان ال- جامعة الزعيم االزهري -كلية العلوم السياسية والدراسات االستراتيجية 
 

:ملخص  
       يعتبر التكامل أحد أهم سمات العالقات الدولية الراهنة وذلك لما يحققه من أهداف تصب في مصلحة 

 .الدول المنضوية تحته
ناولت الورقة دور التكامل اإلفريقي العربي في تحقيق االمن الغذائي وٕاشتملت علي عدد من المحاور تمثلت ت

كامل وأوضاع األمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، كما إشتملت على في مفهومي األمن الغذائي والت
  .نماذج للتكامل اإلفريقي العربي في تحقيق األمن الغذائي كما تناولت مقومات ومعوقات هذا التكامل ومستقبله

ي في تحقيق        تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله، وهو دور التكامل االفريقي العرب
وتهدف الورقة للوصول الي رؤية تعزز التكامل اإلفريقي العربي في . االمن الغذائي للمنطقة األفريقية والعربية

  .مجال االمن الغذائي وٕابراز معوقات هذا التكامل وتذليلها
 اإلفريقي تظهر مشكلة الدراسة من خالل طرح التساؤل التالي وهو ماهو الدور الذي يمكن ان يلعبه التكامل

  العربي في تحقيق األمن الغذائي؟
       تقوم الدراسة علي فرضية أساسية وهي أن للتكامل اإلفريقي العربي دور كبير في تحقيق األمن الغذائي 

  .في المنطقتين
     إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج اإلحصائي كما إستخدم الكتب والمجالت والتقارير 

  .بالت الشخصية كأدوات للبحثوالمقا
     خلصت الدراسة الي ضرورة إنتهاج التكامل االفريقي العربي في مجال األمن الغذائي لحل أزمة الغذاء 

أهم توصيات هذه الدراسة تتمثل في ضرورة تنسيق سياسات االمن الغذائي . في المنطقتين االفريقية والعربية
  .بية وتعميم الممارسات المثلىوالتغذية بين الدول اإلفريقية والعر 
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دور النقابات المهنية فى تحقيق التنمية المستدامة فى افريقيا دور نقابة المهندسين 
   دراسة حالة-المصرية 

  أيمن عبداهللا رشيد/ م. د-أحمد هشام/  م- طارق النبراوي/ م
  نقابة المهندسين المصرية

  :ملخص
ساســية فــي المجتمعــات ولهــا ثقــل كمنــضمة مجتمــع مــدني علــي المــستوي تعــد النقابــات المهنيــة مــن الركــائز األ
ــا ومحليــا باإلضــافة إلــى أن النقابــات المهنيــة كمنظمــات مجتمــع المــدني لعبــت دورا . األكــاديمي والــسياسي دولي

والتعــرف علــى النقابــات المهنيــة يلــزم معــه التعــرف . هامــا ومــؤثر فــي التقــارب الــسياسي واإلقليمــي بقــارة أفريقيــة
علـى دور الدولـة التـي ينـشأ بهـا وتطورهـا وقانونهـا فكالهمـا يـرتبط بدرجـة التحـديث الـسياسي واالجتمـاعي إذ أن 
ظهــور الدولــة ونــشأتها بــالمعني الحــديث وتــضخم أجهزتهــا اإلداريــة وتعــدد مــسؤولياتها كــل هــذا تــرك تــأثيره علــى 

مــت نقابــة المهندســين المــصرية باتــصاالت حيــث قا. النقابــات المهنيــة النتمائهــا الــى منظمــات المجتمــع المــدني
مكثفــة فــي ســياق البحــث عــن صــيغة لتعــاون النقابــات الهندســية األفريقيــة واتحــاد المنظمــات الهندســية االفريقيــة 
واللجنــة العلميــة والتقنيــة والبحثيــة التابعــة لالتحــاد األفريقــي مــن اجــل توثيــق عــرى التعــاون والتكامــل معهــم ايمانــا 

مهندســين األفارقــه فــي ضــمان االســتغالل االمثــل للمــوارد الطبيعيــة والبــشرية الهائلــة لقارتنــا بالــدور المحــوري لل
األفريقية لتحقيق التنميـة المـستدامة باعتبارهـا الطريـق االمثـل للـتخلص مـن الفقـر وتحقيـق االزدهـار وصـوال الـى 

مــصرية فــي التوجــه نحــو افريقيــا وفــى هــذه الورقــة تتــضح رؤيــة نقابــة المهندســين ال. رفاهيــة مجتمعاتنــا األفريقيــة
لتحقيق التنميـة المـستدامة فـي افريقيـا ومـا تـم مـن خطـوات عمليـه لبنـاء عالقـات مـع نقابـات المهندسـين فـي كـل 

وفى هذا اإلطـار قامـت نقابـة المهندسـين المـصرية بتوقيـع . من رواندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطي وغانا وكينيا
مجـــال التـــدريب العملـــي للمهندســـين حـــديثي التخـــرج ونقـــل الخبـــرات فـــي مجـــال وتفعيـــل بروتوكـــوالت تعـــاون فـــي 

وأيـضا نـضع تـصور ألفـاق العمـل فـي المـستقبل . صناعة الجلود والطاقة والبتـرول واالنـشاءات والطاقـة الجديـدة
ي مــن حيــث اقامــة مركــز تــدريب للمهندســين األفارقــه بالقــاهرة وتنظــيم دورات متعــددة للمهندســين األفارقــه حــديث

التخـــرج مـــع اتاحـــة التـــدريب العملـــي فـــي كـــل مجـــاالت الهندســـة وتبـــادل زيـــارات العمـــل بالمـــشاريع الكبـــرى بـــين 
المهندسين األفارقه ذوي الخبرة فـي كافـة المجـاالت الهندسـية لمـدد تـسمح بنقـل الخبـرة والعمـل علـى انـشاء لجنـة 

يم الهندســي والمهنــي مــع التأكيــد علــى حريــة مــصرية عليــا باســم لجنــة افريقيــا تــضم كافــة النقابــات المهنيــة والتعلــ
واعتمد هذا البحث على المنهج التجريبـي حيـث قامـت . االنتقال والعمل للمهندسين األفارقه في البلدان األفريقية

نقابـــة المهندســـين المـــصرية مـــن خـــالل لجنـــة أفريقيـــا بعمـــل كافـــة اإلجـــراءات الالزمـــة للتعـــرف علـــى المـــشكالت 
  .يهاووضع أساليب التغلب عل
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  منظمة الوحدة األفريقية ودورها في حل النزاعات الحدودية
  )دول المغرب العربي نموذجا(بين الدول األفريقية 

   عادل علي وداعه عثمان/  د
    السودان- جامعة سنار -كلية التربية 

  :ملخص
 وحتى ١٩٦٣ام يهدف هذا البحث إلي تسليط الضوء على تاريخ منظمة الوحدة األفريقية منذ تاسيسها في ع

وتتمثل اهداف منظمة الوحدة األفريقية في الدعوة .  عندما تقرر تحويلها إلى إلى االتحاد األفريقي٢٠٠١عام 
لوحدة وتضامن الدول األفريقية والعمل على تنظيم وتقوية وتعاون الدول األفريقية والدفاع عن سيادة وحدود 

  . واستقالل الدول األعضاء في المنظمة
بحث النزاعات الحدودية بين دول المغرب العربي في شمال إفريقيا ودور المنظمة في إحتواء ويبرز ال

الخالفات الحدودية األفريقية ،مثل النزاع بين تونس والجزائر، والصراع الحدودي بين الجزائر والمغرب والذي 
بين الجزائر وليبيا، وبين وصل إلى مرحلة االشتباك المسلح بين الدولتين، إضافة إلى الخالفات الحدودية 

المغرب وموريتانيا، مستخدما في ذلك منهج البحث التاريخي التحليلي، بغية الوصول إلى الحقيقة التاريخية 
وتوصي الدراسة بالمزيد من البحث والتنقيب . وتوضيح أثر هذه النزاعات في تعطيل مسيرة التنميةاالفريقية

  .يقية في المناطق األخرى لتدارك آثارها السالبةعن الصراعات الحدودية بين الدول األفر 
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مخاطر سد النهضة على مواقع التراث الثقافي والطبيعي بمصر ودول حوض النيل وأثرها في التنمية 
  المستدامة بإفريقيا

  عبد العزيز صالح سالم/ د.أ
   جامعة القاهرة-كلية اآلثار 

  :ملخص
 غير رض بات يثير قلقًا متناميًا في معظم دول العالم، حيث بلغ حجماً التغير المناخي على كوكب األإن 

نتيجة الزدياد حركة النشاط البشري، وبخاصة في إفريقيا، والسيما مع بناء سد النهضة بهذا الحجم  مسبوق،
مصر المخاطر البالغة في مواقع التراث الثقافي والمحميات الطبيعية في  الكبير، مما ينجم عنه العديد من

وهو ما يمثل خسارة فادحة لإلنسانية، باعتبار التراث موردًا من موارد الحياة، ومصدرًا . ودول حوض النيل
تكمن أهمية هذه الدراسة في لذا . لإللهام، ال يمكن االستغناء عنه، أو تعويضه إن لحق به الضرر أو التلف

رصد و بيعي في مصر ودول حوض النيل، المحدقة بالتراث الثقافي والطكشف المخاطر الحقيقية محاولة 
تقلص  على مواقع التراث سواء في تخلخل التربة، أو بناء سد النهضة في أثيوبيا،جراء األضرار الناتجة 

المساحات للموائل، والنباتات النادرة، والطيور، والحيوانات المنقرضة، أو إحداث تغيرات في النظام اإليكولوجي 
د المائي، وكل هذه المخاطر وغيرها تتسبب في أضرار كبيرة في مواقع التراث الثقافي في البيئية، أو في اإلجها

والطبيعي في كافة دول حوض النيل بنسبة مؤثرة، باإلضافة إلى إلحاق الضرر بالتنوع البيولوجي، والسكان 
اركية جديدة، وفاعلة وبخاصة في دول المنبع، مما يستلزم مواكبة التحديات الحالية من خالل اعتماد مقاربات تش

للحد من إقامة السدود الكبرى على طول مجرى النهر ومنابعه، والسعي نحو توفير الحماية الدولية لمواقع التراث 
الثقافي والطبيعي وفق نصوص االتفاقيات والمواثيق الدولية الهادفة إلى حماية مواقع التراث العالمي من 

يق التنمية المستدامة في مواقع التراث الثقافي والطبيعي كونهما من أهم تتناول الدراسة ُسبل تحقكما . األخطار
وٕالقاء الضوء حول آلية تفعيل دور التراث الثقافي والطبيعي في دول حوض النيل في مكافحة روافد االقتصاد، 

جه نحو الفقر من خالل المحافظة على معالمه التراثية والحضارية والتاريخية، وجلب االستثمارات التي تت
  .األنشطة ذات الطابع الثقافي، وتشجيع المقاوالت الصغيرة ذات الميول الثقافية
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  التعاون العربي االفريقي عالقات السودان وجنوب افريقيا نموذجاً 
  عبد اللطيف محمد سعيد الطاهر/ د

  السودان-كلية شرق النيل 
  :ملخص

اتبعت الورقة منهج البحث الوصفي التحليلي .  جنوب إفريقياهدفت الورقة لبيان العالقات السودانية بجمهورية
تناولت الورقة في البداية تعريف العالقات الدولية وموقع جمهورية إفريقيا، ثم . باالضافة الى المنهج التاريخي

 بعد ذلك تناولت الورقة العالقات. تعرضت للعالقات السودانية مع جنوب إفريقيا أيام حركات التحرر واليوم
بين الدولتين، جمهورية السودان وجمهورية جنوب افريقيا عبر ثالثة محاور وهي المحور السياسي 

وأخيرًا، وبعد الخاتمة، طرحت الورقة . واالقتصادي والثقافي مبينة امكانية التعاون عبر هذه المحاور الثالث
  . النتائج والتوصيات وثبت المراجع والمالحق والخرط

  :ى عدد من النتائج منهالقد خلصت الورقة ال
العالقات بين السودان والدول اإلفريقية، جنوب حزام السودان عامة، وجمهورية جنوب إفريقيا خاصة،  .١

  .ضعيفة في كل المجاالت
  .تعتبر جمهورية جنوب إفريقيا من أكثر دول إفريقيا نموًا وازدهارًا لذا يمكن االستفادة منها .٢
 التي أثرت على عالقات السودان مع جنوب إفريقيا الن كل البعد الجغرافي واللغة من العوامل .٣

  .اهتمامات السودان اتجهت إلى دول الجوار والدول العربية واإلسالمية
العالقات بين البلدين امتدت الى ايام حركات التحرر في جنوب افريقيا، وجنوب افريقيا اليوم تترأس  .٤

  .ب أفريقي السابق تامبو أمبكيلجنة الحكماء األفارقة التي يرأسها الرئيس الجنو 
  : وبعد ذلك اوصت الورقة باآلتي

  . يجب االهتمام بالعالقات الدولية بين السودان وجمهورية جنوب إفريقيا ألهميتها- ١
  .  على السودان االستفادة من خبرة جنوب إفريقيا في التعدين والنفط والزراعة والسياحة- ٢
هورية جنوب إفريقيا ضمن منظومة االبسا والنيباد ولجنة الحكماء  على السودان االستفادة من وجود جم- ٣

  .األفارقة التي يرأسها الرئيس الجنوب أفريقي السابق تامبو أمبكي
  
  
  
  
  



 ٢٠١٨ مايو ٨ - ٧" التنمية المستدامة فى أفريقيا"المؤتمر الدولى السنوى 

  - ٧٤ -

  دراسة في األنثروبولوجيا االقتصادية : التنمية البشرية المستدامة في شمال أفريقيا
   عبدالعزيز راغب شاهين/د.أ

  جامعة القاهرة - عهد البحوث والدراسات األفريقية م- األنثروبولوجيا -قسم 
  :ملخص

التنمية البشرية المستدامة هي تنمية ال تكتفي بتوليد النمو االقتصادي وحسب، بل توزع عائداته بشكل عادل 
أيضًا، وهي تجدد البيئة وال تدمرها، وتمكن الناس بدًال من تهميشهم، وتوسع خياراتهم وفرصهم وتؤهلهم 

والتنمية البشرية المستدامة على هذا النحو هي التي تولد فرص .  في القرارات التي تؤثر على حياتهمللمشاركة
فالتنمية . عمل منتجة، والتي تحافظ على البيئة، وهي تنمية تفعل قدرات الناس وتحقق العدالة فيما بينهم

وتعرف التنمية البشرية  .يلة معاً البشرية هي الغاية المرجوة لجهود التنمية وأن اإلنسان هو الهدف والوس
من خالل بناء الرأسمال الفكري واالجتماعي،  المستدامة أيضًا بأنها عملية توسيع خيارات الناس وقدراتهم

بحيث تتم تلبية احتياجات األجيال الحالية بأكبر قدر ممكن من اإلنصاف، دون المساس بحقوق األجيال 
ستدامة إال بمقدار ما هي نابعة من خيارات الناس، وتحترم التنوع والتعددية فالتنمية البشرية ال تكون م. القادمة

  :وبذلك التنمية البشرية المستدامة في أفريقيا في هذا البحث تختبر أربعة محاور هي. وتحقيق العدالة
د التي تلبي فعملية التنمية البشرية المستدامة هي تلك الجهو .  االستمرارية - اإلنصاف-   التمكين- اإلنتاجية

احتياجات الجيل الحالي دون التهاون في متطلبات األجيال القادمة وأن هذه المجهودات تضافرت في ثالثة 
ويهدف هذا البحث الي قياس . أبعاد أساسية هي البعد االجتماعي والبعد البيئي والبعد االقتصادي والتكنولوجي

أفريقيا، وما حقيقة هذه التنمية، وتحليل أسس وعوامل وتحليل مؤشرات التنمية البشرية المستدامة في شمال 
  . وأبعاد ودليل التنمية البشرية، من واقع التنمية البشرية المستدامة في شمال أفريقيا
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  التعليم العربي واإلسالمي وأثره في تحقيق التنمية والتطور في أفريقيا
  عبدالغفار محمد علي أحمد/ د.أ

   السودان-ري جامعة الزعيم األزه
:ملخص  

بعد دخول وٕانتشار اإلسالم في القارة األفريقية أصبحت مركزًا مهمًا من مراكز الحضارة اإلسالمية، كما أن 
اللغة العربية هي األخرى أصبحت لغة الفكر والثقافة خاصة بعد ظهور الممالك اإلسالمية في مستهل القرن 

           .                      الثالث عشر الميالدي
نسبة لما تمتلكه أفريقيا من موقع إستراتيجي يؤثر على مجريات األحداث اإلقليمية والعالمية إلتفتت   

الدول االوربية في نهاية البقرن التاسع عشر الميالدي تقودها األطماع خاصة بعد ظهور القوميات الجديدة 
. حاق بركب الدول الكبرى وبناء كيانات إقتصاديةالمتمثلة في ايطاليا والمانيا والمتعطشة الي اإلستعمار لل

قادت حمى االستعمار تلك الدول ألن تعقد مؤتمرًا يسوي العالقات ويضمن عدم تضارب المصالح االقتصادية 
  .                                                                         م١٨٨٥- ١٨٨٤فيما بينها، فكان مؤتمر برلين 

ا أن مؤتمر برلين قد صان السالم في أوروبا لفترة نتيجة لما توصلت اليه الدول االوربيه من تراض في بم
قسمة المصالح اال أنه يعتبرمؤشرًا لبداية للمشاكل التي واجهت أفريقيا فيما بعد، ألن الدول اإلستعمارية أخذت 

.                            التعليم يتماشى وخدمة مصالحهاتصبغ مناطق نفوذها بلغاتها وثقافاتها، وفرضت عليها نمطًا من 
واجه التعليم في أفريقيا صعوبات متعدده في مجال التعليم أثرت على مخرجاته، وقد لعبت الجوانب السياسية 

مه إحكام قبضة اليد على التعليم في القطر دورًا مهمًا في التأثير على عمليات التعليم والتعلم ألن المستعمر يه
التابع لهم ألتمام السيطرة عليه حتى لو تطلب ذلك فرض مناهج دراسية معينه تتناسب وأهداف المستعمر 
وتلبي أطماعه، وبطبيعة الحال لم يكن خلق رجال قادرين على خدمة أوطنهم،و إكتفى بتلقينهم القيم 

.                                                                                    والسلوكيات الخاصة بمجتمع المستعمر
من خالل هذه . من هنا أصبح التعليم وما يواجهه من صعوبات ذات أثر بالغ فيما آلت إليه أفريقيا من تخلف

ي واالسالمي ومساهماته في مجال التعليم مع بيان الصعوبات والتحديات التي التي الورقة نبين الدور العرب
 .     ألن تحقيق التنمية والتطور مرهون بتطور التعليم. وما هي الرؤى والحلول المرجوة. تواجهه
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 أفريقيا في السياسي االستقرار عدم فى الحروبات االهلية  أثر
  سين عبداهللا عبد العزيز ابكر ح/د
 السودان - كلية التربية– جامعة الدلنج - قسم التاريخ

  :ملخص
 أصبحت فقد المنطلق هذا ومن العالم، من كثيرة مناطق بخالف أفريقيا فى الحرب تندلع ان السهل من

هذه  انتشار ويرجع القارة، أنحاء معظم إلى امتدت حيث أفريقيا، فى االتشار واسعة ظاهرة األهلية الحروب
 الدول أغلب فى الوطنى االندماج ضعف فى أبرزها ويتمثل والمتغيرات، الدوافع من معقد مزيج لىإ الحروب
 الحدود تطابق عدم إلى أدى مما االستعمارية، الحقبة إبان للحدود العشوائى التخطيط بفعل وذلك األفريقية،
 فى األفريقية الحاكمة النظم معظم فشلت وضع وهو القارة دول معظم فى السكانية الحدود مع السياسية
 شعرت التى الجماعات من العديد واضطر المشكلة، تفاقم إلى سياساتها أدت بل وفاعلية، بحكمة معه التعامل
 والمشاركة للثروة التوزيع عمليتى فى وضعها لتحسين أما المسلح، العنف إلى اللجوء إلى محرومة بانها

 الحاالت من الكثير فى الدولي المجتمع وقف فقد نفسه، وقتال وفى .عنها لإلنفصال أو الدولة فى السياسية
 للتدخل والسياسية المادية التكلفة ارتفاع بسبب أما األفريقية، األهلية الحروب فى التدخل عن وعازفاً  متفرجاً 

 الحروب بعد ما فترة فى خاصة األفريقية للقارة االستراتيجية األهمية ضعف بسبب أو الصراعات هذه مثل فى
 كما أفريقيا، فى األهلية الحروب نطاق اتسع كله، لذلك ذاته الدولى األمن نظام قصور بسبب أو لباردةا

 الصراع حول دور له الثانى وبعضها الدولة، عن األنفصال إلى يرمى الحروب هذه فبعض أشكالها، تعددت
 يتصل فيما سواء معقدة رةظاه بأنها اإلفريقية القارة في األهلية الصراعات ظاهرة  وتتسم.السلطة على

 دوراً  المتغيرات من العديد لعبت األسباب صعيد فعلى .وتداعياتها بنتائجها يتصل فيما أو وأسبابها، بخلفياتها
 بالبيئة أوالهما تتعلق رئيسيتين مجموعتين في المتغيرات هذه تصنيف ويمكن .األهلية الحروب اندالع في

 بالبيئة فتتعلق ثانيهما أما .والسياسية االقتصادية العوامل :اإلفريقية تمعاتللمج التعددية الطبيعة مثل الداخلية
  .اإلفريقية الصراعات في واإلقليمية الدولية للقوى دور من بها يرتبط وما الخارجية

  : تناقش الورقة المحاور التالية
 األهلية الحروبات ونوع طبيعة  
 والخارجية الداخلية والمتغيرات العوامل 
 إفريقيا في األهلية للحروب واإلفرازات تالمشكال 
 الدولة انهيار مشكلة. 
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  ت المجتمع المدني وتعزيز األمن اإلنساني الصحي  بمنطقة القرن اإلفريقيمنظما
  عبدالناصر علي بن علي  الفكي/ د

   السودان- جامعة إفريقيا العالمية -كلية اآلداب  -الخدمة االجتماعية /قسم علم االجتماع
  :ملخص

أكثر مناطق القارة االفريقية من حيث تفشي ) الصومال، جيبوتي، إثيوبيا، وارتيريا(تعد منطقة القرن اإلفريقي 
األمراض والفقر، كنتاج طبيعي لما تعانيه الدول من الصراعات والحروب الداخلية وعدم األستقرار،  لهذا يأتي 

مجال  التنمية  االجتماعية واالقتصادية الدور المكمل للمجتمع المدني  في ملء الفضاء الخدمي في 
ويتعاظم هذا الدور في ظل . والسياسية، التي تؤثر بشكل رئيسي علي المجتمعات الفقيرة والنساء، واالطفال

دولة انسحاب الدولة من مجال تقديم الخدمات بالشكل التدريجي في ظل سياسات البنك الدولي واالصالح 
نظمات المجتمع المدني ادوار في تعزيز األمن اإلنساني بالمنطقة، من خالل تنطلق الدراسة بان لم. الهيكلي

الجهود المنظمة للتصدي للمشكالت المختلفة في القرن اإلفريقي ، وتركز بشكل خاص علي المنظمات 
والي أي مدي أسهمت هذه المنظمات الطوعية في تعزيز األمن . الطوعية العاملة  في مجال الرعاية الطبية

ان لمنظمات المجتمع المدني أسهام في تعزيز مفهوم األمن الصحي، وفقا . ساني في مجتمع الدراسةاإلن
لحاجة المجتمع في القرن اإلفريقي الذي يعاني من مشكالت في مجال خدمات الرعاية الصحية بالشكل 

لصراعات االمثل بحكم  قلة المتخصصين في الرعاية الصحية وتأثر أداء المؤسسات الصحية نتيجة ل
والحروب، وضعف التمويل الحكومي علي القطاع الصحة، كل ذلك قاد الي تنامي دور المسؤلية االجتماعية 

وياتي السؤال الي أي مدي ساهمت منظمات المجتمع المدني . للمنظمات الطوعية العاملة في مجال الصحة
خدم الباحث المنهج الوصفي مع في تحسين الوضع االجتماعي والصحي؟ وما التحديات التي تواجهها؟ يست

  :بعض األدوات سيتم استخدامها لجمع وتحليل البيانات وتشمل اآلتي
  . المقابلة مع بعض العاملين في المنظمات المجتمع العاملة في مجال الصحة: (أدوات جمع البيانات - ١
 ). الكتب، والدراسات ذات الصله( البيانات الثانوية  و )التقارير الخاصة بالمنظمات(ية البيانات األول - ٢

  :محاور الدراسة
.  الخلفية التاريخية للقرن االفريقي- ١  
. المنظمات الطوعية في مجال الرعاية الصحية. أ  
. تعريف مفهوم األمن اإلنساني والصحي. ب  
.  دور المنظمات الطوعية في تعزيز األمن اإلنساني- ٢  

. المدني وتعزيز األمن الصحيمنظمات المجتمع.  أ   
  . الرؤية المستقبلية للمنظمات المجتمع المدني في مجال الصحة- ٣
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  )السودان نموذجا( االمريكي على موارد القارة االفريقية –التنافس الصيني 
  عديلة احمد محمد تبار/ أ

   السودان- جامعة الخرطوم - قسم العلوم السياسية
  :ملخص

ستودعًا للموارد األولية التي يحتاجها الغرب في التصنيع، ونسبًة لما تمتلكه القارة من تعد القارة اإلفريقية م
مقومات طبيعية نادرة أّهلها ذلك بأن تكون مسرحًا للصراع والتنافس الدولي بين القوى الكبرى المتمثلة في 

لالعبين الدوليين الُجدد مثل الواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد األوربي خاصة فرنسا، باإلضافة إلى ا
وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط األضواء على حقيقة ومغازي ومآالت التنافس الدولي حول  .الصين وٕاسرائيل

موارد إفريقيا، كما تهدف إلى التّعرف على حجم َوِحّدة التنافس الدائر بين الدول الكبرى والالعبين األساسيين 
كما ستوضح . غية السيطرة واالستنزاف المبرمج وتحقيق المصالح العليا لهاالسابحين في الفلك اإلفريقي بُ 

الدراسة خطورة اإلفرازات السالبة التي قد تنجم من جّراء هذا الصراع، خاصًة أن إفريقيا مهيأة بأن تتأثر بشكل 
 - فريقية كبير ومباشر من تبعات وٕافرازات الصراع والتنافس الدولي، مما قد ينجم عن ذلك من نزاعات إ

 نزاعًا ٣٦ نزاعًا مسلحًا من جملة ٢٢إفريقية وحروب أهلية طائلة تدمر مقدرات القارة التي بها اآلن أكثر من
فإذا نظرنا إلى إفريقيا فهي تتمتع بكميات كبيرة وهائلة ومتنوعة من الموارد األولية والطبيعية والتي . في العالم

 فأخذت تلهث حيالها وتزيد من إسراع الخطى نحوها، وبالتالي خلق أدت إلى ازدياد مطامع القوى الكبرى فيها،
  .نوع من الصراع والتنافس المحموم بينها

تزامن اشتداد المنافسة األمريكية الصينية على الموارد والمواد الخام في السودان مع تصاعد وتيرة األزمة في 
إشكال مختلفة ومتنوعة بإثارة ملفات االنتهاكات دارفور، فقد مارست الواليات المتحدة على السودان ضغوطًا وب

المتعلقة بحقوق اإلنسان في إقليم دارفور والمطالبة بتسليم الضالعين في جرائم الحرب ممارسة لسياسة لي 
الذراع لجعل النظام يرضخ للمطالب األمريكية بإفساح المجال لها وتوفير مساحة من الوجود والنفوذ 

  . قليم، منافسين بذلك للوجود اآلخر من شركات صينية وماليزية في السوداناالقتصادي الموسع في اإل
إن الحروب التي أشعلت من قبل الواليات المتحدة في المنطقة كلها تصب في مصلحتها االقتصادية الصرفة 

طية بنظم وال عالقة لها بالفذلكة اإلعالمية فيما تطرحه في إعالمها من استبدال للنظم الراديكالية الشرق أوس
فقد انتهجت الدراسة المنهج التاريخي لقراءة الوقائع التاريخية  .ديمقراطية تكفل لإلنسان حقوقه األساسية

واستحضارها آنيًا لربط تسلسلها مع مكنونات الحاضر ومن ثم استشراف المستقبل، كما استخدمت المنهج 
فريقية على حد السواء في طريقة تعاملها الوصفي التحليلي والمقارن الستقراء حاالت الدول الكبرى واإل

 .وتفاعلها مع بعضها البعض
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  دور التليفزيون فى تحقيق أبعاد المواطنة
  عزت كمال مغازى بدر/ أ

  قسم االنثروبولوجيا ـ معهد البحوث والدراسات اإلفريقية ـ جامعة القاهرة
  :ملخص

ق وواجبات فى إطار ما يعرف بالمواطنة، وما لها   بناًء على تفاعل التليفزيون مع متطلبات المجتمع من حقو 
من أبعاد، والتى تعمل على تحقيقها عدة مؤسسات اجتماعية مختلفة يمثل التليفزيون رقم واحد منها، لذا 
يصبح هذا التفاعل هو المسئول عن تحقيق مجموعة الجوانب المكونة ألبعاد المواطنة وما يرتبط بها من 

جـاء هذا البحث المقالي ليسلط الضوء على دور التليفزيون في تحقيق أبعـاد المواطنة فلسفة وٕاستراتيجية، لذا 
لقد تحددت مشكلة البحث فـى سؤال . بكافـة أشكالـها االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغيرها من أبعاد

  ) ؟ما هو الدور الذى يمكن أن يقوم به التليفزيون فـى تحقيق أبعاد المواطنة: (رئيسى هـو
  : أهمية البحث

  . ـ اعتبار موضوع المواطنة من الموضوعات الرَّئيسة في ميدان علم االنثروبولوجيا واالجتماع١  
ـ وجود حاجة ملحة إلـى مزيد من البحوث العلمية اّلتي تكشف النِّقاب عـن دور التليفزيون في تحقيق أبعاد ٢  

  .  ة اّلتي تتناول جميع أبعاد المواطنةالمواطنة، نظرًا ندرة الدِّراسات والبحوث العلمي
ـ يساهم البحث فـى وضع أسس علمية الستراتيجيات يمكن من خاللها قياس مدى تأثير ودور وسائل ٣  

  . اإلعالم عامة والتليفزيون خاصة فى أبعاد المواطنة
  مجتمع والبيئة المحيطة ـ أنه بحث يمثل خطوة على الطريق لربط وسائل اإلعالم ومنها التليفزيون بقضايا ال٤  

  :  تساؤالت البحث
  ـ ما هو مفهوم و طبيعة المواطنة وأبعادها؟ ١  
  ـ كيف يمكن إيضاح مجموعة وظائف واستراتيجيات عمل التليفزيون فى تحقيق أبعاد المواطنة؟ ٢  
  ـ هل هناك ارتباط بين أدوار التليفزيون وبين أبعاد المواطنة؟ ٣  
  ات العامة للمواطنة؟ـ ماذا تعنى المكون٤  
  ـ كيف يمكن الوصول إلى نتائج علمية عامة عن دور التليفزيون فى تحقيق أبعاد المواطنة؟ ٥  

  :  خاتمة ونتائج البحث
  لعل من أهم النتائج التى تلمسها الباحث مما عرضه من نقاط ومحاور بحثية، تدور حول المواطنة، هـو 

بيئات المختلفة التى يمكن أن تنبت فيها المواطنة بشكل صحيح كالبيئة األخذ فى االعتبار عند هذا العرض ال
االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية، وذلك للوصول إلـى توجيه أحساس وأقوال وأفعال المواطن تجاه 

  .         أهمية وقيمـة المواطنة فـى حياته
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  :يقيالتَّكاُمـــــُل االقِتصـــــــــاِديُّ اإلفــــر 
  اإلتحـــاد المغــاربي بين الواقِع والمأمُولُ 

  عطية معتق سلمي المسعودي/ أ
   جامعة عين شمس-كلية التجارة 

  :ملخص
لقد اجتمعت أمم متباعدة في اللغة واألعراف والثقافات وأصبحت ُتشكل تجمعات اقتصادية كبيرة  لها وزنها 

 متغيرات عديدة، ُتوجب على دول المغرب العربي النظر إن ما يعيشه العالم من. في النظام العالمي الجديد
مرة أخرى في سياساتها االقتصادية، ونتيجة لمفهوم التكتالت االقتصادية الذي أصبح يتجه إليه العالم ظهر 

المغرب، تونس، الجزائر، ( ، حيث يضم خمس دول ١٩٨٩إلى الوجود اتحاد المغرب العربي في فبراير عام 
 وكان الهدف من إنشائه هو توحيد الجهود من أجل إرساء قواعد التعاون والتكامل االقتصادي )ليبيا، مورتانيا

تنبع أهمية . ومواجهة التحديات المقبلة التي تفرضها المتغيرات الدولية الجديدة القائمة على أساس المنافسة
ي، وبحث أهم التحديات الدراسة كونها تحاول التركيز على تجربة التكامل االقتصادي لإلتحاد المغارب

  .والمعوقات التي واجهته ووضعه الحالي  بين ما هو واقع وما هو مأمول في تحقيق األهداف
  :لدراسة هذا الموضوع تم تحديد اإلشكالية الرئيسية التالية

  ماهي حدود التكامل اإلقليمي المغاربي وتوجهاته المستقبلية ؟
  :ية التاليةوتتفرع عن هذه اإلشكالية التساؤالت الجزئ

  ماهي العوامل والتحديات الحقيقية التي حالت دون تحقيق حلم الشعوب المغاربية في الوحدة والتكامل؟  .١
 ماهي آفاق التكامل المغاربي؟  .٢

  :فرضيات الدراسة
الدول المغاربية لم ترض بالتعاون المشترك إال لصعوبة انضمامها فرادى إلى منظمات إقليمية أخرى  .١

 .وروبيخاصة اإلتحاد األ
  .كلما زاد اإلرتباط بالخارج عن طريق عالقة الشراكة كلما نقص اإلرتباط الداخلي األفقي .٢

تعتمد هذه الدراسة على منهجين أساسيين وهما المنهج اإلستقرائي والمنهج اإلستنباطي مع اإلستعانة بأدوات 
ري التي تساعد في موضوع منهجية متعددة مثل المنهج التحليلي واإلحصائي وغيرهما من األدوات األخ

  .الدراسة
  :تنتظم الدراسة في مبحثين علي النحو التالي

اإلطـــار العام لللتَّكاُمُل االقِتصاِديُّ : المبحث األول  
  اإلتحـــــــــــاد المغاربي بين الواقع والمأمول: المبحث الثاني
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  االقتراض اللغوي من العربية وصوره في الشعر السواحيلي اإلسالمي  
 علي أمين علي اللبودي/ د

   جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات األفريقية -قسم اللغات األفريقية 
 

:ملخص  
عنـــدما درس الباحـــث الـــشعر الـــسواحيلي الـــديني؛ تبـــين لـــه أنـــه لـــم يتـــأثر فقـــط بالـــشعر العربـــي اإلســـالمي مـــن 

ولكــن مــا . فرداتــه مــن اللغــة العربيــةمــن م% ٥٠النــاحيتين الموضــوعية والــشكلية، ولكنــه أيــضًا اقتــرض حــوالي 
لفــت نظــر الباحــث، أن االقتــراض لــم يتوقــف عنــد المفــردات األحاديــة، بــل تعــداه إلــى مركبــات جريــة ومركبــات 
ظرفية ومركبات اسمية ومركبـات اإلضـافة ومركبـات اسـمية تمييزيـة وجمـل اسـمية بـسيطة وجمـل فعليـة بـسيطة 

يس كافيًا البحث عـن عـدد ال يحـصى مـن الكلمـات العربيـة األحاديـة ولذلك ل. وجمل مركبة وأحيانًا جمل معقدة
الدخيلة في الشعر السواحيلي الديني، ولكن يجب البحث أيضًا عـن المركبـات والجمـل، وهـذه هـي المهمـة التـي 

  :ستحاول هذه الدراسة إنجازها من خالل ثالث قصائد طويلة هي
  .Utenzi wa Shufakaقصيدة الشفقة -١
  .Ruwaza Njemaيرة العطرة قصيدة الس-٢
  .Utenzi wa Nushurقصيدة النشور -٣

    وسوف تركز هذه الدراسـة علـى االقتـراض مـن العربيـة وصـوره فـي الـشعر الـسواحيلي الـديني مبينـة 
  :صور االقتراض على مستوى اللفظ  والتركيب والجمل في النقاط التالية

 .تأثر الشعر السواحيلي بنظيره العربي - ١
 .قتراض اللغويظاهرة اال - ٢
 دوافع االقتراض بين اللغات - ٣
 .أنماط االقتراض اللغوي - ٤
 .االقتراض من العربية وصوره في الشعر السواحيلي الديني - ٥
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 عقد تأمين القرض عند التصدير ودوره في ترقية الصادرات خارج المحروقات
  عليان عدة/ د

   الجزائر-ن  المركز الجامعي غليزا-معهد العلوم القانونية واإلدارية 
  : ملخص

في ظل ما تشهده السوق العالمية، من تقلبات في أسعار النفط، والتي أثرت كثيرا على مداخيل الدول النامية 
التي تعتمد بنسبة كبيرة على ما تصدره من هذه المادة الخام، األمر الذي انعكس سلبا على موازناتها المالية 

   . المختلفةوتغطية النفقات االقتصادية واالجتماعية
وأمام هذا الوضع كان لزاما على هذه الدول ومنها الجزائر، أن تعتمد سياسة تنويع وتشجيع الصادرات خارج 
المحروقات، لتغطية العجز الذي خلفه تراجع مداخيل تصدير المحروقات، ذلك أن النمو السريع للصادرات 

قارنة أن خيار تشجيع الصادرات كخيار تنموي من شأنه أن يعجل بالنمو االقتصادي، وقد أثبت التجارب الم
  .يوفر وسائل النمو االقتصادي على نحو أسرع مما يوفره خيار إحالل الواردات

وألجل حماية المصدر الوطني من هذه األخطار، فإن الدول قد وضعت مجموعة من األساليب المتكاملة 
وى المؤسسات أو على المستوى الكلي، ومن هدفها الرفع من األداء التصديري وحماية المصدر إن على مست

أهمها آلية تأمين ضمان الصادرات، بموجب عقد يسمى بعقد تأمين القرض عند التصدير، والذي سيكون 
ويقصد بعقد تأمين القرض عند التصدير ذلك العقد الذي تتعهد أو تلتزم من . محل الدراسة في هذه المداخلة

رات بتعويض المصدر عن الخسائر المفاجئة التي يتعرض إليها، خالله مؤسسات أو هيئات قروض الصاد
وقد . والتي ينتج عنها عدم تحصيله لديونه أو حقوقه من المستوردين األجنبيين، مقابل دفع أقساط التأمين

أسست في العديد من الدول ومنها الجزائر مؤسسات وشركات مختصة في إبرام عقود تأمين القرض عند 
 المؤرخ ٩٦/٠٦الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، التي أنشئت بموجب األمر رقم التصدير، ومنها 

 وعلى المستوى العربي نجد المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات التي ١٩٩٦في يناير 
ى أربع ، وهي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية باإلضافة إل١٩٧٤تأسست سنة 

  .     هيئات مالية عربية
وللوقوف على النظام القانوني لهذا العقد، فإننا سنقسم هذه المداخلة إلى مبحثيين، نخصص األول لبيان 
مفهوم عقد التامين عند التصدير من خالل تعريفه وتحديد طبيعته القانونية، وأنواعه على أن نخصص 

ن وأثرها في ترقية الصادرات خارج المحروقات، مع الوقوف على المبحث الثاني  لدراسة األخطار محل التأمي
  .   دور الشركة الجزائرية والمؤسسة العربية في هذا المجال
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  التحديات السياسية للتنمية المستدامة في إفريقيا
  عمر محمد علي محمد/ د.أ

  السودان –جامعة الخرطوم 
  :ملخص

تكالــــب عليهــــا ..  ودولهــــا حديثــــة ومــــازال بنــــاء األمــــة فيهــــا مــــستمراً تتميــــز قــــارة إفريقيــــا بأنهــــا أقــــل القــــارات نمــــو
وبتطــور حركــات التحــرر الــوطني اضــطروا إلــى .. المــستعمرون وقــاموا بتقاســمها بمــا يتناســب مــع منــاطق النفــوذ

وبعد اإلخالء واجهت والزالت الشعوب تواجه قضايا الحدود والصراع على الـسلطة واألميـة والفقـر . إخالء القارة
وبــالرغم مــن تــوفر مــوارد طبيعيــة هائلــة ومتنوعــة إال أنهــا لــم تــستغل بقــدر يحقــق  .لمــرض والنزاعــات المــسلحةوا

التنمية لمعظم الدول، ولم يحسن استغالل الموارد لمصلحة الشعوب، أما اإلسـتراتيجية منهـا فالزالـت فـي قبـضة 
التــي تعرقــل التنميــة واقتــراح الحلــول تهــدف هــذه الورقــة إلــى تــسليط الــضوء علــى المــشاكل الــسياسية  .األجانــب
بعـد االسـتقالل فـي اسـتمرارية العنـف الـسياسي وتفـشي . ولخصت أهم التحديات الماثلـة أمـام الـشعوب. المناسبة

وأبـرز المقترحـات تتمثـل فـي الـدعوة إلـى إفـشاء الـسالم وتحقيـق . الفساد وغياب الحكـم الراشـد والتـدخل الخـارجي
تغالل المـــوارد لمـــصلحة الـــشعوب والحـــد مـــن التـــدخل الخـــارجي مـــن خـــالل التعـــاون االســـتقرار والديمقراطيـــة واســـ
  . لتحقيق التنمية المستدامة
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  دور االتحاد االفريقي في التنمية المستدامة بالقارة االفريقية
  عيسي عبدالحميد الخضري/ د

  لسودان ا– جامعة البحر االحمر –قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية 
  :ملخص

تزداد اهمية التنمية المستدامة في عالمنا المعاصر خاصة في القارة االفريقية حيث تعاني من ازمات 
اقتصادية واجتماعية وسياسة تتمثل في انخفاض االنتاجية في كافة ميادين االنشطة المختلفة باإلضافة الي 

 والتكنولوجية، انتشار البطالة، والتبعية للخارج، سوء استقالل الموارد المتاحة وضعف مستوي المعرفة التقنية
وبرزت مؤخرًا اليات الحكم الراشد كشرط مسبق لتحقيق التنمية المستدامة وان المناخ الذي . وارتفاع المديونية

يهيئه وجود سياسة قوية مدعومة بمؤسسات المساءلة العامة يساهم في ضمان ان الموارد لن تهدر او يساء 
لتالي تؤدي الي مزيد من التنمية االقتصادية واالجتماعية وهيمنت قضايا التنمية االقتصادية في استخدامها با

  .م٢٠٦٣افريقيا علي اجندة االتحاد االفريقي وخاصة اجندة االتحاد االفريقي 
ان الحديث عن االمكانيات االقتصادية للقارة االفريقية في تحقيق نهضة قارية يقتضي البحث والخوض في 

وذلك من . رفة معوقات هذه النهضة والتي علي ضوئها يمكن تحديد متطلبات االقالع التنموي في افريقيامع
خالل البحث في الحلول الكفيلة بالخروج من هذه المعوقات التي تشكل في حد ذاتها مقومات القارة في تحقيق 

  :النهضة التنموية وعلية يتم تقسيم البحث الي ثالثة محاور كالتالي
  . واقع التنمية في افريقيا: محور االولال

  .مقومات ومعوقات التنمية في افريقيه: المحور الثاني 
  .م٢٠٦٣اجندة االتحاد االفريقي : االتحاد االفريقي والتنمية في افريقيا : المحور الثالث

  خاتمة 
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  دراسة تحليلية: سد النهضة وآفاق التنمية المستدامة
 يوسفالفاتح الشيخ / د.أ

   السودان-جامعة الجزيرة 
:ملخص  

وتركز الورقة . تناولت الدراسة بالبحث والتحليل سد النهضة العظيم وأثره على كل من السودان ومصر وأثيوبيا
على دراسة ما يحققه السد من تنمية مستدامة للدول الثالث وتتبنى طرحًا عقالنيًا مبني على الدراسة والتحليل 

ر المتوقعة على كل من مصر والسودان وتؤكد على ضرورة التعاون البناء لتفادي ما لتوضح احتماالت الضر 
بدأت بمقدمة عامة كما حددت مشكلة البحث . وجاءت الورقة في مباحث عدة. ينجم بالتنسيق والتفاهم المحكم

النيل كما عّرفت بكل من حوض النيل ونهر . واستعرضت الدراسة بعض المصطلحات التي وردت في الدراسة
كما احتوت على . كما قدمت الدراسة تعريفًا بالدول الثالث وأهمية مياه النيل.  مبينة منابعه وبعض روافده

. مباحث أخرى شملت التعريف بالسد وٕايجابياته وسلبياته لكل دولة من الدول الثالث من واقع دراسات مختلفة
 من أهم النتائج – المصادر والمراجع والهوامش واختتمت الورقة بخاتمة ونتائج وتوصيات وقائمة تحتوي على
مما يجعله أمرًا واقعًا ينبغي التعامل معه % ٧٠التي ذكرت أن السد أصبح واقعًا بعد أن بلغ اإلنشاء حوالي 

بإيجابية، كما أكدت الدراسة على أهمية التفاوض البّناء لحل المشكالت الفنية أو غيرها مع التأكيد على 
وقد توصلت الدراسة بناًء على بعض الدراسات المحايدة والعلمية أن هنالك أضرارًا .  الدولاإليجابيات لهذه

تحدث إن لم يتم التنسيق والتفاهم بين الدول الثالث وقد حددت دراسة الفريق المحايد ودراسة الرشيد قريش 
 . بعض األضرار المتوقعة
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 تاريخ الحضارة األمازيغية في شمال أفريقيا
 فيروز بن رمضان

   الجزائر-  والية المدية/ جامعة الدكتور يحي فارس 

  :ملخص
 و يحمل". ِتمازغيين"و جمعها " تمازغيت: "، و مؤنثه"إمازيغن"هي مفرد و جمعها " أمازيغ"إن كلمة 

غ هم واألمـازي. هذا اللفظ في اللغة األمازيغية معنى اإلنسان الحر النبيل أو ابن البلد و صـاحب األرض 
هم مجموع سكان الشمال : "مجموعة من الشعـوب األهلّيـة، كما عبر عنها عبد الرحمن الجياللي بقوله 

األفريقي من حدود واحة سيوة المتاخمة للبالد المصرية شرقا إلى ساحل البحر المحيط األطلسي غربا بما فيه 
  ن يطلق عليها اإلغريق قديما باسمو هي المنطقة التي كا" جزر الكنري و إلى ضفة وادي النيجر جنوبا

 البربر وهم قبائل كثيرة و شعوب جمة و طوائف متفرقة
التي رّجحت تاريخها إلى نحو ثالثة آالف   يرجع اكتشاف حضارة األمازيغ إلى الكتابات المصرية القديمة 

ر كالليبيون و سنة قبل الميالد، وهي موازية لحضارة وادي النيل، وحملت أسماء عديدة على مّر العصو 
و الجيتوليون ، وعاصروا دوال و أقواما معروفة بالشّدة و القوة، فكان لهم األثر  النوميديون و البربر و المور

الفعال في الثقافة و في المجال العسكري مثل مدينة قرطاج التونسية التي كانت متفاعلة بقوة مع الفينيقيين 
 رومانيةفي عصر الدولة ال  مما جعلها أقوى المدن

و سنحاول في هذه الورقة البحثية تقديم لمحة موجزة عن أصل و هوية أمازيغ شمال أفريقيا عبر التاريخ، 
والهدف من ذلك الوقوف على المراحل التي مرت بها الحضارة بدء من تفاعلهم مع اإلغريق والرومان، و 

 زياد بفتح األندلس، كما نقف عند خضوعهم لالحتالل العربي األموي، وحضوة القائد األمازيغي طارق بن
الذي ال يزال االحتفال به في بالد المغرب عموما حد الساعة  نقطة مهمة و هي بداية التقويم األمازيغي 

 - الذي تعود أصوله إلى قبيلة المشوش الليبية األمازيغية-  قائما، بغض النظر عن رواية الملك شيشنق 
رين، الذي تولى الحكم عن طريق ترقيته في مناصب الدولة المصرية المصرية الثانية والعش مؤسس األسرة 

الفرعونية بسبب اعتماد المصريين القدماء على األمازيغ بشكل كبير في جيوش حماية الدولة الفرعونية ، 
خاصة منذ عهد األسرة العشرين وليس عن طريق الحرب كما يزعم الكثيرون، كما نتحدث أيضا عن خط 

  .كان مستعمال آنذاك، وخصائص اللسان األمازيغيالتفيناغ الذي 
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  - ٨٧ -

 م١٩٥٩اآلثار المترتبة على اتفاقية مياه النيل 
   لمياء عبد الرحمن عبد اهللا فضل اهللا/د

   السودان- جامعة الزعيم األزهري -معهد الدراسات السودانية والدولية 
  :ملخص

يس في شقها القانوني فحسب إنما السياسي نبعت أهمية الورقة البحثية من أنها تناقش مسألة مهمة ل
 وزعت الحصص المائية بين السودان ومصر في زمن لم ١٩٥٩واالقتصادي أيضًا ألن معاهدة أو اتفاقية 

هدفت الورقة إلى التعرف على اتفاقية المياه . يكن فيه موضوع ندرة المياه، وصار بمثل ما عليه اآلن
تمثلت مشكلة . والسياسية وموقف مصر والسودان من هذه االتفاقيةم، وأيضًا مساهماتها االقتصادية ١٩٥٩

البحث فيء أنه يعالج قضية أصبحت شائكة نتيجة لظهور مشكلة سد النهضة، وموقف دول حوض النيل من 
خلصت الورقة إلى عدد . استخدم البحث المنهج التاريخي والوصفي التحليلي. هذه االتفاقية بعد مؤتمر عنتيبي

م، وتواجه الدولتان ١٩٥٩أن مصر والسودان متوافقان إلى حد حول اتفاقية مياه النيل : ج كان أهمهامن النتائ
أيضًا بعض المصاعب في تسويق آرائهما حول الحصص المائية ألسباب تتصل بمداخالت إقليمية ودولية، 

خرجت . ومصر وٕاثيوبياوأن الحل لهذا الموضوع يتوقف بالدرجة األولى على التفاهم الثالثي بين السودان 
ضرورة التوصل إلى حل لقضية الحصص المائية بما ال يضر بأحد : الورقة بعدد من التوصيات كان أبرزها

األطراف المستفيدة، خاصة السودان ومصر، مع أهمية التوافق السوداني المصري اإلثيوبي حول مسألة سد 
  .صة من قبل إسرائيلالنهضة لمنع التدخالت اإلقليمية الضارة بهذا الملف خا
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  "دراسة في الجغرافيا االقتصادية"كفاءة الطاقة الكهربائية في السودان 
 ماهر حامد سعداوي/ د

   جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات األفريقية -قسم الجغرافيا 
  :ملخص

 الكهرباء كمصدر للطاقة المحركة تعتبر صناعة الكهرباء إحدى المعايير التي يقاس عليها تقدم الدول، وتمتلك
أصبح السودان بلدًا مؤهًال . عدة مميزات تختلف عن المصادر األخرى وخاصة في استخدامات الحياة اليومية

لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث يذخر بالكثير من مصادر الطاقة األولية المختلفة التي أن تنتج الكهرباء، والتي 
تقات البترول، والغاز الطبيعي، باإلضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة تشمل الطاقة المائية، ومش

، إال أن السودان مازال يعاني من )الحطب، والفحم، والمخلفات الزراعة(الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحية 
كما ال . شبكات الربطمشكلة الطاقة والقوة المحركة، المتمثلة في هدر الطاقة وضعف كفاءة آالت التشغيل و 

فتنحصر مصادر توليد الكهرباء في . تستغل الكثير من أنواع الطاقة في السودان نظرًا لظروف البالد االقتصادية
مشتقات البترول، والغاز الطبيعي، والطاقة المائية، بينما تمثل الطاقة : السودان  في ثالث مصادر رئيسه، وهي

ُمعامل : وتتعدد ُمعامالت قياس كفاءة الطاقة الكهربائية ومنها. ة ضئيلة جداً نسب) خاصة الشمسية منها(المتجددة 
الكفاءة اإلنتاجية وُمعامل الكفاءة التشغيلية وُمعامل الجودة وُمعامل الكثافة ولهذه الُمعامالت بالغ األثر، سواء 

دراسة كفاءة الطاقة تلبي شقين، بصورة مباشرة أم غير مباشرة في كفاءة المنتج، ومن َثمَّ استهالك الطاقة، الن 
في : الحفاظ على رضا المستهلك في قطاعات االستهالك المنزلي والخدمي على وجه التحديد، وثانيهما: أولهما

ومن هذا المنطلق سوف تتناول  .اختيار أي المصادر األقل تكلفة، في استهالك القطاعات االقتصادية للطاقة
ر تدور حول كفاءة قطاع الطاقة الكهربائية في السودان ويمكن رصد نقاط الورقة البحثية مجموعة من العناص

  :الدراسة فيما يلي
 . إنتاج الكهرباء في السودان: أوالً  -
 ).الحرارية والمائية(كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية : ثانياً  -
 .كفاءة شبكات الربط الكهربائي بالسودان: ثالثاً  -
 . الطاقة الكهربائية في السودانعوامل تقييم كفاءة: رابعاً  -
 .النتائج المترتبة على ضعف كفاءة الكهرباء بالسودان: خامساً  -

  
  
  



 ٢٠١٨ مايو ٨ - ٧" التنمية المستدامة فى أفريقيا"المؤتمر الدولى السنوى 

  - ٨٩ -

األبعاد الجيومورفولوجية لتنمية منطقة شمال شرق قناة السويس باستخدام تقنيات األستشعار 
  من البعد ونظم المعلومات الجغرافية

 محمد أحمد بدوي عطااهللا 
   جامعة القاهرة- البحوث والدراسات األفريقية معهد -  الجغرافياقسم 

  :ملخص
      تعتمد التنميـة علـى مفهـوم إسـتثمار إمكانيـات إقلـيم مـا بهـدف تحقيـق التنميـة المـستهدفة فيـه ، مـع مراعـاة 
الضوابط والمحددات البيئية لتجنب ما يمكن أن يترتب عليها من أخطـار، هـذا وقـد اصـبحت التنميـة المـستدامة 

راتيجية لتجاوز التدهور البيئى والمأزق التنموى الـذى يواجـه عـالم اليـوم، وضـرورة التوافـق بـين قـدرات حتمية است
البيئـــة وتلبيـــة احتياجـــات ورغبـــات الـــسكان، ومـــن ذلـــك يتـــضح ان الجوانـــب الطبيعيـــة والبيئـــة لهـــا دور كبيـــر فـــى 

فولوجيـة والتنميـة بـإقليم شـمال شـرق قنـاة التنمية، وتهدف هذه الدراسـة إلـى إبـراز العالقـة التفاعليـة بـين الجيومور 
السويس سواء أكانت هذه العالقة عامل جذب أم طرد، ويـشمل ذلـك كـل مـن الدراسـة الجيومورفولوجيـة للمنطقـة 
حيث تتميز المنطقة بتنوع أشكال سـطحها ، فـضًال عـن إستكـشاف مـدى مـساهمة المعـالم الجيومورفولوجيـة فـي 

باإلضــافة إلــى إنــشاء خريطــة توضــح المنــاطق الــصالحة للتنميــة بالمنطقــة طبقــا التنميــة إلقلــيم منطقــة الدراســة، 
  : للمقومات والمحددات الجيومورفولوجية بها، وتناولت الدراسة العناصر التالية

  )   مناخية– تضاريسية –جيولوجية ( الظروف الطبيعية لمنطقة شرق قناة السويس -١
  . إقليم شمال شرق قناة السويس دراسة أهم األشكال الجيومورفولوجية فى-٢
  .  المقومات والمحددات الجيومورفولوجية المؤثرة على  تنمية اإلقليم-٣
  .  مشروعات التنمية الحالية بمنطقة الدراسة– ٤

  .  المناطق الصالحة للتمنية المكانية بالمنطقة - ١
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  تحديات التحول الديمقراطى فى ليبيا
 ريسمحمد إدريس عبد العزيز إدا. د

  ليبيا- جامعة طبرق –قسم العلوم السياسية 
  :ملخص

باتت عملية التحول الديمقراطي تشكل أحدي الموجات الكبرى التى يشهدها العالم المعاصر والتى بدأت تبلور 
منذ سبعينيات القرن الماضى، حيث أصبحت الظاهرة الديمقراطية فى مقدمة قضايا دول العالم الثالث والتى 

  .ها خالل فترة التسعينيات القرن العشرينتأكدت مالمح
وتعد عملية التحول الديمقراطى عملية تراكمية مستمرة تهدف الى دمج وصيرورة الشمروع الديمقراطى التحولى 
فى المنظومة المجتمعية السياسية والثقافية، وهذا ما يميز التحول الديقمراطى عن االنتقال الديمقراطى والى 

  . قته ترتبط بشروط زمنية ومكانيةيعرف بأنه عملية مؤ 
 فبراير كان ناجحًا فى يدايته ١٧وبالتطبيق على الحالة الليبية يتضح أن مسار التحول الديمقراطى عد ثورة 

 والتى تم خاللها انتخاب المؤتمر الوطنى العام، حيث ٢٠١٢حيث تم اجراء اول انتخابات برلمانية  فى عام 
  .ريخ ليبيا السياسي ممارسة حق االنتخاب  بهذا الشكلتمكن الليبيين ألول مرة فى تا

لكن سرعان ما تحولت تلك االنتخابات الى صدمة لليبين حيث تحول المنتخبون من قبل الشعب ليكونوا هيئة 
تأسيسية لبناء الدولة الى الصراع فيما بينهم على السلطة والثروة االمر الذى أفسد المسار الديمقراطى، وقد 

ية عندما رفض المؤتمر الوطنى العام بعد انتهاء واليته تسليم السلطة للبرلمان المنتخب من قبل كانت البدا
، وبذلك أصبح فى ليبيا سلطتين تشريعيتن واحدة فى طرابلس غرب ٢٠١١الشعب وفق الدستور المؤقت لعام 

، ٢٠١٤المنتخب عام ) انالبرلم(، واألخرى فى شرق  البالد فى مدينة طبرق )المؤتمر الوطنى العام(البالد 
وبالتالى أصبح هناك حكومتان كل حكومة منبثقة عن هيئة تشريعية،  باالضافة الى حكومة ثالثة هى حكومة 

،  لصيبح فى ليبيا ثالث حكومات متصارعة على ٢٠١٥الوفاق الوطنى المنبثقة عن اتفاق الصخيرات عام 
  .السلطة كل منها تدعى الشرعية

ل الديمقراطى فى ليبيا تواجه العديد م التحديات يضرب بعضها فى جذور الثقافة السائدة لذا فإن عملية التحو 
ولها ارتباط باريخ ليبيا، وبالعض االخر بعود للظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية التى ساهمت جمله 

  . من العوامل المحلي والدولية على تكريسها
فييم أهم التحديات التىتؤدى الى تعثر عملية التحول الديقراطى فى وتسعى هذه الدراسة الى رصد وتحليل وت

  .                ليبيا بعد االطاحة بنظام معمر القافى، وما يمكن ان يؤول الية مستقبل ليبيا نتيجة لتلك التحديات
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  مقاربة استشرافية.. التكامل السوداني المصري
   محمد خليفة صديق/د

   الخرطوم- جامعة إفريقيا العالمية-قسم العلوم السياسية 
  :ملخص

 عامًا على آخر مؤتمر تناول موضوع التكامل السوداني المصري، وهو مؤتمر مستقبل التكامل المصري ١٢بعد مرور أكثر من 
 السوداني في ظل األوضاع والتحديات الراهنة، الذي نظمه مركز البحوث والدراسات اإلفريقية بالتعاون مع حزب المؤتمر

 ٣٠-٢٩بقاعة المؤتمرات الكبرى بمعهد البحوث والدراسات األفريقية في جامعة القاهرة، يومي ) الحاكم(الوطني السوداني 
م، وبعد ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى جلسة حول دور القطاع الخاص فى تنمية القارة، بمنتدى إفريقيا ٢٠٠٦أكتوبر 
 سنة، ولكن ما تحقق ٤٠مصر دعت إلى التكامل مع أشقائنا فى السودان منذ أكثر من :" ن المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أ٢٠١٧

نحتاج إلى أن نرجع البصر كرتين ".. ليس كثيرًا، رغم أن اإلرادة والمسار الطبيعى لتحقيق األهداف قد ال يكون غير متوفر
 جديدة تعود به إلى الحياة ليالمس آمال الشعبين لموضوع التكامل السوداني المصري، وأن نسعى ألن نحقن في شرايينه دماء

لن تقف الورقة كثيرا عند أسباب مشروع التكامل السوداني المصري الذي فشل بسبب غلبة الطابع  .في مستقبل زاهر للبلدين
ين، بل ستنظر االمني والسياسي في محتواه، باإلضافة الي ان مؤسساته وهياكله كانت فوقية وال تجسد االرادة الشعبية للبلد

لموضوع التكامل بنظرة أكثر شمولية، تأخذ في االعتبار التوجه الجديد في مسار العالقات بين البلدين نحو االستثمارات 
المشتركة، والتي ستكون لها فوائد اكثر من التجارب السابقة في عالقات العمل المشترك بين البلدين، واالتجاه نحو زيادة وتنمية 

صادية بين البلدين والذي ينم عن وعي عميق بالتكامل االستراتيجي بين البلدين، فالموارد الطبيعية الهائلة، العالقات االقت
وخاصة الزراعية في السودان في حاجة إلى اإلمكانات والخبرات المصرية، ليتكامل تفاعل المعطيات للنهضة المرتجاة في 

ن ناحية لغوية واصطالحية، ثم يتناول بنظرة تاريخية ناقدة مسار تجرية يسعى هذا البحث للتعريف أوال بالتكامل م .البلدين
التكامل السوداني المصري منذ أن كانت فكرة، وحتى تم تطبيقها في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وماهي المعوقات 

سة تجربة التكامل السوداني المصري كما سينحو البحث منحا عمليا في تحليل ودرا .التي حالت دون استواء التجربة على سوقها
للوصول لخالصات حول تكامل سوداني مصري جديد يراعي المستجدات العالمية واالقليمية ومستجدات السياسة واالقتصاد 
والجغرافيا، ويسعى البحث الجتراح مسار فكري سياسي يضع مجموعة من المقترحات القابلة للتنفيذ، والمشاريع القابلة للحياة 

قبولة من القطاعات الشعبية في البلدين، والتي يمكن اإلمساك بنتائجها العملية، بعيدا عن مماحكات البيروقراطية وتقاطعات والم
يسعى البحث كذلك من خالل مقاربة استشرافية أن يضع مالمح واضحة للتكامل االقتصادي بين البلدين، في  .السياسة اليومية

 في ظل عالم يعاني قلة الغذاء والماء، ويتزايد فيه الطلب على الغذاء ،مع تمتع السودان ظل ظروف عالمية مواتية لحدوث ذلك
بموارد مائية وطبيعية جيدة وامتالك مصر خبرات فنية وقدرات مالية وقدرات على استقطاب رؤوس االموال ما يؤشر إلى امكانية 

 والمنطقة العربية واإلفريقية بأسرها، وصوال إلى تكامل  مصري يحقق االمن الغذائي للبلدين-حدوث تكامل اقتصادي سوداني 
  .سوداني مصري يصبح أنموذجا أمثل لتجارب التكامل االقليمي واإلفريقي والعربي 
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 العالقة :خاء الحضاري واإلنسانيالعالقات األفريقية األفريقية بين الكسب السياسي ومد اإل
 السودانية المصرية نموذجا

  أحمد النعيممحمد رحمة اهللا/ د
  السودان- جامعة البحر األحمر -كلية التربية 

  :ملخص
  تاتي أهمية الدراسة من األتي

  .التنمية المستدامة هي نتاج للعالئق والوشايج الحميدة يجب ان تكون هي الهدف المنشود للكل -١
  . االستقرار ومن ثم النماء العالقات المميزة واالخوية هي خارطة الطريق للبلدان االفريقية للعبور نحو- ٢
 .  هناك عمق وٕاخاء تارخي وأزلي بين السودان ومصر يجعل العالقة األخوية من الثوابت التي البد منها- ٣

 : تضافرت عدد من االسباب جعلت الباحث يهتم بالدراسة ابرزها: أسباب اختيار الدراسة 
لقارة االفريقية وفق الرؤية االكاديمية ، رغم هناك أهمال تام لتاطير العاليق الدبلماسية والشعبية في ا - ١

وجود عدد من الدراسات ولكنهناك علي الدوام حوجة لدراسات متجددة لتمتين الصالت وبناء العالقات 
 علي فهم ورؤية

أهمية القراءة العميقة لطبيعة العالقة بين شعبي وادي النيل كل حين وآخر للوصول بها الي أقصي  - ٢
  .اءدرجات التكامل واإلخ

 : تهدف الدراسة الي الوصول الي: أهداف الدراسة
 تقوية العالقات والصالت بين مختلف شعوب القارة االفريقية - ١
 .التمهيد لصلة وعالقة قوية ومتينة بين شعبي وادي النيل أساسها االحترام وتقبل اآلخر - ٢
دعم نقاط القوة ومعالجة إبراز نقاط القوة والضعف في العالقة التي تربط بين السودان ومصر لتوطيد و  - ٣

  .نقاط الضعف للوصول لالستقرار المنشود
 : منهج الدراسة

 . تتبع الدراسة المنهج التاريخي والتحليلي للوصول الهداف الدراسة: المنهج الفكري  - ١
    .تتكون الدراسة من ثالث ابواب تسبقها مقدمة وتمهيد ثم تليها خاتمة ونتائج وتوصيات:  المنهج الكتابي- ٢
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  - ٩٣ -

  مساهمة األدباء والشعراء المصريين في ممارسة األدب العربي في بنغالديش
  محمد رفيق االسالم/د

   بنغالديش-جامعة داكا 
  :ملخص

من كل الجهات ما عدا جهة أقصى الجنوب  الهند، تحدها جنوب شرق قارة آسياتقع في  دولةبنغالديش 
ساحل وحتى أقصى جنوب شرق القارة ويحدها من الجنوب ) ميانمار  (بورماها منها الشرقي والتي تحد

يشير اسم . العرقية متعددة اللغات البنغالمنطقة  غرب البنغالتشكل بنغالديش مع الوالية الهندية في  .البنغال
 تقسيم البنغالأسست الحدود الحالية لدولة بنغالديش مع . الرسمية باللغة البنغالية "دولة البنغال"بنغالديش إلى 

شر الميالدي عن طريق التجار العرب إلى البنغال في القرن الثاني ع اإلسالمدخل . ١٩٤٧في عام  والهند
. التبشيريين ثم ساعدت الفتوحات اإلسالمية في انتشار اإلسالم في أنحاء البلد الصوفيينالمسلمين وبعض 

ذلك أن . وأكثرهم يمارسون الدين اإلسالم. نسبة% ٩٥ سكان المسلمين أكثر من فلذلك في هذه المنطقة عدد
تاريخ ممارسة اللغة العربية وأدابها في بيغالديش طويل وقديم، بدأت مسيرتها من قديم الزمان ثم تقدمت رويدا 

يين من مختلف رويدا، ونضجت ممارستها عبر القرون ووصلت إلى ذروة الفالح والنجاح بتأثير األدباء الغرب
ومن أهم األدباء والشعراء الذين تأثرت بأدبهم ممارسة اللغة العربية في بنغالديش بأدباء . العصور والبلدان
ولهم فضل كبير وتأثير عميق على مناهج األدب في بنغالديش في مختلف المعاهد  . مصر وشعرائها

د جامعة أو مكتبة إال وفيها كتب وأدباء والمدارس والجامعات الحكومية والجامعات األهلية حتى ال توج
 -١٩٣١(، ونجيب كيالني )١٩٣٢-١٨٦٨( ، وأحمد شوقي  )٢٠٠٦-١٩١١(مصرمن نجيب محفوظ 

- ١٨٩٨(، وتوفيق الحكيم )١٩٧٣-١٨٨٩(، وطه حسين  )١٩٣٢ -١٨٧٢(، وحافظ إبراهيم )١٩٩٥
وفي هذه . ريخ عن فضلهموغيرهم من الذين شهد التا) ١٩٢٤-١٨٧٦(، مصطفى لطفي المنفلوطي )١٩٨٧

  .  المقالة أناقش حول ممارسة األدب العربي في بنغالديش ومساهمة األدباء المصريين فيها
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  - ٩٤ -

  : مساهمات  خريجي  جامعة األزهر في انتشار اللغة العربية في بنغالديش
 بالخصوص عالء الدين األزهري

  محمد روح األمين/د
   بنغالديش- جامعة داكا

  :ملخص
معة األزهر هي أكبر جامعة في العالم، فمنذ أكثر من ألف عام هي منارة العلم، وقبلة طالب العلم من كل جا

مكان لتعلم العلوم الشرعية والعربية والعلوم الطبيعية واإلنسانية، ورثت جامعُة األزهر الجامَع األزهر الذي يعود 
ساس، بأمر من الخليفة المعز لدين اهللا تاريخه إلى العهد الفاطمي، حيث وضع جوهر الصقلي حجر األ

، وتم تخصيص األزهر كمسجد رسمي أقامته الدولة منبرا )م٩٧١(هـ ٣٥٩ من رمضان سنة ١٤الفاطمي، في 
وسمي .  هـ٣٦١ من رمضان سنة ٥لدعوتها الدينية ورمزا لسيادتها الروحية، وافتتح للصالة ألول مرة في 

مة الزهراء رضي اهللا عنها والتي ينتسب إليها الفاطميون وتمثل جامعة بالجامع األزهر نسبة إلى السيدة فاط
األزهر قبلة المسلمين العلمية، وظلت خالل تاريخها المديد مركزا للوسطية واالعتدال، ونشر الثقافة اإلسالمية 

.  والسياسيوتعاليم اإلسالم وقيمه السمحة التي ال تعرف الغلو وال الشطط، وال التطرف وال التعصب المذهبي
وهنا عدد ضخم من أبناء بنغالدش الذين تخرجوا من جامعة األزهر  ولهم  دور هام ، و مساهمات جليلة في 
انتشار تعلم اللغة العربية والعلوم الشريعة في دولة بنغالديش و بضع الخريجين عينوا معلما أو محاضرا في 

هو عالء الدين و الباحث يقدم في المقالة الجامعات و الكليات والمدارس واشهر من خريجي بنغالدش 
المتواضعة مساهمات خريجي األزهر عموما و مساهمة عالء األزهري في انتشار اللغة العربية في دولة 
بنغالديش وتبقى جامعة األزهر هي المرجعية العلمية واألكاديمية للمسلمين وغيرهم فيما يتصل بعلوم اإلسالم 

التخصصات االجتماعية واإلنسانية، والتي استطاعت من خالل مخزونها العلمي واللغة والعربية وغيرها من 
األكاديمي والثقافي ومخزونها من البحث العلمي، أن تقدم حلوًال ناجعة للمشكالت التي تهدد المجتمعات 

  .اإلنسانية في شتى المجاالت
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  - ٩٥ -

 الجامعات المصرية نموذجًا : يشدور الجامعات األفريقية في نشر تعليم اللغة العربية في بنغالد
   محمد شهيد اإلسالم/د

  بنغالديش - جامعة داكا - قسم العربية
  :ملخص

اللغة العربية هي أرقى اللغات السامية تحدثا ونطقا وأبرز اللغات على اإلطالق وأكثرها جزالة في األلفاظ 
 مليون نسمة كلغة أم، ٣٠٠ن تقريبا وقدرة على استيعاب المعاني الجلية في العصر الحالي، يتحدث بها اآل

وهي لغة رسمية في كل دول الوطن العربي وٕاحدى . كما يتحدث بها غير العرب تقريبا العدد نفسه كلغة ثانية
اللغات الرسمية الست في منظمة األمم المتحدة، ولها أهمية قصوى لدى المسلمين، ألنها أقوى رابطة لألمة 

وهي لغة العبادة . القرآن الكريم والسنة المطهرة: ساسيين في اإلسالمالمسلمة ولغة مصدري التشريع األ
 بدأت تعليم و تعلم . للمسلمين، وال تتم الصالة إال بإتقانها، فتعلمها ضرورة دينية لتالوة القرآن وتدبر معانيه

الوافدين من هذه اللغة في المنطقة البنغال حين دخل اإلسالم في نهاية القرن الثامن الميالدي عن طريق 
و كانت اإلسالم هو الدافع األساسي لتعليم و تعلم العربية لدي . التجار العرب ورجال الدين والفتوحات فيها
ولقد إهتمت جامعات مصر لنشر اللغة العربية في مختلف أنحاء . المسلمين في بنغالديش كما في العالم كلها

نتها الشريفة باعتبارها لغة كتاب اهللا الكريم وسنة رسوله العالم أهمية خاصة، وعناية كبيرة، انطالقا من مكا
في هذه المقالة يحاول أن يتعرف محاولة جامعات . األمين عليه الصالة السالم، وشعورا بالمسؤولية العظيمة

المنهج الذي يعتمد الباحث في تناول هذه . مصر وجهودهم  في نشر تعليم اللغة العربية في بنغالديش
المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك بجمع المعلومات من مصادرها محاولة تحليلها للوصول إلى الظاهرة وهو 
  .النتائج المرجوة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠١٨ مايو ٨ - ٧" التنمية المستدامة فى أفريقيا"المؤتمر الدولى السنوى 

  - ٩٦ -

  فن تالوة القرآن الكريم دور القراء البنغالديشي الخريجين من الجامعات المصرية لنشر
  دراسة تحليلية: في بنغالديش

  محمد عبد المنان مياجي
   بنغالديش-  داكا جامعة-قسم العربية 

  :ملخص
من الواضح أن القرآن الكريم كتاب منزل من اهللا سبحانه وتعالى إلخراج البشر من الظلمات إلى النور ولهداية 
الناس من الضالل إلى الحق، فإن االستفادة الحقة من هذا الكتاب الكريم تكون بدوام الصلة به علما وعمال 

عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا :  تلك الطريقة الواجبة، في الحديثوتالوة وتدبرا، وكان سلف األمة على
أنهم إذا تعلموا من النبي صلى اهللا عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما : عنه وغيرهم قالوا

لقرآن الكريم ومن أهم هذه االستفادة الحقة ل. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا: فيها من العلم والعمل، قالوا
تالوته بصوت رائع وبلحن مجيد عصرا بعد عصر، وأن كبار القراء قد ساهموا عبر العصور  وعبر البالد في 
ميدان تالوة القرآن الكريم بما يميلون الناس إليه ميال عظيما، ويهدونهم إلى الصراط المستقيم هداية تامة، فمن 

ي الخريجين من الجامعات المصرية دورا هاما لنشر فن تالوة هذه القراء الجليلة قد لعب القراء البنغالديش
القرآن الكريم في بنغالديش بينما ساهم القراء اآلخرون الذين تخرجوا من الجامعات األخرى من داخل البالد 
وخارجها، ولكن دور القراء الخريجين البنغالديشي من الجامعات المصرية قد ساهموا أكبر مساهمة في نشر 

ة القرآن الكريم في بنغالديش من الخريجين اآلخرين، ففي هذه المقالة المتواضعة قد أراد الباحث  أن فن تالو 
يناقش خدمات هؤالء القراء الجليلة ودورهم الكبير وعملياتهم العظيمة في نشر تالوة القرآن الكريم في 

بحث العلمي أن يدرس الكتب العلمية بنغالديش، إن هذه المقالة مقالة تحليلية يكتبها الباحث اتباع مناهج ال
  .  والمجالت المحلكمة والدوريات العلمية وما شاكل ذلك
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  - ٩٧ -

   ليبيا-دور المقومات السياحية فى التنمية المستدامة بواحة الجغبوب 
  محمد مسعد إمام/   أ-محمد عبدالراضى محمود / د

   مصر-جامعة القاهرة   - معهد البحوث والدراسات األفريقية -قسم األنثرولوجيا 
 

  :ملخص
 إجتماعية حظيت كنشاط إنساني بأهمية كبيرة – سلوكية وظاهرة أقتصادية –تعد السياحة ظاهرة حضارية 

 نتائج وآثار إقتصادية وثقافية وبيئية وعمرانية، كان لها أثرًا عظيمًا وواضحًا –ونتج عنها فى العصر الحديث 
 الذى يستدعى ضبط وتنظيم هذا النشاط واألنشطة المرتبطة به لوصول فى حياة المجتمعات والشعوب، األمر

ونظرا لما تشكله السياحة من دور مهم وأساسي فى التنمية . إلى تحقيق التنمية المستدامة بشكل سريع وناضج
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية فى العديد من دول العالم، كما تشير الدالئل االحصائية والمؤشرات 

إلقتصادية واإلستقراء التاريخي إلى أنها ستكون إحدى أهم الركائز األساسية المكونة إلقتصايات الخدمات فى ا
  .من الناتج العالمى% ١٠القرن الحادى والعشرين، وتساهم السياحة بأكثر من 

لتى تلعب دورُا وتمتاز واحة الجغبوب بوجود العديد من المقومات السياحية البيئية والدينية، تلك المقومات ا
حيويًا فى إحداث تنمية مستدامة فى واحة الجغبوب، فنجد من تلك المقومات التى تضم المواقع التاريخية 
واالثرية التى ال زالت تحتفظ بالعديد من المعلومات حول عصر المايوسين وما قبلها، كما نجد األصداف 

 كما تعد واحة الجغبوب المركز الرئيسى للحركة .البحرية المتحجرة، قصر الثني، الرسوم الصخرية، الكهوف
السنوسية التى أسسها السيد محمد إدريس السنوسى، وكان يأتى إليها الطالب من كافة أنحاء القارة اإلفريقية 

  .لتلقى العلم، وأنها كانت مركزًا للقوافل التجارية القادمة من شرق إفريقيا
على المقومات السياحية فى واحة الجغبوب ودورها فى تحقيق وتهدف الورقة البحثية الراهنة الى التعرف 

  .التنمية المستدامة فى المجتمع
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  - ٩٨ -

  دراسة تطبيقية لمنطقة األهرامات: آليات تنمية اإلستثمار السياحى بالمواقع التراثية
 محمد عطية أحمد/ د

   مصر-وزارة السياحة 
  :ملخص

لمختلف الثقافات واإلبداعات المتنوعة عبر العصور التاريخية، جدير بالذكر أن مواقع التراث تعد تجسيدًا 
السيما وأنها تبدو بمثابة ملتقى لكافة اإلتجاهات الثقافية والسياحية واإلقتصادية واألدبية والعلمية والتربوية 

 أعلى المتوارثة، وبال أدنى شك فإن تفعيل اإلستثمارات التنموية بهذه المواقع يساهم بشكل كبير فى تحقيق
فى هذا الصدد، تسعى العديد ). اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية(معدالت للتنمية المستدامة بمحاورها الثالثة 

من الدول المتقدمة إلى تحقيق التنمية المستدامة بمواقعها التراثية وتهيئتها كمناطق جذب سياحية من خالل 
نية التحتية وتوفير الخدمات والتسهيالت المغذية للنشاط اإلستثمار فى فى عدة محاور منها اإلستثمار  فى الب

وعلى الرغم من أن مصر تمتلك تنوعًا . السياحى وبالتالى تحسين الصورة الذهنية لهذه المواقع داخليًا وخارجياً 
ن كبيرًا فى مواقعها الحضارية والتراثية إال أن معظم هذه المواقع لم يتم استثمارها بالطريقة المثلى حتى اآل

وبشكل يحقق زيادة التنافسية العالمية لها كمقصد سياحى وأثرى فريد، ويتضح ذلك على سبيل المثال فى 
منطقة األهرامات األثرية والتى ال تزال فى حاجة ماسة إلى تطبيق خطط استثمارية تنموية تعمل على تطوير 

ويهدف هذا البحث إلى . احية إلى مصرهذه المنطقة ذائعة الصيت عالميًا ومن ثم زيادة معدالت الحركة السي
التعرف على آليات اإلستثمار السياحى بمنطقة األهرامات من خالل عرض مجموعة من العوامل األساسية 
التى تعمل على تفعيل برنامج اإلستثمار السياحى بمنطقة األهرامات وتتمثل فى وجود منظومة جديدة إلدارة 

إلدارة الخدمات بها، تدريب العنصر البشرى الذى يعمل بالمنطقة المنطقة من خالل إنشاء شركة سياحية 
وتأهيله للتعامل الحضارى مع السائحين، اإلرتقاء الجمالى بالمنطقة ومحيطها خاصة المناطق ذات الظهير 
الصحراوى، توافر األسوار االمنية المناسبة وتعزيز منظومة البوابات اإللكترونية، تنظيم المهن واألسواق، 

  .ير وسائل حديثة لنقل السائحين، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقةتيس
  :تتناول هذه الورقة البحثية المحاور التالية

  .اإلستثمار السياحى ودوره فى تحسين اقتصاديات الدول: أوالً 
  .إدارة المواقع التراثية بمصر استثمارياً : ثانياً 
  .ياحى بمنطقة األهراماتتحديات وفرص اإلستثمار الس: ثالثاً 
  .   آليات تعزيز اإلستثمار السياحى بمنطقة األهرامات: رابعاً 

  
 



 ٢٠١٨ مايو ٨ - ٧" التنمية المستدامة فى أفريقيا"المؤتمر الدولى السنوى 

  - ٩٩ -

   –فاق تنمية القطاع الرعوي التقليدي بمنطقة أم روابة آالموارد المائية و 
   السودان–والية شمال كردفان 

  )٢(قط محمدرضا ال.  ، د)١(مزمل عثمان سعيد إبراهيم.   ، د)١(محمد فتح اهللا محمد أحمد. د
   السودان– جامعة الخرطوم –كلية علوم الجغرافيا والبيئة ) ١(

   مصر– جامعة القاهرة – قسم الجغرافيا، كلية اآلداب )٢(
  :ملخص

أخرى % ٢٥من مساحته متصحرة، وحوالى % ٣٠بالرغم من تنوع الموارد المائية بالسودان إال ان حوالى 
ف بالفجوات الغذائية، وهنالك العديد من التحديات التي تواجه السودان مهددة بالتصحر، وتعاني البالد مما يعر 

فيما يختص بإستغالل موارده المائية المتنوعة، فمياه األمطار تتسم بالتغيرات الزمانية والمكانية الى جانب 
. السنةقصر الموسم وشح المياه في مواقع اإلنتاج التقليدي، ومواقع تمركز الثروة الحيوانية أغلب أيام 

وتمثل الموارد المائية عصب األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية . باإلضافة الى غياب أوعية حصاد المياه
بمنطقة الدراسة، خاصة لقطاعي الزراعة والرعي التقليديين، وقد تأثرت الموارد المائية في هذه المنطقة 

درة المياه من جراء اإلستغالل المكثف لها بالجفاف، وتذبذب كميات األمطار وسوء توزيعها، كما إزداد شح ون
نتيجة لنمو السكان وأنشطتهم، فتناقصت مستويات المياه في الخيران والحفائر واالبار الجوفية والسطحية التي 
تمثل المصادر األساسية للمياه بالمنطقة، وقد تسبب ذلك في تراجع خط منسوب المياه الجوفية والسطحية 

المائية، وازدياد السحب لمواجهة نقص األمطار، فجفت بعض األبار وانخفضت نتيجة لتناقص التغذية 
ويشتمل البحث على عدة . إنتاجيتها عالوة على ارتفاع ملوحة بعضها، ونضوب المياه في الحفائر والخيران

. دراسةمحاور تتمثل في مصادر المياه، وأهمية المياه لتربية الحيوان في القطاع الرعوي التقليدي بمنطقة ال
ومصادر شرب الحيوان بمنطقة الدراسة، وأوقات نقص المياه بالقطاع الرعوي التقليدي، وتكلفة توفير المياه 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في تأثر موارد و. وحفظها وافاق تنمية هذه المصادر المائية
 ندرة مياه الشرب، وارتفاع تكلفة سقيا الحيوان، المياه سلبا تبعا لموجات الجفاف المتكررة، وترتب على ذلك

وضعف اتباع األساليب العلمية الحديثة في إدارة الموارد المائية بما يخدم تنمية القطاع الرعوي التقليدي 
 .بمنطقة الدراسة
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  "الواقع والتحديات والفرص"التعدد اللغوي في شرق إفريقيا وغربها 
  سيد رشاد.  د-محمد نوفل. د.أ

   مصر– جامعة القاهرة – معهد البحوث والدراسات اإلفريقية - قسم اللغات اإلفريقية
  :ملخص

 من أشد قارات العالم تعقيدًا؛ حيث ُتوصف بأنها قارة ذات تعددية لغوية - من الناحية اللغوية-ُتعد إفريقيا 
في إفريقيا يصل إلى نحو ، لدرجة تذهب معها بعض المسوحات اللغوية الحديثة إلى أن عدد اللغات هائلة

 ٢٠٥٨ لغة، في حين ذهب بعض الباحثين في حقل اللغات إلى أن إفريقيا تستحوذ على ما يقرب من ٢٥٠٠
ويحوز . ؛ أي أن ثلث لغات العالم تقريبًا موجودة في إفريقيا لغة موجودة في العالم٦٨٠٠لغة من إجمالي 

؛ إذ يبلغ عدد اللغات المنتشرة في غرب إفريقيا نحو الغرب اإلفريقي نصيب األسد في هذا التوزيع اللغوي
تتوزع اللغات المنتشرة في ربوع القارة و .  لغة؛ توجد بهذه المنطقة١٣ لغة، عالوة على ذلك فإن أهم ١٢٠٠

 –فصيلة اللغات األفروآسيوية، وفصيلة اللغات النيجر: اإلفريقية على خمس فصائل لغوية كبرى هي
وتأتي هذه .  الصحراوية، وفصيلة لغات الخوايسان، والفصيلة األسترونيزية-  النيليةكونجوية، وفصيلة اللغات

تبدأ الورقة . الورقة البحثية لتلقي الضوء على الواقع اللغوي في اإلقليمين الشرقي والغربي للقارة اإلفريقية
 في إقليم شرق إفريقيا من بمقدمة عن المشهد اللغوي في إفريقيا بوجه عام، ثم تعرج إلى تناول التعدد اللغوي

خالل عرض للغات المنتشرة في هذا األقليم واألسر اللغوية التي تنتمي إليها وموقعها على الخريطة اللغوية 
اإلفريقية واألهمية التي تتمتع بها لغات كبرى في هذا اإلقليم كالسواحيلية واألورومو واألمهرية والصومالية 

ت التفاهم المشترك في هذا اإلقليم وكذا التحديات التي تواجه لغات اإلقليم وغيرها إلى جانب التطرق إلى لغا
ثم تنتقل الورقة لتعرض للواقع اللغوي في إقليم غرب إفريقيا والذي . والفرص المتاحة للحفاظ عليها وتنميتها

والفوالنية يحظى بنصيب األسد من حيث عدد اللغات ويضم لغات كبرى عابرة للحدود مثل الهوسا واليوروبا 
واإليبو وغيرها، كما ستعرض الورقة للغات التعامل المشترك في غرب إفريقيا، والتحديات التي تواجه لغات 

  . اإلقليم والفرص المتاحة للحفاظ عليها وتنميتها وتنتهي الورقة بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات
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غوى  لدى متعلمى لغتى الهوسا دور المنهج التقابلى فى تحسين مستوى النمو الل
  والسواحيلى من العرب

  ١سيد رشاد.   د- ٢عصام أبوزالل  .د.  أ- ١محمد نوفل  .د.أ
   مصر-جامعة القاهرة– معهد البحوث والدراسات اإلفريقية -قسم اللغات اإلفريقية ١

  مصر- جامعة العريش -كلية اآلداب  ٢
  :ملخص

 إجراء دراسة للمقارنة بين لغتين أو أكثر تنتمي إلى أسر Contrastive Linguisticsُيقصد بعلم اللغة التقابلى 
لغوية مختلفة بهدف الوقوف على أوجه التشابه واالختالف بين هذه اللغات بهدف التنبؤ بالصعوبات التي 

قابلية على ، ومن الممكن إجراء الدراسات الت)اللغة الهدف(ُيتوقع أن يواجهها الدارس عند تعلم اللغة األجنبية 
 والمستوى النحوي Morphological والمستوى الصرفي Phonetic levelالمستوى الصوتي : عدة مستويات هى
Syntactic level والمستوى الداللي Semantic level التداولي والمستوىPragmatic level. ويمكن حصر 

  :أهداف الدراسات التقابلية في ثالثة أهداف كبرى، هي
 .أوجه التشابه واالختالف بين اللغتين أو اللغات موضوع الدراسةالوقوف على  .١
 .تنبؤ بالمشكالت التي قد  تنشأ عند تعلم لغة أو لغات أجنبية ومحاولة تفسيرها وطرح حلول لهاال .٢
  ).الهدف(اإلسهام في تطوير مواد دراسية لتعليم اللغة األجنبية  .٣

ى فى تحسين مستوى النمو اللغوى  لدى متعلمى لغتى الهوسا دور المنهج التقابلوتتناول هذه الورقة البحثية 
تبدأ الورقة بعرض لمفهوم المنهج التقابلي ومرتكزاته وٕاسهامات الدراسات التقابلية في . والسواحيلى من العرب

ي، تعليم اللغات األجنبية، ثم تعرج إلى تناول مفهوم النمو اللغوي ومراحله، والعوامل المؤثرة في النمو اللغو 
ونظريات اكتساب اللغة ومنها النظرية السلوكية والنظرية الفطرية والنظرية المعرفية، والنظرية االجتماعية 

ثم تعرض لدور المنهج التقابلي في تحسين النمو اللغوي وتسهيل اكتساب . غيرها من النظريات ذات الصلة
هما من كبريات اللغات في إفريقيا بعد اللغة للغتين الهوسا والسواحيلية باعتبار ) المصريين(الدراسين العرب 

في مساحة شاسعة تغطي معظم أنحاء شرق إفريقيا ودول حوض ) السواحيلية(العربية؛ حيث تنتشر األولى 
 مليون نسمة بوصفها لغة أولى أو ثانية أو لغة تفاهم مشترك، في حين تنتمي ١٥٠النيل ويتحدثها نحو 

 مليون نسمة، ناهيك عن العالقات التاريخية ٢٠٠ط إفريقيا ويتحدثها نحو في إقليم غرب ووس) الهوسا(تنتشر 
والثقافية الوثيقة التي تربط الهوسا والسواحيلية بالعربية، واألهمية التي تنطوي على تدريس هاتين اللغتين في 

  .مصر، وتنتهي الورقة بخاتمة تتضمن أهم نتائج الدراسة وبعض التوصيات
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  ثرها على التنمية المستدامة فى اثيوبياالطاقة المتجددة وا
 محمود احمد فراج/  أ

  جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات االفريقية - قسم السياسة واالقتصاد 
  :ملخص

أضحى مفهوم الطاقة أحد أبرز تجليات المفاهيم االقتصادية واألمنية التي بدأت تتشكل وتأخذ مكانتها في 
لعديد من التغيرات والمفاهيم التي تلت حقبة ما بعد الحرب الباردة، شأنه شأن العديد التفاعالت الدولية ضمن ا

من المحددات التقليدية االخرى التي باتت تشكل السياسة الخارجية للدول، السيما القوى الصناعية الكبرى؛ 
اتها من مصادر الطاقة لذلك فإن أولويات القوى الكبرى في عالقاتها مع إفريقيا، باتت تتركز على ضمان وارد

والمواد الخام الالزمة لصناعاتها االستراتيجية وتلبية احتياجاتها من الطاقة، هذا باالضافة إلى فتح األسواق 
وتعتبر مسألة تلبية احتياجات الطاقة ومعالجة التحديات المتعلقة بها . االفريقية أمام سلع ًومنتجات هذه القوى

 التي تشهد نموًا اقتصاديًا وفرصًا جديدة في افريقيا، ذات أهمية كبيرة بالنسبة وبأمن الطاقة خالل هذه الفترة
للقارة وذلك بهدف التخفيف من االثار السلبية للتغلب الرتفاع أسعار موارد الطاقة وانعدام االمن الطاقوي ، 

 مجال تسريع التنمية ومع االمكانات المتميزة التي يتمتع بها قطاع الطاقة المتجددة في .والمخاطر البيئية
منخفضة الكربون في القارة االفريقية، ومساهمتها فى التخفيف من حدة التغيرات المناخية، بدأت الحكومات 
والهيئات غير الحكومية والقطاع الخاص في تعزيز وتكثيف االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، من أجل 

 سياسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مع اولويات القارة تسريع عملية التنمية في افريقيا عن طريق توافق
االفريقية، وتطوير المعرفة التكنولوجية لتلبية احتياجات الدول االفريقية من الطاقة، وتقديم الدعم االستراتيجي 
للطاقة المتجددة في سياق االقتصاد االخضر، والذى يتضمن تقييم المعوقات التي تحد من نشر الطاقة 

لمتجددة ، وتقديم دراسات تستهدف التوسع في استخدام ذلك النوع من الطاقة، وخلق فرص عمل من خالل ا
الطاقة المتجددة ، والدعوة إلى الدعم الدولي المتزايد ألفريقيا حول بناء القدرات التقنية والخدمات االستشارية 

ومن ثم  .تسريع تبنى ونشر الطاقة المتجددةللسياسات، وأدوات تمويل االستثمار، واالستراتيجيات الصناعية ل
فإن هذا البحث يهدف الى التعرف على آفاق قطاع الطاقة المتجددة فى أفريقيا وذلك من خالل تقسيم البحث 

قطاع الطاقة المتجددة فى أفريقيا، بينما يتعرض ثانيهما الى الطاقة المتجددة فى : إلى مبحثين يتناول أولهما
  . التنمية المستدامةاثيوبيا واثرها على
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  التنمية المستدامة في مشروع األحواض المائية بالنيل الشرقي
  محمود حسن إبنعوف/ د.أ

  السودان-عميد كلية دراسات المجتمع والتنمية الريفية، جامعة بحري 
  :ملخص

 حوض من برامج العمل المشترك المهمة لدول) ENWMP(يعد مشروع األحواض المائية بالنيل الشرقي 
، تم تنفيذ هذا المشروع في ثالث ) NBI(التابعة لمبادرة حوض النيل ) السودان، مصر، أثيوبيا(النيل الشرقي 

يهدف المشروع إلى تحسين . أدنى نهر عطبرة والدندر واالنقسنا، بواسطة البنك الدولي: مناطق بالسودان
.  المزارعين والرعاة وتحسين المراعي والغاباتخصوبة وٕانتاجية التربة بتقليل الجرف باإلضافة إلى رفع كفاءة

الهدف من الورقة العلمية استعراض مكونات المشروع والتي تتضمن إدارة الموارد الطبيعية والزراعة المستدامة 
وتجارب المياه في األحواض المائية المختارة، وتسليط الضوء علي دراسة حالة قرية ام روس بأدنى نهر 

رى المستهدفة بمشروع األحواض المائية حيث تم تخطيط وتنفيذ وتقويم مجموعة من عطبرة وهي إحدى الق
البرامج التنموية للنهوض بالقرية، كما تم قياس األثر والعائد من تلك البرامج التنموية باستخدام منهجية التعلم 

  ) .PLUP(ومنهجية إستخدامات األراضي بالمشاركة ) PLA(والعمل بالمشاركة 
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  دراسة لبعض الحاالت التطبيقية: مكافحة اإلرهاب في أفريقيا
 محمود زكريا محمود إبراهيم / د
   جامعة القاهرة– معهد البحوث والدراسات األفريقية - قسم السياسة واالقتصاد 

  :ملخص
نية المواجهة للقارة تعد قضية مكافحة اإلرهاب في أفريقيا بمثابة أحد نماذج أو أنماط التحديات العسكرية واألم

منذ نهاية عقد التسعينيات من القرن العشرين، والسيما عقب وقوع أحداث تفجير السفارات األمريكية األفريقية 
م، غير أن وتيرة االرهاب تصاعدت بقوة في إطار مرحلة ما بعد أحداث ١٩٩٨في كينيا وتنزانيا في عام 

التطرق إلى دراسة واقع قضية ع هذه الدراسة في ويكمن موضو  .م٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر لعام 
مكافحة اإلرهاب في أفريقيا، وذلك من خالل التركيز على محوريين رئيسيين، أما األول فيتمثل في األطر 

المتعلقة بمواجهة ومكافحة اإلرهاب في أفريقيا، سواًء أكانت متعلقة ) االتفاقيات، األجهزة، المبادرات(التنظيمية 
ألفريقي أو التجمعات االقتصادية اإلقليمية، بينما يكمن الثاني في دراسة بعض النماذج الفعلية باالتحاد ا

لجهود مكافحة االرهاب في القارة األفريقية سواء على المستوي الفردي أو الثنائي أو متعددة األطراف 
يسي للقارة األفريقية وتكمن أهمية هذه الدراسة في ضوء ما شكله اإلرهاب من تحدي أمني رئ). الجماعي(

ودولها، وذلك على نحو بات يشكل تهديد مباشر لواقع الدولة الوطنية والتنمية االقتصادية، والسيما في ضوء 
ظاهرة االرهاب في القارة األفريقية ارتبطت بمجموعة من التنظيمات الراديكالية المتطرفة العابرة للحدود في أن 

 والتي تتجاوز حدود عملياتها وأنشطتها الحدود الوطنية للدول، حيث تمتد لكي إطار األقاليم األفريقية الفرعية،
تشمل على دول عديدة أخرى، ولعل من أبرز هذه الجماعات حركة الشباب المجاهدين في شرق أفريقيا، 

يقيا، والقاعدة في المغرب االسالمي الواقعة في منطقة الساحل األفريقي، وجماعة بوكو حرام في إقليم غرب أفر 
ولذا بات من األهمية بما كان الحديث عن قضية مكافحة . وجيش الرب للمقاومة في دول أفريقيا الوسطى

اإلرهاب على المستوى األفريقي البيني، والسيما في ضوء تنامي حجم التفاعالت الخارجية المرتبطة بهذه 
ية القرار الوطني للدول األفريقية، القضية، وذلك على نحو بات ينتقص من واقع السيادة الوطنية واستقالل

واستنادًا إلى ما سبق يمكن تقسيم الموضوع محل الدراسة إلى ثالث أجزاء أو محاور رئيسية، والمتمثلة فيما 
  : يلي

   األطر التنظيمية لمكافحة اإلرهاب في أفريقيا  –أوًال 
   نماذج تطبيقية للجهود األفريقية لمكافحة اإلرهاب   –ثانيًا 
   رؤية تقييمية لواقع ومستقبل مكافحة اإلرهاب في أفريقيا - ً ثالثا
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  - ١٠٥ -

 البعد التاريخي في العالقات بين الدول اإلفريقية
   مداني واضح/ أ

   الجزائر-جامعة الجزائر 
  :ملخص

تتمحور إشكالية المداخلة حول تحكم البعد التاريخي واإلستعماري بالخصوص في العالقات اإلفريقية اإلفريقية 
 بأن الموجة اإلستعمارية التي عرفتها إفريقيا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بعد الثورة ،ذلك

الصناعية في أوروبا والتي اشتدت وطأتها بداية القرن التاسع عشر على معظم دول القارة اإلفريقية وخاصة 
 أواإلمتيازات وغيرها ،كل ذلك الساحلية منها تحت مسميات عدة كالكشوفات الجغرافية أوالرحالت الجغرافية

جعل القارة تقع فريسة ليل إستعماري طويل إستمر في غالب دولها أكثر من قرن تحت شعارات جوفاء كنشر 
  .المدنية والمهمة الحضارية للرجل األوروبي األبيض في القارة السمراء

ستعمار والعبودية بغض النظر عن وعليه فإن األوروبي كان ينظر لكل األفارقة من زاوية واحدة هي زاوية اإل
إيديولوجيتهم أو دينهم أو إنتمائهم السياسي، فيكفي أنه إفريقي كي يحكم عليه هذا الحكم ،ماجعل الشعوب 
اإلفريقية تقتنع بمصيرها المشترك بل تراه أكثر من ضرورة، فتنسق العمل التحرري من أجل التخلص من 

رر اإلفريقي في إطار الحركات التحررية المناهضة لإلستعمار براثن اإلستعمار ،وبذلك ظهرت موجة التح
  .وعمالئه في القارة

وقد اعتمدت إستراتيجية النضال لدى هذه الحركات على محطتين ،أما األولى فتتمثل في العمل المشترك من 
ال استقاللها أجل التحرر ،وأما الثانية فهي تكاثف الجهود اإلفريقية للقضاء على مخلفات اإلستعمار واستكم

السياسي باإلقتصادي والثقافي، وبذلك ظهرت العديد من الصروح والمؤسسات اإلفريقية بعد إسترجاع السيادة 
الوطنية حمل البعض منها طابعا سياسيا واألخر إقتصاديا والبعض منها طابعا ثقافيا ،وٕان اختلف طابع هذه 

حقيق التنمية فيها والعمل بمبدأ األفضلية بين دولها، المؤسسات إال أن الهدف واحد وهو النهوض بإفريقيا وت
  . مبدأ يبنى إنطالقا من الماضي التاريخي المشترك،واعتمادا على إمكانيات ومؤهالت القارة المتاحة
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  - ١٠٦ -

  المؤشرات الدولية للتنمية المستدامة
   مدحت محمد أبو النصر/د.أ
   حلوان جامعة- كلية الخدمة االجتماعية  -قسم المجاالت 

  :ملخص
 اللجنة العالمية للبيئة تتناول ورقة العمل موضوع المؤشرات الدولية للتنمية المستدامة ، تلك التي وضعتها

وتهدف الورقة إلي التأكيد علي أهمية االستفادة . ٢٠١٥ لمنظمة األمم المتحدة في العام  التابعةوالتنمية
ية المستدامة في كل دولة، وعند تنفيذ وتقييم هذه واالسترشاد من هذه المؤشرات عند وضع خطط التنم

الخطط، وعند كتابة التقارير السنوية عن التنمية المستدامة والمطلوبة من كل دولة إعدادها في ضوء 
. ولتحقيق هذا الهدف تطلب األمر شرح مصطلح المؤشرات وتحديد أنواعها ورصد فوائدها. المؤشرات الدولية

، ١٦٩، وأغراض التنمية المستدامة وعددها ١٧اف التنمية المستدامة وعددها أهد: كذلك تم عرض كل من
 .  كما حددتها منظمة األمم المتحدة

  :مكونات ورقة العمل
  تعريف مصطلح المؤشرات - ١
  محطات في عملية وضع المؤشرات الدولية للتنمية المستدامة  - ٢
 أنواع المؤشرات - ٣
 فوائد وضع مؤشرات للتنمية المستدامة - ٤
 ) ١٧وعددها ( لتنمية المستدامة أهداف ا - ٥
 ) ١٦٩وعددها ( أغراض التنمية المستدامة  - ٦
 )١٣٤وعددها ( المؤشرات الدولية للتنمية المستدامة  - ٧
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  - ١٠٧ -

  )مصر، السودان، وٕاثيوبيا(أثر سد النهضة على التنمية المستدامة في دول حوض النيل 
  حمد فاروق محمد أ/   د-مرتضى سليمان عبد الرحمن   / د

   السودان- جامعة افريقيا العالمية -كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
  :ملخص

الهدف من الدراسة هو معرفة أثر سد النهضة على التنمية المستدامة في كل من مصر والسودان وٕاثيوبيا، 
 تقوم ومن خالل نتائج البحث تم وضع مقترحات تصب في معظمها في ايجاد رؤية جديدة لخلق شراكة جادة

ورغم اإلختالف والتباين بين النتائج المختلفة مابين إيجابية آنية، وآثار . على مصلحة مثلث الدول الثالثة
سلبية آجلة تضرر منها األجيال القادمة للدول الثالثة وخصوصًا في مصر والسودان  إال أنه يمكن ايجاد 

ات يمكن إستخدمها كمنظومة معالجة وٕاصالح وهناك الي. صيغة توافقية لحل هذه اآلثار السلبية وتحجيمها
شاملة سياسيًا أوًال، ثم إقتصاديًا، ثم إجتماعيًا كمنطلق  للتكامل بين مثلث دول سد النهضة في كافة المجاالت 

  : السياسية واالقتصادية واإلجتماعية، وتناولت الدراسة عدد من المحاور
  . خلفية عن سد النهضة-
  .قتصادية واإلجتماعية بين مثلث دول سد النهضة العالقات السياسية واإل-
البيئة والتنمية االقتصادية بكل محاورهما المشتركة بين الدول الثالث، ومدى ( محاور التنمية المستدامة -

  ).تأثرها بقيام سد النهضة
  .نهضة إيجاد خارطة طريق لوضع رؤية جديدة للتعاون وايجاد طرق بديلة لتفادي اآلثار السلبية لسد ال-
  .شراكات اقتصادية، وقيام منطقة حرة للدول الثالث) تكتل( اقامة -
  . مستقبل العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بين دول مثلث سد النهضة-
  ). التوصيات-النتائج ( الخاتمة -
  . المراجع-
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  - ١٠٨ -

 البيئى خالل الفترة إختبار منحنى كوزنتس: الصناعة والتنمية المستدامة فى جنوب إفريقيا
)٢٠١٦-١٩٩٠(  

  مروة عادل سعد الحسنين/ د
   جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات األفريقية -قسم السياسة واإلقتصاد 

 فى نصيب الصناعة من العمالة والناتج المحلى اإلجمالى ٢٠٣٠يعد تحقيق زيادة كبيرة بحلول عام : ملخص
عفة حصتها فى الدول األقل نموًا، هو جزء من الهدف التاسع من بما يتماشى مع الظروف الوطنية ومضا

أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر والذى اختص بإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع 
ويشّكل اإلنسان محور التعريفات المقدمة بشأن التنمية . الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع اإلبتكار

إلى أن التنمية المستدامة هى التنمية التى " برونتالند"ة، وقد أشار تقرير اللجنة العالمية للتنمية والبيئة المستدام
حيث أن التنمية المستدامة . تلبى إحتياجات الحاضر دون النيل من قدرة األجيال القادمة على تلبية إحتياجاتها

ٕاعادة التصنيع بشكل يضمن بيئة نظيفة وصالحة لحياة تعنى التنمية التى تعمل على تجديد الموارد والثروات و 
الصادر فى ) اليونيدو(ويشير تقرير منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية . األجيال الحاضرة والقادمة

 إلى أن التصنيع سيظل عامًال حاسمًا لتسريع التنمية، كما يشير إلى أهمية تحقيق التنمية ٢٠١٥ديسمبر 
للجميع والمستدامة، ويمكن تحقيق ذلك من خالل النمو الصناعى واإلقتصادى القوى الصناعية الشاملة 

والشامل والمستدام والقادر على الصمود، واإلدماج الفعال لألبعاد اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية للتنمية 
لتنمية المستدامة وفى ظل تغير العالم بشكل كبير، أصبح أساس تقييم قدرة الدول على تحقيق ا.  المستدامة

يتمحور حول إتجاهات مستوى الدخل للفرد، ومعدل اإلبتكار التكنولوجى، وٕاستمرار اإلعتماد على مصادر 
 ويوضح منحنى كوزنتس البيئى . الطاقة غير المتجددة، ومن ثم تأثير إنبعاثات غازات الكربون على البيئة

Environmental Kuznets Curve (EKC)حدد مستقبل الدولة فيما يتعلق بتحقيق التنمية  هذه اإلتجاهات وي
ويتمثل هدف الورقة البحثية فى التعرف على أداء القطاع الصناعى فى جنوب إفريقيا، وتأثير . المستدامة

الجهود البيئية التى قامت بها جنوب إفريقيا وٕانعكست على دور الصناعة فى تحقيق التنمية المستدامة 
وسيتم تقسيم . تبار مدى تحقق فرضية منحنى كوزنتس البيئى فى جنوب إفريقيابالدولة، وهذا من خالل إخ

   :الورقة البحثية إلى المحاور التالية
 واقع الصناعة فى إقتصاد جنوب إفريقيا .١
 العالقة بين الصناعة والبيئة فى جنوب إفريقيا .٢
 إطار نظرى: قياس أثر الصناعة على التنمية المستدامة .٣
 حنى كوزنتس البيئى فى جنوب إفريقياإختبار تحقق فرضية من .٤
 خاتمة وتوصيات  .٥
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  - ١٠٩ -

  المرأة والمشاركة في البرلمان في والية البحر األحمر
  مريم علي أونور عبد اهللا   / د

  السودان –جامعة البحر األحمر - كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية
  :ملخص

ان وكذلك التعرف على التحديات التي تعوق تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مشاركة المرأة في البرلم
اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي مستخدما المقابلة كأداة لجمع . مشاركة المرأة في البرلمان

تمثلت عينة الدراسة من القيادات وأعضاء المجلس التشريعي ومن المهتمين بقضايا . المعلومات من الميدان
بلة كأداة لجمع البيانات من الميدان تم استخدام الخواص الكمية والنوعية لتحليل المرأة وتم استخدام المقا

وقد توصلت . أما البيانات الثانوية من الكتب والتقارير واألوراق والدراسات السابقة والشبكة العنكبوتية. البيانات
  :الدراسة الى عدد من النتائج أهمها ما يلي

  .المرآه في البرلماننظام الكوتا ساعد علي مشاركة   -
من العينة يؤكدون علي مشاركة المرأة في البرلمان تساهم في اإلصالح القانوني وكذلك في % ٧٠ -

  .رفع الظلم عن النساء
  .ضعف تناول الحركات النسوية للمشاركة في البرلمان أدي الي ضعف المشاركة  -
االجتماعي، التأييد الشعبي وااللتزام  اهم معايير اختيار المرشحة هي الكفاءة العلمية، النشاط -

  .التنظيمي
  :وقد أوصت الدراسة باآلتي

  .سن المزيد من القوانين والتشريعات لتفعيل المشاركة البرلمانية للمرأة  -
تشجيع الحركات النسوية  وخاصة منظمات المجتمع المدني باالهتمام بالتوعية بحقوق المرأة السياسية  -

  .مانواهميه مشاركتها في البرل
 الحدود – المنهجية – فرضيات البحث – األهداف – األهمية – المشكلة – ويتكون البحث من المقدمة 

  . تحليل ومناقشة النتائج– الدراسة الميدانية – أدبيات البحث –المكانية  والزمانية  والموضوعية 
  . المالحق–المصادر والمراجع 
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  - ١١٠ -

  ابدور االتحاد األفريقى فى مكافحة اإلره
  مساعد عبد العاطي شتيوي عبد العال/ المستشار الدكتور

  مصر-هيئة النيابة اإلدارية  -التفتيش القضائي 
  :ملخص

يعد اإلرهاب أحد صور الجرائم المنظمة والمهددة الستقرار الدول والتي عرفها المجتمع الدولي منذ عصور خلت، وقد تطورت الجريمة 
العالقات االجتماعية المختلفة، فضًال عن التطور التكنولوجي المذهل في وسائل المواصالت واالتصاالت اإلرهابية بتطور المجتمع في ظل 

وعالم المعلومات، األمر الذي جعل من اإلرهاب خطرًا كبيرًا أضحى مهددًا الستقرار وأمن العديد من دول ال عالم المختلفة، بل مهددًا 
 نلمسه من خالل تزايد العمليات اإلرهابية المصحوبة بزيادة إعداد الضحايا والمصابين مع اتساع الستقرار السلم واألمن الدوليين، وهو ما

نطاق هذه العمليات ليتعدى الحدود الجغرافية للدولة إلى دول أخرى، فضًال عن ظهور أساليب جديدة تستخدم في تنفيذ العديد من العمليات 
. رار استخدام متفجرات دقيقة الصنع وذاتية الحكم عن بعد بواسطة الحاسوب أو الهاتف النقالاإلرهابية التي تتسم بالتقنية الحديثة على غ

ومن الجدير بالذكر أن القارة األفريقية تعد من أكثر القارات معاناة من خطر اإلرهاب، حيث تعاني عدة دول أفريقية من تعرضها لهجمات 
، واستقرار وأمن هذه الدول، ومن هذه الدول مصر وليبيا، تونس، والجزائر في نهاية وحروب إرهابية ممنهجة تستهدف بقاء الدولة الوطنية

القرن الماضي، وهناك أيضًا دول أخرى تعاني من آثار اإلرهاب األسود وتضم دول كينيا ونيجيريا ومالي والصومال، فضًال عن دول غرب 
 السلم واألمن على مستوى القارة األفريقية، بل يعتبر اإلرهاب من أكبر أفريقيا، األمر الذي يجعل من اإلرهاب أكبر المهددات الستقرار

معوقات وتحديات التنمية على مستوى القارة، األمر الذي أناط باالتحاد األفريقي باعتباره التنظيم القانوني والسياسي لدول القارة مسئوليات 
صل الثامن من ميثاق األمم المتحدة حيال دور المنظمات اإلقليمية ومن بينها بموجب ميثاقه، فضًال عن االلتزامات القانونية الواردة في الف

منظمة االتحاد األفريقي في معاونة مجلس األمن الدولي صاحب االختصاص األصيل في مهمة حفظ السلم واألمن الدوليين، والحقيقة أن 
لدوليين من خالل تدخله  في العديد من المنازعات المسلحة على االتحاد األفريقي أضحى يلعب دورًا كبيرًا في مجال حفظ السلم واألمن ا

صعيد القارة، ويدخل في نطاق هذه المهمة التصدي لخطر اإلرهاب باعتباره مهددًا الستقرار السلم واألمن الدوليين، في تنسيق مباشر مع 
ابية تمتاز بعدة خصائص تميزها عن الجريمة الجنائية مجلس األمن الدولي بموجب أحكام ميثاق األمم المتحدة، ولما كانت الجريمة اإلره

العادية سواء من حيث شخص المجرم اإلرهابي، أو وسائل ارتكاب الجريمة اإلرهابية، واألخطر األثر المترتب على الجريمة اإلرهابية، ومن 
ة من خالل تحديد مفهوم الجريمة اإلرهابية في إطار َثم أجد أنه من األهمية بمكان تناول دور االتحاد األفريقي في مجابهة الجريمة اإلرهابي

القانون الدولي في ظل عدم وجود توافق دولي على تحديد مفهوم للجريمة اإلرهابية ومرجع عدم ذلك التوافق هو تباين مصالح وأطماع 
المترتب على عدم تحقق حالة من اإلجماع إلخ، وأيضًا بيان األثر .. الدول الكبرى سواء من الناحية السياسية أو االقتصادية أو الثقافية

الدولي حول مفهوم الجريمة اإلرهابية على مكافحة اإلرهاب سواء على المستويين الدولي أو اإلقليمي، من هنا تأتي أهمية البحث الماثل 
ى الدور اإليجابي الذي يقوم به االتحاد باعتباره محاولة لتحديد مفهوم الجريمة اإلرهابية على المستويين الدولي واإلقليمي، وأيضًا الوقوف عل
  .األفريقي في مجال مكافحة اإلرهاب باعتبار األخيرة صورة للجرائم المهددة الستقرار وأمن دول القارة

  :وتأسيسًا على ما تقدم فسوف نقسم هذا البحث إلى ثالثة مباحث وذلك على النحو التالي
  لمستويين الدولي واإلقليميمفهوم الجريمة اإلرهابية على ا: المبحث األول
  .أألساس القانوني في مجال قيام االتحاد األفريقي بحفظ السلم واألمن: المبحث الثاني
  .دور االتحاد األفريقي في مكافحة اإلرهاب: المبحث الثالث

  .تتضمن مجموعة من النتائج القانونية والتوصيات التي خلص إليه البحث: خاتمة
  .الفهرس
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  ة وآفاق التنمية المستدامة فى حوض نهر العطبرةالبيئة الطبيعي
 ١عزيزة محمد على بدر/ د. أ-٢محمود محمد عاشور/ د. أ- ١مصطفى محمد رجب أحمد/ أ

  جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات األفريقية -قسم الجغرافيا 
   جامعة عين شمس– كلية اآلداب –قسم الجغرافيا

  :ملخص
/ ٣ مليار م١١,٢روافد النهرية العظيمة التى تمد نهر النيل بمتوسط مائي يقدر بحوالى يعد نهر العطبرة أخر ال

ويقع حوض نهر العطبرة شمال شرقي القارة اإلفريقية، ليمتد بداية من شمال وشمال غربي هضبة . سنة
ماًال شماًال، وحتى أقصى دائرة عرض له ش° ١١ '٤٠الحبشة جنوبًا حيث منطقة المنابع عند دائرة عرض 

شماًال عند قمة جبل هاريتورى  بالقطاع األدنى من حوضه، وبذلك يقطع حوض نهر العطبرة أكثر ° ١٩ '٠٥
 كم تقريبًا، وأقصى مسافة عرضية ٨٧٠من ثمان دوائر عرضية، وبالتالي بلغت أقصى مسافة طولية له حوالى

ك فى حوضة ثالث دول وهم ، ليشتر ٢ ألف كم٢٣٥ كم تقريبًا، ليشغل مساحة تقدر بحوالى ٤٠٠بلغت 
وقد تأتى أهمية البحث . السودان، وأثيوبيا، وٕاريتريا، مما يؤدى ذلك إلى تنوع موارد الحوض الطبيعية والبشرية

فى إبراز خصائص البيئة الطبيعية للحوض سواء كانت جيولوجية، ومورفولوجية، ومناخية، وهيدرولوجية، إلى 
نها داخل الحوض، وتوزيع الغطاء النباتي به، والتى يمكن أن جانب التعرف على خصائص التربة وتكوي

تستغل استغالًال أمثل فى تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين الدول المشتركة فى الحوض ومن ثم حل 
كثير من المشكالت التى ُتعانيها تلك الدول، خاصة وأن نهر العطبرة يمثل شريان الحياه فى إقليم الدراسة، 

وتتعدد . د المنطقة بمياهه فى موسم الفيضان، ويكون سكان اإلقليم أشد إحتياجًا له فى موسم الجفافحيث يم
المنهج اإلقليمى، والمنهج التاريخى، : المناهج واألساليب المستخدمة فى الدراسة، ومنها على سبيل المثال

ومستعينًا فى ذلك . كارتوجرافىوالمنهج المورفولوجى، والمنهج التطبيقى، واإلسلوب الكمى، واإلسلوب ال
استخدام تقنيات االستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية للتعرف على خصائص البيئة الطبيعية 
للحوض كموارد طبيعية يمكن لها أن تستغل لتحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الدراسة، إلى جانب الدراسة 

وقد توصلت الدراسة إلى . حقق من النتائج التى تم التوصل إليهاالميدانية لجمع البيانات والمعلومات، والت
العديد من النتائج ومن أهمها تعدد امكانات البيئة الطبيعية المختلفة للحوض، والتى يمكن استغاللها استغالًال 

  .أمثل لتحقق التنمية المستدامة فى حوض نهر العطبرة
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 دراسة حالة مفوضية تنمية :فريقياأ امة فيدور المفوضيات الحكومية في التنمية المستد
  واعادة اعمار شرق السودان

 مهدي دهب حسن دهب /  د-مصطفي عثمان اسماعيل / د
   السودان– جامعة أفريقيا العالمية -كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

  :ملخص
ر األوربي جملة من واجهت بعض الدول اإلفريقية بعد إستقاللها في منتصف القرن الماضي من المستعم

التحديات اإلجتماعية واالقتصادية والسياسية، وكان من ابرزها تحديات النهضة االقتصادية والتحرر السياسي 
والثقافي من المستعمر الذي سعى لربطها برباط التبعية االقتصادية والسياسية والثقافية، مما عليها مشكالت 

ة الحديثة التي نشأت كنتاج للسياسات اإلستعمارية في رسم عميقة ظلت تؤثر على مسار الدولة االفريقي
حدودها وفق الحدود اإلدارية للمستعمرات، وهذا بدوره أدى إلى نشوب العديد من النزاعات الحدودية بين الدول 
اإلفريقية وأثارت قضايا القوميات وفكرة الدولة األمة بل مطالبة بعض الشعوب لإلنفصال واإللتحاق بدولة 

أو لتأسيس دولة جديدة تثقل كاحل القارة وتزيد من حدة الصراع )  الصومال-األوجادين ( في الجوار أخرى
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه الدولة اإلفريقية المعاصرة تحدي ). جنوب السودان(السياسي والثقافي 

مستدامتها في افريقيا التي بدأت تهتم تحقيق األمن والرفاهية اإلقتصادية لشعوبها، وهنا يبرز تحدي التنمية وال
، ولكن ظروف الدول )مثل مبادرة نيبادا(بها في اآلونه األخيره عبر مبادرات وخلق شراكات دولية إقليمية 

اإلفريقية وتحديات األمن واإلستقرار، باإلضافة إلى إستشراء الفساد السياسي واإلداري حال دون وصول هذه 
لقد برهن تجارب الدول في التنمية إرتباطها باٍإلستقرار . نمية حقيقة ومستدامةالدول لمبتغاها في إحداث ت

ان تجربة السودان في عملية التنمية المستدامة  .السياسي واألمن بل هي من الشروط األساسية في نجاحها
ت بشرق السودان أمر جدير بدراسة باعتبار أن هذه المنطقة ظلت تعاني منذ فجر اإلستقالل من مشكال

جدية، كانت أبرزها مشكلة التخلف وعدم اإلستقرار السياسي، نتيجة لظهور بعض الحركات المسلحة مثل 
مؤتمر البجا واألسود الحرة والمعارضة السياسية، وانتهت هذه األوضاع بعد توقيع إتفاقية سالم شرق السودان 

سان شرق السودان ونجحت في م ليدشن لحقبة جديدة أثرت بصورة إيجابية على إن٢٠٠٦ أكتوبر ١٤في 
إيقاف الحرب وعدم العودة إليها بالتنمية ودمج المقاتليين في مؤسسات الدولة والمجتمع الشرقي، وكان السبب 
في هذا التوفيق المنهجية التي إتبعت في تحقيق االمن واإلستقرار وفي تنفيذ مشاريع التنمية  فيها، وذلك عبر 

 على خلفية توقيع السالم مثل مفوضية اعادة اعمار شرق السودان التي المؤسسات والمفوضيات التي نشأت
كسال، البحر األحمر، (ساهمت بصورة فاعلة في إقامة مشاريع تنموية بواليات شرق السودان الكبرى 

  .  مع بروز بعض التحديات االجتماعية والثقافية التي اعاقت بعض مشاريعها) القضارف
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  لسوداني المصري االثيوبيامكانية التعاون المائي ا
  محمد الحسن عبدالرحمن الفاضل/  د - موسي طه تاي اهللا / د

  جامعة افريقيا العالمية
  :ملخص

تهدف الدراسة الي توضيح امكانية التعاون في المجال المائي بين دول حوض النيل الشرقي وايجاد رؤية 
لمائية في الحوض دون ان يتضرر طرف من جديدة لخلق شراكة مائية بينهم واالستفادة من المشروعات ا

ورغم التباين بين الدول الثالث في قضية المياه يمكن ايجاد صيغة توافقية لحل االزمة المائية . االطراف 
وتناولت . واستخدام ورقة المياه كنواة للتكامل في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالمنية مستقبال

   :الدراسة عدد من المحاور
  . خلفية عن العالقات المائية بين دول حوض النيل الشرقي-
  . اقامت مشروعات مائية مشتركة بين الدول الثالث-
  ).تجربة حصاد المياه( ايجاد طرق بديلة لحل ازمة المياه -
  . رؤية جديدة للتعاون المائي في حوض النيل الشرقي-
  . مستقبل العالقات المائية بين دول الحوض-
  ).التوصيات-النتائج(ة  الخاتم-
  . المراجع-
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  تقييم تجربة جنوب السودان :النزعات االنفصالية وتأثيرها على التنمية في إفريقيا
  ميرفت عبداهللا جبريل آدم  / د

  قات الدولية اللوم السياسية والع قسم الع
   السودان- جامعة الجزيرة  - كلية االقتصاد والتنمية الريفية 

  :ملخص
تصاعدت في السنوات االخيرة اتجهات انفصالية في مناطق مختلفة من العالم وذلك للعديد من 
الدوافع السياسية والعرقية والدينية وقد أحدثت هذه االتجاهات آثار عديدة علي المناطق التي 
شهدتها ونشأت فيها لذلك اعتبرت النزعات االنفصالية واحدة من أهم الظواهر السياسية التي 

عاني منها القارة االفريقية ذلك أنها ساهمت في تفشي العديد من اآلثار السالبة كان أبرزها ت
تنبع أهمية الورقة من أهمية الموضوع نفسه وما تفرزه النزعات االنفصالية . تأثيرها على التنمية

دثها كما تهدف الي بيان وتوضيح اآلثار التي يمكن ان تح .من آثار على التنمية في افريقيا 
تناولت الورقة العديد  .النزعات اإلنفصالية على التنمية في إفريقيا بالتطبيق على نموذج السودان

من المحاور مشتملة على توضيحها لمفهومي النزعات االنفصالية والتنمية والعالقة بينهما 
اذج كأقاليم واالسباب التي تؤدي الي بروز النزعات االنفصالية في افريقيا ثم تقديمها لبعض النم

افريقية ذات مطالب ونزعات انفصالية وأختتمت محاورها بتقييمها لتجربة جنوب السودان 
اإلنفصالية كواحدة من التجارب الماثلة ومن ثم قدمت رؤية لكيفية تأثير النزعات االنفصالية 

لي الوصفي استخدمت الورقة كًال من المنهج التاريخي والتحلي .علي التنمية في افريقيا مستقبالً 
كما اعتمدت علي العديد من االدوات االولية والثانوية كالكتب والمجالت  .ومنهج دراسة الحالة

أختتمت الورقة بخاتمة ومجموعة من النتائج والتوصيات وقائمة  .والدوريات والتقارير وغيرها
  .الهم المراجع
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  وتحديات البيئةالمرأة في أفريقيا والتنمية المستدامة بين تطور المفهوم 
  نادية عبد الفتاح/ د

   جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات األفريقية -قسم السياسية واالقتصاد 
مفهوم التنمية بتطورات عديدة  نتيجة إلدراك المجتمع الدولي بأن عملية النمو  المستدامة مر التنمية: ملخص

لى نحو يتسم بقدر من العدالة في توزيع ثمار التنمية، في حد ذاتها ال تكفي لتحسين مستوى معيشة األفراد ع
من ثم تراجع البعد المادي لعملية النمو، ليحل بدال منه االهتمام بالعنصر البشري على أساس أن االنسان هو 

 تبنت الجمعية العامة لالمم المتحدة أجندة ٢٠١٥ وفي سبتمبر .هدف عملية التنمية وأداتها في الوقت نفسه
وعلى خالف أهداف األلفية، . نمية المستدامة، كإطار دولي للتنمية خلفًا لألهداف التنموية لأللفية للت٢٠٣٠

قدمت األجندة اطارا أوسع عبر دمج التنمية المستدامة اقتصاديا وبيئيا، مع امكانية تطبيقها على جميع الدول 
ال هو المساواة بين الجنسين وتمكين و تضمنت األجندة هدفا اساسيا مستق. دون استهداف الدول النامية فقط

إال أن ثمة عراقيل تحول دون إعمال الحق في التنمية على المستويين الدولي و األفريقي، فالنظام . المراة
بينما تحديات . الدولي مازال يستخدم مؤسساته ويتحكم بالعالقات االقتصادية الدولية لترتيب المصالح والنفوذ

ل في مكافحة الفقر، الفساد االداري والسياسي، وتأثير التغيرات المناخية، خاصة مع التنمية في أفريقيا تتمث
كما . عالوة على زيادة اعداد الالجئين، واعباء الديون الخارجية. إزدياد حدة الجفاف والفيضانات وشح المياة

ساهمة في تحقيق التنمية وأن أهم معوق تواجهه أفريقيا هو تهميش دور المرأة، فالمرأة إحدى أهم األطراف الم
وباعتماد  .المستدامة، وال يقل دورها عن دور الرجل في إيجاد حلول ودعم الجهود من أجل مستقبل مستدام

 .، يقر العالم  بأهمية دور المرأة في تحقيق االستدامة٢٠٣٠الدول ألهداف التنمية المستدامة الجديدة لعام 
 بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز، وال استدامة بيئية ال تنمية اجتماعية دون مساواة كاملةحيث 

 إال ان المرأة األفريقية مازالت تواجه تحديات جمة تقف .دون دور فاعل للنساء كرائدات أساسيات للتغيير
عائق امام تفعيل دورها التنموي فهناك حاجة ملحة الختبار فرضيات دور المرأة في تجنب المخاطر 

من ثم تهدف هذه . ا لمتابعة خطط التنمية المستدامة نحو اسهام فاعل للمرأة كشريك في هذه العمليةومالءمته
على الرغم من التطور الذي شهده مفهوم التنمية المستدامة، إال أنه : الورقة إلى بحث وتحليل االشكالية التالية

عيا واقتصاديا وبيئيا، مازال االهتمام على الصعيد األفريقي ورغم الدور المحوري للمرأة االفريقية اجتما
 .االكاديمي والعملي بالدور التنموي للمرأة واالسهام في عملية صنع القرار ضعيفا

  :وذلك من خالل عرض وتحليل النقاط التالية
  .التطور التاريخي والمفاهيمي لعالقة المراة والتنمية :اوأل
  .تجارب أفريقية: المرأة والتنمية المستدامة:ثانيا
  .إشكاليات ومعوقات دور المرأة في التنمية األفريقية:ثالثا
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  اإلرهاب فى إفريقيا وتحدي المواجهة
 نجم الدين محمد عبداهللا/ د

   السودان- الخرطوم  -  جامعة الزعيم االزهري-كلية العلوم السياسية والدراسات االستراتيجية 
  :ملخص

لمواجه، ووفًقا لبعض اإلحصاءات فإن معظم هذه الجماعات الدراسة تتحدث عن اإلرهاب في افريقيا وتحدي ا
ينتشر من أقصى الساحل اإلفريقي بالغرب إلى أقصى الساحل اإلفريقي في الشرق، وال يقتصر هذا االنتشار 
. المرعب لإلرهاب في القارة على منطقة بعينها، بل ال تخلو منطقة من مناطق القارة من وجود تهديد إرهابي

الدراسة بتناول أشكال الجماعات اإلرهابية بمختلف أنشطتها مثل تنظيم القاعدة، جماعة بوكو تبرز أهمية 
إضافة الى أن هذه . حرام في نيجريا وجماعة الشباب في الصومال والحركات الجهادية في شمال أفريقيا

إعتبارها صنيعة الجماعات ترتبط مع بعضها بعض عبر األفكار الجهادية ومحاربة أنظمة الدولة الرسمية ب
غربية وصليبية بتالي هي هدف مشروع لهم فى عملياتهم الجهادية، وأن كل مايعترض تطبيق الشريعة 
اإلسالمية عدوًا لهم، ويبرز التعاون بين الجماعات عبر التمويل المالي وتبادل المعلومات وتغيير األسماء 

بوكو حرام بأنها تتبع لتنظيم الدولة اإلسالمي، واألنتماء لجماعة خارج نطاقها اإلقليمي مثل إعالن جماعة 
الدراسة تناولت مناهج متعدده منها المنهج التاريخي لمعرفة تاريخ إنتشار التطرف فى افريقيا كما تتناول 
المنهج الوصفي التحليلي لوصف ظاهرة التطرف ومدى تأثيرها على إفريقيا كذلك منهج دراسة الحالة بدراسة 

خرجت الدراسة بعدة نتائج ابرزها أن في افريقيا يوجد مناخ للتطرف .  في مناطق افريقياالجماعات المنتشرة
نتيجة لهشاشة بعض الدول مثل الصومال، كذلك عدم القدرة على ضبط الحدود بين الدول التى تنتشر وسطها 

التطرف في المنطقة الحركات الجهادية، ايضًا هناك جهود مبذولة من قبل الدول اإلفريقية والدولية لمكافحة 
رغم ضعف األمكانيات وقلة الخبرات لدى األجهزة األمنية في تبادل المعلومات األمنية وعدم التنسيق األمني 

  .في معظم األحيان
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 فاعلية المؤسسات االجتماعية المقرضة لتحقيق الحماية االقتصادية للمرأة المعيلة 
  ادريــــــــسنجـــــــــوان حســـــن عبــــده  / د

   مصر- جامعة حلوان - كلية الخدمة االجتماعية -قسم التخطيط االجتماعى 
  :ملخص

أثرت التغيرات السريعة علي فئات المجتمع، ومن أكثرهم تأثًر النساء المعيالت، حيث يقع علـي عـاتقهن تحمـل 
هـود المتتاليـة تخفـيض حـدة المسئولية كاملـًة فـي ظـل هـذه الظـروف، ولـذلك تتابعـت تحركـات الحكومـات قـي الع

هــذه الــضغوط، ومــن خــالل إنــشاء مؤســسات تكــون راعيــة لهــذه الفئــات ومــن خــالل خطــط تــشغيلية مدروســة، 
ويعتبر بنـك ناصـر االجتمـاعي مـن المؤسـسات الرائـدة فـي تقـديم القـروض االجتماعيـة، ولتمليـك المـرأة المعيلـة، 

أهــم أبعــاد . تمــد علــى الخامــات المتــوفرة فــي المنطقــةوالقــادرة علــى العمــل مــستلزمات مــشروع إنتــاجي بــسيط يع
مكافحة الفقر هو توفير الدعم العيني والنقدي للفقراء، وتقديم الخدمات األساسية الـضرورية لهـم، وتـوفير فـرص 
العمــل وٕادخـــال المــشروعات المـــدرة للـــدخل وكــذلك تقـــديم القـــروض للفقــراء، ولـــدعم وتقويـــة الفــرص إمـــام الفقـــراء 

مبـادرة المؤسـسات االجتماعيـة المقرضـة "تكمن مشكلة الدراسة في . وير برامج األمان االجتماعيوتمكينهم وتط
  "لتحقيق الحماية االقتصادية للمرأة المعيلة

  :وهدفت الدراسة الي
 .تحديد األنشطة االقتصادية التي تعمل بها المرأة المعيلة - ١
 .تحديد الصعوبات التي تواجهن - ٢
  .ماية االقتصادية لهنتحديد المقترحات لتحقيق الح - ٣

  :منهجية الدراسة
  .دراسه وصفية: نوع الدراسه

  .منهج المسح االجتماعي عن طريق العينة: المنهج المستخدم
  . استمارة استبيان للمرأة المعيلة: أدوات الدراسة

  :مجاالت الدراسة
  .المرأة المعيلة المشغلة للقرض في محافظة القاهرة:  المجال البشري-أ
  .يتمثل في بنك ناصر االجتماعي بمحافظة القاهرة:  المكاني المجال-ب
  .فترة جمع البيانات:  المجال الزمني للدراسة-ج
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  التغيير المناخي والتنمية واألمن في إفريقيا
 نزار عبداهللا عثمان بشير / د

   السودان- جامعة القضارف - كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية -قسم العلوم السياسية 
  :صملخ

تعتبر ظاهرة التغيير المناخي والتي تشهدها كل دول العالم تحديا لعملتي التنمية واألمن، فالتغيير المناخي من 
ناحية يؤثر علي الموارد التي تعتمد عليها عملية التنمية، ومن ناحية أخري تأثير التغيير المناخي علي الموارد 

تالي يترتب علي ذلك ظهور النزاعات أو تطورها، وتختلف دول قد ينتج عنه شحها او زيادة التنافس عليها، بال
مع آثار الظاهرة، وتعد قارة أفريقيا من المناطق المتأثرة ألي حد كبير  العالم من حيث درجة االستجابة والتأقلم

ل بهذه الظاهرة، وذلك ألسباب عديدة خاصة بها، بالتالي تؤثر الظاهرة علي عمليتي التنمية واألمن في الدو 
تسعي هذه الورقة الي التعرف علي آثار ظاهرة التغيير المناخي، والي تحليل وتفسير انعكاساتها . األفريقية

علي التنمية واألمن في أفريقيا، من خالل  توضيح العالقة بين تغيير المناخ في السودان والتطورات العديدة 
وعليه تطرح الورقة إشكاليتها البحثية علي النحو . التي تشهدها عمليتي التنمية واألمن في هذا القطر األفريقي

كيف تؤثر ظاهرة التغيير المناخي علي التنمية واألمن في أفريقيا من خالل نموذج السودان؟ التنمية : األتي
واألمن محورين مركزيين في تطور وتقدم واستقرار بلدان العالم عامة والبلدان اإلفريقية علي وجه الخصوص، 

 أهمية إيجاد حل لإلشكالية المطروحة، حيث يساهم الحل في تأطير االستراتيجيات والتدابير من هنا تنبع
تمثل الورقة دراسة وصفية تقوم علي . المناسبة للتعاطي مع آثار ظاهرة التغيير المناخي في السياق اإلفريقي

العمل، الكتب، المجالت، المنهج التحليلي الوصفي، وتعتمد علي بيانات ثانوية تتمثل مصادرها في أوراق 
  .الدوريات، الدراسات والبحوث وشبكة المعلومات الدولية
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انعكاس القطاع غير الرسمى على اقتصادات دول افريقيا جنوب الصحراء وسبل دمجه فى 
  االقتصاد الرسمى 

  نهلة احمد أبو العز/ د
   جامعة القاهرة– معهد البحوث والدراسات األفريقية –قسم السياسة واالقتصاد 

يعتبر االقتصاد غير الرسمي ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية، تعاني منها وبدرجات متفاوتة كل  :ملخص
ولسنوات عديدة بدأت من ثالثينات القرن العشرين ساد االعتقاد أنه من خالل . أنواع االقتصاديات في العالم

 سوف تتحول اقتصادات البلدان النامية إلى اقتصادات حديثة إيجاد التوليفة المناسبة بين السياسات والموارد
وديناميكية، وفي إطار هذه العملية سيختفي االقتصاد غير الرسمي الذي يميز االقتصادات النامية، مادام 

وقد شهدت فترة الثمانينات من القرن . االقتصاد الرسمي ينمو ويستوعب عمالة أكثر، لكن خالفا للتوقعات
مي ظاهرة االقتصاد غير الرسمي، كما تميزت بظهور أزمة اقتصادية عانت منها اقتصادات الدول الماضى تنا

النامية بشكل عام ودول القارة االفريقية على وجه الخصوص،  ورافق هذه األزمة مجموعة إصالحات هيكلية 
ة حجم االقتصاد غير أتت في معظمها سلبًا على خطط التنمية، وساهمت نتائج اإلصالحات الهيكلية في زياد

الرسمي، وكانت دول افريقيا جنوب الصحراء من اشد الدول المتأثرة باألزمة وهذه الظاهرة، بحيث قدر حجم 
( من الناتج المحلى االجمالى لها خالل الفترة % ٤٠االقتصاد غير الرسمى فى تلك الدول ما يقرب من 

ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة . عالم فى هذا الصدد،  واحتلت المرتبة االولى بين اقاليم ال)٢٠١٤ -٢٠١٠
من وضع االقتصاد غير الرسمي بين القضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية ذات االهتمام الدولي 
خصوصًا مع ما يفرضه التوجه الحالى فى القارة االفريقية نحو التنمية المستدامة والنمو الشامل، إلى جانب 

تأثير االقتصاد غير الرسمي على التخطيط للتنمية المستدامة من خالل تحليل لمختلف البحث في كيفية 
 وتهدف .اآلثار السلبية واإليجابية على األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية والمؤسسية للتنمية المستدامة

مفهومه، ومحاولة تفسير الدراسة الى تقديم رؤية لظاهرة القطاع غير الرسمى  فى افريقيا من خالل تحديد 
ولتحقيق هذا . اسباب انتشاره  فى المجتمعات االفريقية وجهود التصدى له وسبل دمجه فى االقتصاد الرسمى 

  : الهدف تم تقسيم الورقة الى عدة محاور على النحو التالى
  . اطار نظرى حول مفهوم وخصائص ومؤشرات قياس حجم االقتصاد غير الرسمى: اوًال 
  وضع االقتصاد غير الرسمى واسباب تزايد حجمه بدول افريقيا جنوب الصحراء: ثانياً 
  .انعكاسات االقتصاد غير الرسمى على اقتصادات الدول االفريقية جنوب الصحراء: ثالثاً 
   . بعض التجارب الدولية الناجحة فى التعامل مع االقتصاد غير الرسمى:رابعاً 

  . رسمى فى االقتصاد الرسمى بالدول االفريقيةسبل مقترحة لدمج القطاع غير ال: خامسا
  .خاتمة وتوصيات
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 )السنغال ونيجيريا نموذجاً  ( ١٩٦٨  -١٩٦٢ األفريقي –التعاون االقتصادى اللبناني 
  نهلة يس حسن األنصاري

   مصر- جامعة أسوان 
  :ملخص

ات مع البلدان األفريقية ، قامت في نطاق السياسة التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية والرامية إلى تعزيز العالق
بتوثيق تعاون اقتصادى ومالى مع حكومة جمهورية السنغال تعهد فيه السنغال بتسهيل انشاء مصرف لبناني 
في داكار وكذلك بتسهيل مساهمة المؤسسات اللبنانية الخاصة والفنيين اللبنانيين في تنمية السنغال 

ارى مع حكومة السنغال وتضمن هذا االتفاق احكامًا تهدف م عقدت اتفاق تج١٩٦٣وفي عام  .االقتصادية
إلى تسهيل التبادل التجارى بين البلدين والعمل على تنمية الروابط االقتصادية وتصريف اإلنتاج الزراعي 

وقد منحت حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال . والصناعى لكل من البلدين في البلد اآلخر
وتبدو العالقات السياسية  .ضا المعاملة التي تساهم إلى ابعد حد في تنمية عالقاتهما االقتصاديةبعضهما بع

بين نيجريا والدول األفريقية عامة من ناحية والدول العربية من ناحية أخرى ال تزال جديدة، غير أن الدول 
 نشاط اقتصادى وزراعى واسع األفريقية بصورة عامة محتاجة للمساعدات والخبرات الفنية وهى مقبلة على

تعرضه التبعات الجديدة التي جاء بها االستقالل والشعوب األفريقية على األغلب تميل للتعاون مع العرب 
على أية حال، العالقات بين العرب ونيجريا لم تأخذ شكلها النهائي وأنها التزال بين . وتفضلهم على غيرهم

 لهذه العالقات هو الجهد الذي يمكن أن تبذله الدول العربية بما فيها عوامل الصداقة وغيرها، والعامل الحاسم
فأن نيجيريا تحتاج إلى الكثير من المشروعات االنشائية والتي ستنفذ في خطة التنمية . الجهد االقتصادي

م بعقد اتفاق تجارى مع ١٩٦٨، لذلك قامت الحكومة اللبنانية عام ١٩٦٨-١٩٦٢االقتصادية للسنوات الست 
كومة نيجيريا رغبة منهما في تعزيز وتوطيد العالقات االقتصادية بين بلديهما على أساس المساواة والتفاهم ح

لذلك قامت . ومن هذه المنطلقات فقد حاولت جهدي في هذه الورقة للوقوف على األحداث البارزة. المتبادل
  :الباحثة بتقسيم هذه الدراسة إلى عدة عناصر رئيسية

  . السنغالى-قتصادى اللبناني التعاون اال-
  . النيجيري- التعاون االقتصادى اللبناني-
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تقييم سلوك الريفيون في االدارة المتكاملة للمياه لألغراض المنزلية بريفي غرب محلية 
  السودان– والية النيل األبيض - الدويم

   الفضيل عبد اهللا عبد الفضيل عبد انتصار/ أ- نهى أحمد محمد طه/ د
  السودان - جامعة بخت الرضا -ة الزراعة والموارد الطبيعية كلي

 لنوعهم وفقا الريفيين سلوك تقييمل)  ٢٠١٧-٢٠١٥(ة خالل الفترة من أجريت هذه الدراس :مستخلص
 والية النيل األبيض -اه لألغراض المنزلية بريفي غرب محلية الدويم يدارة المتكاملة للم على االاالجتماعي

إبراز دور الجنسانية في إدارة المصادر المائية،   لعكس الوضع المائي في منطقة الدراسة،هدفت الدراسة
ن، يالريفيد المائي وسط تحديد االحتياجات التدريبية للنوع االجتماعي في ادارة المياه وتعزيز مفهوم االرشا

 -  عد العود -قوز كنينه (سرة  في خمسة قرى أ ١٨٦٠بيانات من مجتمع البحث المكون من الحيث تم جمع 
 اسرة ١٨٥بأخذ عينة عشوائية متعددة المراحل مكونة من )  خور المطرق- ود سارح - ) ود البر (اللعوته

داة أسرة باستخدام أمن ربات البيوت لكل  حيث جمعت البيانات ،من مجتمع البحث% ١٠تمثل نسبة 
دارة المياه من المراجع، الدراسات إستبيان بينما جمعت البيانات الثانوية والمعلومات ذات الصلة بمجال اال

إستخدم التحليل الوصفي لتحليل البيانات بواسطة برنامج الحزمة  .الوثائقالسابقة، تقارير المنظمات و 
جداول   عرضت النتائج في لحساب التكرارت والنسب المئوية ثم (SPSS)اعيةاالحصائية  للعلوم اإلجتم
 كما تم حساب إختبار مربع كاي بالجدوال المتقاطعة لمعرفة مدى األرتباط ،عمدةأالتكرارية، جدوال متقاطعة و 

يضا استخدمت المعادالت الرياضية لحساب متوسط أ ،)0.05( بين متغيرات الدراسة على مستوى معنوية
   .يوم بمنطقة الدراسة/ نصيب الفرد من المياه باللتر

 لهم الدور )الفتيان( أن للذكور من العينة المبحوثة اجبن% ٩٠,٣أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن 
 هن الشخص المسئول عن إدارة المياه داخل المنزل بافادة) النساء(ناث اإلعظم في جلب المياه بينما األ

من % ٣٤,١من المبحوثات كانت الترعة هي مصدر جلبهن للمياه، % ٤٨,٦مبحوثات، من ال% ٩٧,٢
 من المبحوثات ال يستخدمن أي معاملة %٧٠المبحوثات واجهن أمراض في أسرهن بسبب تلوث المياه، 

جم ختيار مصدر مياه وحاعالقة معنوية بين مستوى تعليم ربة المنزل و  ظهرت النتائج وجودألتنقية المياه، كما 
شارت النتائج لوجود عالقة أيضا نوع المسئول من جلب المياه وموقع المصدر، أسرة واختيار مصدر المياه األ

معنوية بين حجم االسرة وحجم الماء المجلوب للمنزل، لم تظهر النتائج وجود عالقة معنوية بين المعامالت 
نطقة الدراسة، نصيب الفرد من المياه في حدود التي يتم إستخدامها للتقليل من تلوث المياه وحجم األسرة في م

 توفير مصادر مياه قريبة لحرم القري ومأمونة، وصت الدراسة بضرورةأ. يوم/  لتر٢٨الفقر المائي فقط 
ناث في برامج رفع اإلرة المياه داخل المنزل، ادماج كل من الذكور و داإلنساء في ا تدريب  على برامجالتأكيد

 . مفهوم االرشاد المائى وتشجيع تكوين جمعيات مستخدمي المياه بمنطقة الدراسةالوعي المائي لتعزيز 
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  رؤية مستقبلية لتحقيق األمن الغذائي األفريقي: االستثمار في الثروة السمكية في السودان
   نوال عوض اهللا فضل اهللا الخضر/د

 دان السو - وزارة الثروة الحيوانية والسمكية -هيئة بحوث الثروة الحيوانية 
  :ملخص

يعتبر االستثمار في الثروة السمكية من األنشطة الجديدة التي ظهرت وجذبت انتباه عديد من المجموعات 
تاتي اهمية . وتزايد الطلب على هذا النوع من اللحوم التى تعتبر بديال للحوم الحمراء. اإلنتاجية واألفراد 

ث يعتبر االستزراع السمكي من أنجح المشروعات الدراسة من اهمية قطاع الثروة السمكية في السودان حي
ومن الناحية االقتصادية الثروة السمكية في نمو . اقتصاديا مقارنة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني

  .متسارع واإلمكانيات متاحة
  : تهدف الدراسة الى

 ).غذائيةقيمتها ال_ مصادرها –أنواعها (التعرف على الثروة السمكية في السودان  .١
تشجيع االستثمار في الثروة السمكية وذلك بالتعرف على االمكانيات المتاحة وكيفية التغلب على  .٢

 .المشاكل ووضع الحلول
الثروة السمكية في تحقيق األمن الغذائي في السودان وفي المستقبل في  الثروة قطاع دور مساهمة .٣

   .افريقيا
  : منهجية الدراسة
أسلوب التحليل البئي الرباعي لالستثمار في مجال الثروة السمكية تعتمد هذه الدراسة على   

  ).(SWOT Analysisفي السودان 
  : خطة الدراسة

   مقدمة -
  ). قيمتها الغذائية_ مصادرها –أنواعها ( التعرف على الثروة السمكية في السودان -
  .  امكانية االستثمار في الثروة السمكية-
  . ة السمكية في تحقيق األمن الغذائي في السودان وأفريقياالثرو  الثروة قطاع  مساهمة-
  . والتوصيات النتائج -
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  رها فى الوصول إلى التنمية المستدامة بالتطبيق على مصرو الصناعة الخضراء ود
  نورهان عبد الرحمن محمود/ أ

  المركز المصرى للدراسات والبحوث األمنية
  :ملخص

 معدالت االنتاج وفى نفس الوقت الحفاظ على كٍل من صحة اإلنسان تهدف الصناعة الخضراء إلى زيادة
، واللجنة االقتصادية )اآليدمو( والبيئة؛ لذلك دعت كٍل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

 الدول العربية إلى العمل على تبنى مفهوم الصناعة) االسكوا(واالجتماعية لهيئة األمم المتحدة لغربى آسيا 
الخضراء كأحد الخيارات الُمتاحة لتعديل مسار التنمية الصناعية وتعزيز استدامتها للخروج من األزمات 

  .االقتصادية والتقدم فى فصل النمو االقتصادى عن تزايد كٍل من استهالك الموارد وتزايد انبعاثات الكربون
  :  من هنا تبلورت إشكالية البحث فى االجابة على السؤال التالى

  لى أى مدى شكلت الصناعة الخضراء أهمية للوصول إلى التنمية المستدامة فى مصر؟إ
  : تكمن أهمية البحث فى

  .دراسة مبادىء الصناعة الخضراء الُمتمثلة فى زيادة معدالت اإلنتاج مع الحفاظ على البيئة  - أ
  .االستفادة من تجارب الدول األجنبية والعربية فى تطبيق الصناعة الخضراء  - ب
دور اقتصاديات الصناعة الخضراء فى ترشيد استخدام الموارد والحد من االنبعاثات إبراز   - ت

 .الكربونية؛ األمر الذى ُيساعد مصر الوصول إلى التنمية المستدامة
ُيسلط البحث على أهمية الصناعة الخضراء وآثارها االقتصادية والبيئية عند استخدامها لموارد اإلنتاج إلى 

يمها بالتركيز على دورها فى الوصول إلى التنمية المستدامة ، وووفقًا لذلك قسمت جانب عرض معايير تقي
فى " اإلطار النظرى للبحث: "البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة؛ حيث جاء المبحث األول تحت عنوان

التحول فى إطار مطلبين، إذ أتناول مفهوم الصناعة الخضراء ومبادئها وكيفية التحول إليها وتحديات ذلك 
  .المطلب األول، ثم التنمية المستدامة ومبادئها فى المطلب الثانى

فى إطار " تجارب دول العالم األجنبية والعربية فى الصناعة الخضراء: "أما المبحث الثانى تحت عنوان
ارب ثالثة مطالب؛ إذ أتناول دراسة تجارب الدول األجنبية فى الصناعة الخضراء فى المطلب األول، ثم تج

الدول العربية فى الصناعة الخضراء فى المطلب الثانى، وأخيرًا الدروس المستفادة من تجارب الدول األجنبية 
  .والعربية فى الصناعة الخضراء بالتطبيق على جمهورية مصر العربية فى المطلب الثالث

وصول إلى التنمية آفاق الصناعة الخضراء فى مصر ودورها فى ال: "وسيأتى المبحث الثالث تحت عنوان
  ".المستدامة
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فريقي حالة التعاون األ: التعاون في مجال الطاقة وفرص التنمية المستدامة في أفريقيا
 اآلسيوي

 نيللي كمال األمير/ د
 باحثة فى الشئون اآلسيوية والتنموية

  :ملخص
 في التزايد خالل العقدين يحتل قطاع الطاقة مكانة بارزة في أية عملية تنموية، وقد أضحت تلك المكانة آخذة

األخيرين مع ظهور الطاقة المتجددة وحلولها ثم مع الربط الحادث ما بين الطاقة ومعطياتها، وقضايا هامة 
كتغير المناخ، أو الربط مع قضايا اجتماعية واقتصادية كرفع مستوي المعيشة : كمواجهة االختالالت البيئية

ف أو خلق فرص عمل من خالل التوسع فى تنفيذ مشروعات الطاقة باستخدام بدائل الطاقة منخفضة التكالي
بالنسبة للتنمية ) قطاع الطاقة( المتجددة ذات الطلب المتزايد عالميا، وهي تطورات تزيد من أهمية هذا القطاع

على .ال سيما التنمية المستدامة فى الدول واالقتصادات الصاعدة، ومنها دول قارة أفريقيا بطبيعة الحال
 لها أهميتها وموقعها المتميز دوليا كمصدر أساسي ومتنوع للموارد -وال تزال- مستوى األفريقي، كانت القارة ال

الطبيعية سواء فيما يخص موارد الطاقة أو الموارد الطبيعية والمواد الخام بصفة عامة، ولذلك وجدنا الدول 
 موارد الطاقة والمواد الخام األخرى، وهو ما تولى التقرب ألفريقيا أهمية كبرى لضمان تأمين احتياجاتها من

حدث أيضا علي الصعيد اآلسيوي، فنجد ألفريقيا أهميتها االقتصادية الكبرى للصين والهند واليابان وكذلك 
مصدر أساسي للطاقة والموارد الطبيعية، ) أفريقيا(الحال عند بعض الدول اآلسيوية األخرى على اعتبارها 

في هذا  .لصالح الشريك اآلسيوى) الشديد( التجارى مع تلك الدول يشوبه االختالل وٕان ظل ميزان أفريقيا
اإلطار، تسعى تلك الورقة إلى الوقوف على طبيعة قطاع الطاقة ومصادره المتجددة وغير المتجددة فى 
ية أفريقيا، وأهم مالمحه، واختبار مدي استغالل ذلك القطاع ومدى استغالله كفرصة لتحقيق وٕانجاز تنم

ما هي : أما التساؤالت التي تطرحها الورقة فهي .مستدامة فى القارة، بالتعاون مع شركاء أفريقيا في آسيا
إمكانيات قطاع الطاقة في أفريقيا؟ ما هو موقع الطاقة في أجندة التعاون األفريقي اآلسيوي؟ ما هي فرص 

المتاحة أفريقيا ومبادرات التعاون المطروحة تحقيق دفعة للتنمية المستدامة في أفريقيا باستغالل اإلمكانات 
  آسيويا؟
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  األنشطة التربوية ودورها في تنمية الشخصية وتحقيق التنمية المستدامة
  رابحة عبد الباقي ابراهيم/  د -  هاجر الطيب محمد ابراهيم/د

   السودان- جامعة الجزيرة -كلية التربية 
  : مستخلص

ب المعرفة لتحقيق مبدأ الخالفة وٕاعمار هذا الكون بما يرضي اهللا تعالى، ويعتبر يدعو اإلسالم إلى العلم وٕاكتسا
التعليم اساس التنمية البشرية المتعلقة  ببناء القدرات وٕاكتساب المهارات واالسهام الفاعل في التنمية 

إن التنمية . همالمستدامة، حيث يمكن للعلوم مساعدة االفراد على تطوير معارفهم وٕاتجاهاتهم وقيمهم وتفكير 
  .الحقيقية تكون باالستثمار في تطوير وتنمية اإلنسان، الذي بدوره يقوم بتنمية مجتمعه

ولم تهتم . إتبعت مؤسساتنا التربوية أساليب التدريس التقليدية التي تعتمد على  اإللقاء والمحاضرة  والتلقين
 رغم أهميتها في زيادة التحصيل -ملية التعليمية بإستخدام الوسائل التعليمية واالنشطة التربوية المصاحبة للع

 مما نتج عنه اإلعتماد على الحفظ -الدراسي والقدرة على التفكير وتنمية الشخصية من جوانبها المختلفة 
مما جعل التعليم يعتمد على الجانب النظري ويهمل . وٕاسترجاع المعلومات بهدف النجاح في اإلمتحان

  .الجانب التطبيقي  والعملي
  : وتتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي األتي

  :ما دور األنشطة التربوية في تنمية الشخصية وتحقيق التنمية المستدامة؟ وتتفرع منه اإلسئلة االتية
  ما أهمية االنشطة التربوية؟ - ١
  ما أهمية التنمية البشرية في التنمية المستدامة؟ - ٢
  ما هي أهداف التنمية المستدامة؟ - ٣
   صعوبات ممارسة االنشطة التربوية؟ما هي - ٤

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على االنشطة التربوية والدور الهام الذي تقوم به إلى جانب العمليه التعليمية 
في إعداد الفرد وتنمية الشخصية المتكاملة من جميع الجوانب الجسمية والعقلية واإلجتماعية والنفسية  

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الذي يهدف الى وصف .  التنمية المستدامةواالخالقية ودورها في تحقيق
  : الظاهرة وجمع الحقاىق والمعلومات والمالحظات وتتناول

  . مفهوم االنشطة التربوية وأهميتها - ٢
  . دور األنشطة التربوية في تنمية الشخصية - ٣
  . أهمية التنمية البشرية في تحقيق التنمية المستدامة - ٤
 . سة األنشطة التربوية صعوبات ممار  - ٥
 . الخاتمة، النتائج والتوصيات - ٦
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  "تنمية صناعة السيارات في مصر من خالل توظيف عالقاتها الدولية مع جنوب السودان"

  هاني محمد حسن السيد/ أ
   مصر- القاهرة -معهد البحوث العربية 

  :ملخص
ل االستفادة من التطور النامي من خال,تتناول هذه الدراسة إمكانية تنمية صناعة السيارات في مصر 

تتمثل المشكلة البحثية في حاجة االقتصاد المصري إلى السعي لتنمية هذه الصناعة  .للعالقات بين الدولتين
في نفس الوقت الذي توجد فيه حاجة ماسة ,وٕالى زيادة نوعية في تسويق هذه المنتجات, ومضاعفة منتجاتها

وحاجة الدولتين، معًا , ن هذه الصناعة وحاجة سوقها إلى هذه المنتجاتلدولة جنوب السودان إلى االستفادة م
منطقة ,إلى تحقيق المصالح المشتركة في مختلف المجاالت بينهما وحاجة المناطق العربية واألفريقية السيما

 عبر مداخل كثيرة أبرزها,حوض النيل إلى مواجهة األخطار من التدخل األجنبي وتأثيره علي هذه المناطق
  .التجارة والصناعة

  :وتتكون الدراسة من ثالثة أقسام رئيسية
  .صناعة السيارات في مصر: القسم األول
  .العالقات المصرية الجنوب سودانية: القسم الثاني
الخطة االستراتيجية لتنمية صناعة السيارات في مصر من خالل توظيف عالقاتها الدولية مع : القسم الثالث

  .جنوب السودان
الباحث إلى وجود فرص ممتازة ومشجعة في الوقت الحالي للسعي لتحقيق نقلة نوعية في صناعة وتوصل 

عبر ,ومضاعفة عوائدها المالية,السيارات المصرية وزيادة منتجاتها و السعي لتحقيق درجة متقدمة في مبيعاتها
,  وجود مخاطر وتحدياتوال ينكر الباحث,توظيف العالقات الدولية مع جنوب السودان من خالل  عدة آليات

إذا ما توفرت اإلرادة الحققية لتنفيذ الخطة االستراتيجية التي ,لكنها ال ترتقي إلى مستوى يعيق هذه الصناعة
وضعها الباحث، عبر تشكيل تكتل من اشركات المنتجة للسيارات في مصر وبالتعاون مع الجهات السيادية 

يل لجنة عليا إلدارة المشروع عبر توقيع اتفاقية تعاون مع المعنية في مصر بتطور هذه الصناعة، على تشك
علمًا أن المشروع يحتوي على عوامل من شأنها تحفيز المستثمرين وتحفيز دولة ,جنوب السودان لهذا الغرض

  .جنوب السودان على اإلقبال على المشاركة في المشروع
ويشجع على . في مجاالت  متنوعة كما أن هذا المشروع يشجع على إستحداث الدولتين مشاريع أخرى

  .المشاركات االقتصادية بين الجانبين
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   ١٩٩١-  ١٩٧٤التطور السياسي للعالقات اإلثيوبية اإلسرائيلية 
 تهجير يهود الفالشا نموذجًا 

  هويدا احمد علي احمد/ د
   جامعة أسيوط-  كلية اآلداب-قسم التاريخ  

   :ملخص
ي محيطهــا الجغرافــي، باإلضــافة إلــى شــعورها الــدائم بخطــورة موقفهــا تجــاه تفتقــد إســرائيل للعمــق االســتراتيجي فــ

 من هذا المنطلـق ،وجود كيانها على أراضى عربية محتله، كما أنها تعانى من نضوب مصادر الهجرة اليهودية
نهـا حاولت تطوير عالقاتها السياسية مع إثيوبيا خـالل فتـرة الدراسـة إلثبـات وجودهـا كدولـة طبيعيـة، وضـمان أم

الذي يتحقق بتوازن البعد السكاني وذلـك عـن طريـق تهجيـر يهـود الفالشـا مـن أثيوبيـا إلـى إسـرائيل، لحـل مـسألة 
الديموغرافيــة اليهوديــة التــي احتاجــت لمــادة بــشرية تملــئ  المــستوطنات وتقــوم بمحاربــة الــسكان األصــليين مــن 

  .الفلسطينيين
 الـسياسية إلثيوبيـا ســواء فـى فتـرة حكــم هيالسالسـى نجحت إسرائيل في تخطى فكرة التحفظ على التوجهات

أو بعـــد ســقوطه وٕاعــالن الجمهوريــة، وقــدمت إســرائيل للحكومــات المتعاقبــة فــى أديــس بابــا دعمــًا عــسكريا رســميا 
 وســط كــل ذلــك الــزخم الــسياسي اســتغلت إســرائيل ورقــة يهــود ،للتــصــدى لثــورة اريتريــا وســـاحل الــصومال الغربــي

تنفيذ سياستها في القارة االفريقية وحل معضلة  أزمة انخفاض معدل الهجرة إلى إسـرائيل، وزيـادة الفالشا كأداة ل
وبالرغم من أن حكومة إسـرائيل لـم تعتـرف بيهوديـة الفالشـا إال  الهجرة المضادة من إسرائيل إلى أوروبا وأمريكا،

ثــم اعترفــت بالفالشــا يهــودا، إلرســاء ،أنهــا اتجهــت نحــو مــضاعفة أعــداد الفالشــا األثيــوبيين وجلــب اآلالف مــنهم
الطــابع اليهــودي للكيــان اإلســرائيلي ومواجهــة أي تكــاثر ونمــو ديمــوغرافي عربــي قــد يــؤثر علــى هــذا الطــابع فــي 

وكانت الـوكالة اليهوديـة قـد بعثـت بـبعض العمـالء والوعـاظ  ليعيـشوا بـين يهـود أثيوبيـا، وهنـاك تمكـن  .المستقبل
د األثيوبيين سيتعرضون في المستقبل القريب إلى حمالت االضـطهاد وٕارهـاب مـن هؤالء من نشر فكرة أن اليهو 

ِقَبــل عناصــر معاديــة للــسامية، باإلضــافة إلــى ذلــك عمــل حمــالت دعائيــة وٕاعالميــة عــن أرض الميعــاد والنعــيم 
بـق كمـا حـدث تحـول فـي الموقـف الـصهيوني تجـاه الفالشـا، وقــد ط .الدائم الذي ينتظر كل يهـودي يهـاجر إليهـا

وتـم إبـرام صـفقة سـرية بـين إثيوبيـا وتـل " بعد إن كانت الوكالـة اليهوديـة تنـصحهم بالتنـصر"ودة ـعليهم قانون الع
ســالح إســرائيلية ضــخمة، شــملت  تــم بمقتــضاها ســماح إثيوبيــا بتهجيــر اليهــود إلــى إســرائيل مقابــل صــفقة أبيــب

  .أربعين رحلة مكوكية خالل فترة الدراسة
الــسود "إنقــاذ يهــود الفالشــا  مــن التهجيــر جيــر المتالحقــة روجــت إســرائيل بــان الهــدفبعــد كــشف عمليــات  الته

 بهـــذه مـــن المجاعـــات واالضـــطرابات الـــسياسية، أرادت اســـرائيل تحـــسين صـــورتها أمـــام العـــالم الغربـــي " األفارقـــة
  . ودية وعلى أنها حقيقة لكنها سطحية، الن الكيان الصهيوني يعانى من نضوب مصادر الهجرة اليهالحجة
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 (1945 – 1971)مصر في مشروعات بريطانيا المائية في أوغندا 
  وسام أحمد طه منصور/ د

   جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات األفريقية - قسم التاريخ
  :ملخص

، السيما بعـد حـصول دول ١٩٤٥صار حوض النيل مسرحا لصراع القوى العظمى بعد الحرب العالمية الثانية 
 االستقالل، وذلك ألسـباب مـن أهمهـا الموقـع االسـتراتيجي وقربهـا مـن منـاطق الـصراع فـي البحـر الحوض على

شـكلت ظـروف  .األحمر ، ومنطقة القرن األفريقي ولتأثيرها المباشر على مصر أهم دول المواجهة مع إسـرائيل
حدة األمريكيـة لفكـرة إعـادة أوغندا الفرصة السانحة بتوجيه من قوى غربية وعلى األخص بريطانيا والواليات المت

اقتسام مياه النيل والعمل على إثارة دول الحوض ضد مـصر التـي تـستحوذ علـى النـصيب األكبـر مـن تـصريف 
وأتاحــت الظــروف  .ميــاه النهــر بعــد إقامتهــا للــسد العــالي، وذلــك لإليقــاع وٕاثــارة الفــتن بــين مــصر ودول الحــوض

 علـــى التالعــب فـــي الـــصراعات الداخليـــة فـــي منطقـــة البحيـــرات الدوليــة واإلقليميـــة لتـــدخل بريطانيـــا التـــي عملـــت
العظمـــى وذلـــك باتباعهـــا لـــسياسة فـــرق تـــسد ، ممـــا أثـــر علـــى العالقـــات البينيـــة بـــين دول الحـــوض واســـتخدمت 
بريطانيــا وضــعها كدولــة احــتالل وقامــت باســتخدام ميــاه النيــل كــسالح سياســي ضــد مــصر، ناهيــك عــن وســائل 

سـيطرتها علـى دول حـوض النيـل الـشرقي، فقامـت بعرقـة أي مـشروع تنمـوي فـي الضغط السياسي  وذلك بحكـم 
مجــال الــري يعــود بالفائــدة علــى مــصر مــع أي مــن دول الحــوض خاصــة أوغنــدا موضــوع الورقــة، وفــي المقابــل 

ــاه فــي دول المنبــع  ــا دول  .اســتحدثت مــشروعات تنمويــة تــؤدي إلــى مزيــد مــن اســتهالك المي وحرضــت بريطاني
 بعــدم االلتــزام بأحكــام االتفاقــات التــي جــرى توقيعهــا والتــي تحكــم - موضــوع الورقــة -وغنــدا الحــوض وخاصــة أ

كما مولت مجموعة من الدراسات لمـشروعات ري . حصة المياه لكل دولة، والعالقات المائية بين دول الحوض
  .على نهر النيل ، والتي كان من شأنها الضغط على حصة مصر من المياه
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 المستدامة في المجاالت العلمية والثقافية فى السودان نموذج كلية دراسات المجتمع التنمية
   جامعة بحري-والتنمية الريفية 

 وصال إبراهيم أحمد عالم/ د
   السودان- جامعة بحري -كلية دراسات المجتمع والتنمية الريفية 

  
  :ملخص

فمن ناحية، تخّطى النمو االقتصادي . تحديات الكامنةة ولكنها متناقضة للتقدم المحرز والكصورة ديناميأفريقيا 
وهي ثالث  أنحاء أخرى من العالم، وجمهورية السودان واحدة من هذه الدول،  في عدة بلدان أفريقية نظيره في

 إنطلقت الدراسة من .في المنطقة) ٢ مليون كم١,٨(  دولة في أفريقيا بعد الجزائر والكنغو من حيث المساحة 
هل هنالك خطط للتنمية المستدامة في المجاالت : سية يمكن صياغتها في عدد من األسئلة منها أسامشكلة

والبحث العلمي في ) الجامعات؛ الكليات؛ والمعاهد( العلمية والثقافية ممثلة في مؤسسات التعليم العالي 
مستدامة؟ كذلك سعت السودان؟ وماهي نسبة المطبق من الخطط اإلستراتيجية لتحقيق التنمية والتنمية ال

الدراسة الى تحقيق مجموعة من األهداف والمتمثلة بالتعرف على واقع التنمية المستدامة والتكامل المعرفي في 
  . جامعة بحري/ المجاالت العلمية والثقافية في السودان نموذج كلية دراسات المجتمع والتنمية الريفية 

 :منهج الدراسة وأدواتها
دراسة واإلجابة على أسئلتها سوف تستخدم الباحثة المنهج الوصفي التحليلي استنادًا إلى   ولتحقيق أهداف ال

 – ٢٠١٤(ثوابت عمل إدارة وحدة الجودة بجامعة بحري لتحقيق التنمية المستدامة وماتم إنجازه في الفترة من 
   .من خالل وحدة الجودة والتطوير) م٢٠١٧

  :مجتمع وعينة الدراسة 
جتمع الدراسة من األساتذة العاملين في الكلية المعنية، وستصمم إستبانة لغرض الدراسة ومن   تتكون عينة وم

  . (SPSS)أجل تحليل البيانات والتوصل إلى نتائج سيتم إستخدام الحزمة البرامجية 
 )  زمانية –مكانية  ( :حدود الدراسة

 .كلية دراسات المجتمع/ جامعة بحري: مكانية  -
 ).م٢٠١٧ – ٢٠١٤(ن زمانية في الفترة م -
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  ٢٠٠٠تحليل تدفق المساعدات األجنبية فى دول جماعة شرق إفريقيا منذ عام 
  وليد محمود إسماعيل إبراهيم / أ

  سماح سيد أحمد المرسى/ د
  سمر الباجورى/ د

   جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات األفريقية -قسم السياسة واالقتصاد 
  ملخص  
لدول النامية والدول األقل نموًا إلى المساعدات االجنبية بإعتبارها أحد الحلول المتاحة تلجأ العديد من ا 

لتحسين بنيتها اإلقتصادية واإلجتماعية، حيث تعانى معظم إقتصادتها من عجز مزمن فى الموازانات العامة، 
 المدخرات المحلية وٕاختالالت مزمنة فى موازين المدفوعات وموازين التجارة، عالوة على إنخفاض مستوى

وقد أثبتت العديد من الدراسات أن هناك إرتباط إيجابى  .وبالتالى إنخفاض اإلستثمارات وٕاتساع فجوة التمويل
بين كفاءة تخصيص المساعدات األجنبية المساعدات وفعالية هذه المساعدات فى تحقيق أهداف الدول 

ها تحسين كفاءة المساعدات بشكل يفى بإحتياجات وقد برز العديد من المبادرات التى من شأن. المستفيدة
 والذى دعا إلى ضرورة تحقيق التنسيق األمثل بين ٢٠٠٥الدول المستفيدة، مثل إعالن باريس فى عام 

وقد تلقت دول جماعة شرق إفريقيا  .تخصيص المساعدات بين الجهات المانحة وحكومات الدول المستفيدة
 الى ٢٠٠٠دا وروندا وبوروندى على مساعدات أجنبية خالل الفترة من والتى تضم، كينيا وتنزانيا وأوغن

 من قيمة المساعدات% ١٨,٢ مليار دوالر وفقًا لألسعار الثابتة، بما يعادل ١٠٩,٠٣٧ ما يقرب من ٢٠١٦
عالم، إال أنه الزالت ُتعد من أكثر األقاليم فقرًا فى الاألجنبية الموجهة الى دول إفريقيا جنوب الصحراء جميعًا 

 دوالر يوميا، وفقًا ١,٢٥فى المتوسط من السكان تحت خط الفقر، أقل من % ٤٠حيث يعيش أكثر من 
من السكان فى بروندي يعيشون  % ٦٤,٦ وعلى مستوى دول الجماعة منفردة، فإن ٢٠١٥إلحصائيات عام 

فى % ١٩,٥، %٤٤,٩، وفى روندا  %٤٥,٩، وفى كينيا %٢٨,٢تحت خط  الفقر الوطنى ، وفى تنزانيا 
، والزالت ُتسجل جميع دول الجماعة دليل تنمية بشرية منخفض، وفقًا ٢٠١٥أوغندا وفقًا إلحصائيات عام 

، األمر الذى يجعلنا أمام إشكالية بحثية تتلخص فى التساؤل التالى، هل يتم ٢٠١٦لدليل التنمية البشرية لعام 
إفريقيا؟ وتهدف هذه الورقة إلى تحليل مالمح تخصيص المساعدات االجنبية بكفاءة فى دول جماعة شرق 

المساعدات األجنبية فى دول جماعة شرق إفريقيا من حيث النمو واإلتجاه والتوزيع الجغرافى والقطاعى منذ 
وتنقسم هذه الورقة إلى جزئين، حيث يستعرض الجزء األول، تطور حجم المساعدات األجنبية  .٢٠٠٠عام 

مصادرها، ويستعرض الجزء الثانى هيكل المساعدات األجنبية فى دول جماعة فى دول جماعة شرق إفريقيا و 
  .شرق إفريقيا وتوزيعتها القطاعية
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  المقومات والمعوقات: القطاع السمكي بوالية البحر األحمر
   ياسر عبد المحمود حامد التهامي/د

   السودان- جامعة البحر - كلية اآلداب والعلوم االنسانية -قسم الجغرافيا 
  :ملخص

سيتم من خالل هذه الدراسة .  كم يزخر بمنتجات بحرية متنوعة٧٥٠يمتلك السودان ساحل بحري يمتد حوالي 
استعراض مقومات الصيد البحري بوالية البحر االحمر المتمثلة في المنتجات البحرية المختلفة والصيادين 

صيد البحري ومناقشة اهم المعوقات التي وشركات وجمعيات الصيد البحري واالدارات المسئولة عن تنظيم ال
هدفت هذه الدراسة الي التعرف علي مقومات الصيد البحري بوالية البحر . تواجه عمليات الصيد بالمنطقة

االحمر والتعرف علي اهم المنتجات البحرية بمنطقة الدراسة، وتوضيح اهم مناطق الصيد البحري بالمنطقة، 
ة واالجتماعية للعاملين بحرفة الصيد بالمنطقة وتوضيح المعوقات التي والتعرف علي الخصائص االقتصادي

وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الجغرافي الشامل وهو منهج يعني . تواجه الصيد البحري بالمنطقة
 والمنهج بجمع الظواهر الطبيعية والبشرية ودراسة العالقات المتبادلة بينهما ليفسر النتائج التي توصل اليها،

: تم جمع المعلومات بأساليب مختلفة أهمها . الوصفي، كما اتبع الباحث التقنيات اإلحصائية البسيطة
الكتب، واألوراق، : المالحظة المباشرة والمقابلة الشخصية واالستبانة، بجانب المصادر الثانوية المتمثلة في 

سمكي ويعزي ذلك للوسائل التقليدية المستخدمة في اتضح من الدراسة  ضعف االنتاج ال. والتقارير، والدوريات
عمليات الصيد البحري وضعف االستثمار في المجال السمكي ووجود ادارة للثروة السمكية غير فعالة بسبب 
االمكانات المادية الضعيفة وتوقف معظم الشركات العاملة في مجال انتاج وتصنيع االسماك ووجد ان اسماك 

كثر استهالكا والمنطقة الجنوبية اكثر المناطق انتاجًا لالسماك ويزداد االنتاج السمكي الشعاب المرجانية اال
   .في فصل الصيف ويقل شتاءًا بالمنطقة
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  المشكالت التى تعوق األداء التنموى للسادك
  حمد محمدأسامة أياسمين / أ
  ة القاهرة جامع-معهد البحوث والدراسات األفريقية  - قسم السياسة واالقتصاد

  :ملخص
تستأثر عملية التكامل االقتصادى والتكتالت اإلقليمية باهتمام ملموس من قبل الدول األفريقية التى ترى فى 
التعاون االقتصادى فيما بينها سبيًال ضروريًا للتغلب على المشكالت التى تعوق تطور اقتصاداتها لتحقيق 

ا اإلنتاجية، وضعف القدرة التصنيعية لهذه الدول، وغيرها من التنمية ومنها صغر حجم السوق، وتشابه هياكله
لذا تنبع أهمية البحث من رغبة دول السادك فى تعميق  .المشكالت التى سيتم توضيحها بايجاز بالبحث

التكامل اإلقليمي، والتعاون االقتصادي فيما بينها ، وتحقيق ذلك من خالل دراسة معوقات التجارة البينية، 
لتكامل اإلقليمي عمومًا للسادك حتى يتسنى لها إزالتها وبذلك تستطيع تحقيق هدفها األساسي وهو ومعوقات ا

تعزيز النمو االقتصادي المستدام، وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للتخفيف من حدة الفقر، ورفع 
 دراسة المشكالت التى يسعى البحث إلى تحقيق الهدف الرئيسي له وهو .مستوى المعيشة لشعوب المنطقة

تعوق األداء التنموى للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي حتى يتسنى للسادك التصدى لهذه المشكالت وتحقيق 
  :أهداف التكتل، ولتحقيق هذا الهدف البد من تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية أهمها

  للسادكتحديد أهم المشكالت الهيكلية المعوقة ألداء التجارة البينية -
 تحديد أهم المشكالت التنفيذية المعوقة ألداء التجارة البينية للسادك -
 .للتكامل اإلقليمي بين دول السادكتحديد أهم المشكالت االقتصادية المعوقة  -
  .القانونية واالجتماعية المعوقة للتكامل اإلقليمي للسادك  المشكالتتحديد أهم  -

لتى تعوق االداء التنموى وتحقيق التكامل بين دول السادك تناول البحث دراسة أهم التحديات اوقد 
باعتباره أحد أكبر التكتالت االقتصادية والسياسية في القارة األفريقية في الوقت الحالي، وذلك من خالل 

 المشكالت التى تعوق أداء التجارة البينية لدول السادك، بينما يعرض الثانى المشكالت مبحثين، يعرض أولهما
  . تعوق أداء التكامل االقليمى للتكتلالتى
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  التنافس األوروبي الصيني على القارة اإلفريقية
   يسرية موسى أحمد جمال الدين/د

  السودان-  جامعة كردفان -كلية التربية 
  :ملخص

لث ، كما دخلت الصين كشريك ثاوية نفوذها بشتى السبل لتقادة إتجهت أمريكا نحو إفريقيبنهاية الحرب البار 
أوروبا ( محط تنافس دولي ا، فاصبحت إفريقيب والتنافس على الموارد الطبيعيةفى عملية الهيمنة والتكال
وقد جاءت هذه الدراسة لتوضح التنافس األوروبي الصيني على القارة اإلفريقية ) والواليات المتحدة والصين

يجاد مؤطى قدم فى القارة تنافس فى إواآلثار المترتبة عليه  والكشف عن مدى قدرة كل طرف من أطراف ال
  .الشعوب اإلفريقية من هذا التنافس، وماهو موقف السمراء
يطرة  والذى تم بقصد السالتنافس الصينى الغربي على إفريقيعلى اوء  أهمية الموضوع فى أنه يسلط الضتكمن

د تحقيق مصالحها خاصة بعستراتيجيتها لال التعرف على سياسة هذه الدول و ، من خالعلى الموارد الطبيعية
تحاد السوفيتى وظهور مايعرف بالنظام العالمى الجديد األحادى القطب إنتهاء الحرب الباردة وسقوط اال

   .ك السياسات على القارة اإلفريقيةودراسة أثر تل
   :إلى الدراسة وتهدف
  اعلى إفريقي) وروبيالصينى، األ(التعرف على حجم وحدة التنافس الدولي. 
  طر التعامالت اإلفريقية اإلجنبيةف على المحددات الرئيسية وأالتعر. 
 افس الدولى على المجتمع اإلفريقيدراسة األثار الناجمة عن التن.  

ستقرائي لتقديم التنافس الدولى على لوصفى واالتبعت الدراسة المنهج التأريخي التحليلي اا: منهج الدراسة
  .القارة اإلفريقية
  : هيكل الدراسة
  دمةمق/ ١
  ات األوروبية الصينية اإلفريقيةالمحددات الرئيسية للعالق/ ٢
  أطر وميادين العالقات األوروبية اإلفريقية/ ٣
  االمصالح الصينية فى إفريقي/ ٤
  فس الدولى على القارة اإلفريقيةثر التناأ/ ٥
           خاتمة/ ٦
  قائمة المصادر والمراجع/ ٧
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 التكامل الثقافي
" التواصل والمثاقفةاللغة أداة من أدوات"  

  فاروق أحمد الهادي محمد/د
  السودان-جامعة النيلين  - كلية اآلداب

  :مستخلص
هي رافعة من الروافع الرئيسة - بمعناها الشامل، وبمستواها البراغماتي النفعيّ -البد من إدراك حقيقة أّن اللغة

جليًا إّن مآالت التعالي الثقافي واللغوي قد في قضية التكامل الثقافي بين شعوب القارة األفريقية،إذ ظهر لنا 
بالعربية وشعوٍب ناطقة خلقت انفصاما تامًا بين شعوب قارتنا السمراء؛ فانقسمت بذلك إلي شعوٍب ناطقة 

  .، وتقسيمات ناطقة بلغاٍت محلية أحريبالفرنسية
لقارة األفريقية، من خالل  تسليط الضوء على قضية التكامل الثقافي والمعرفي بين شعوب اولت هذه الورقةحا

إذا أردنا تكامال اقتصاديًا أو " حيث انطلقت من مقاربة أولية مفادها.اللغة كعتبة أولى لهذا التصاهر المعرفي
  ".غيره فإّن معرفة الحدود الدنيا من تلكم اللغات هي المدخل لذلك

نفصام شبه التام بين ثقافات استخدمت في هذه الورقة المنهج الوصفي التحليلي، حيث قمت بوصف حالة اال
وموروثات الشعوب األفريقية، وقمت بتحليلها ،ووضع المعالجات لها في حدود مدخل اللغة كأداة فاعلة 

  .للتكامل الثقافي
، هو الترياق الشافي لحل كثير من المشكالت التي نعاني ةإّن معرفة الكفايات المعقولة من لغات شعوب القار 

بقية ت الورقة مسألة التعالي اللغوي والثقافي الذي تمارسه دول شمال الصحراء على كما عالج. منها اليوم
؛ مما تسبب في قطيعة ابستمولوجية بين هذه المكونات المحتلفة المعتدة بلغاتها الدول الناطقة بغير العربية

  .وثقافاتها
مراء مرده ولدرجة كبيرة لعدم ماتعانيِه شعوب القارة الس: وختامًا توصلت الورقة لبعض نتائج نذكر منها

  .هلنا بثقافات ولغات تلكم الشعوبكثير من النزاعات القائمة اليوم ناتجة عن ج. تواصلها اللغوي والثقافي
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 تحديات التحول الديمقراطى فى ليبيا
  محمد إدريس عبد العزيز إداريس/د

  ليبيا- جامعة طبرق –قسم العلوم السياسية 
  :ملخص

تبلور التحول الديمقراطي تشكل أحدي الموجات الكبرى التى يشهدها العالم المعاصر والتى بدأت باتت عملية 
، حيث أصبحت الظاهرة الديمقراطية فى مقدمة قضايا  دول العالم الثالث والتى منذ سبعينيات القرن الماضى

  .ل فترة التسعينيات القرن العشرينتأكدت مالمحها خال
مقراطى عملية تراكمية مستمرة تهدف الى دمج وصيرورة الشمروع الديمقراطى التحولى وتعد عملية التحول الدي

، وهذا ما يميز التحول الديقمراطى عن االنتقال الديمقراطى والى مة المجتمعية السياسية والثقافيةفى المنظو 
  . يعرف بأنه عملية مؤقته ترتبط بشروط زمنية ومكانية

 فبراير كان ناجحًا فى يدايته  ١٧يتضح أن مسار التحول الديمقراطى عد ثورة وبالتطبيق على الحالة الليبية 
 والتى تم خاللها انتخاب المؤتمر الوطنى العام، حيث ٢٠١٢ فى عام  تم اجراء اول انتخابات برلمانيةحيث

  . بهذا الشكليبيا السياسي ممارسة حق االنتخابتمكن الليبيين ألول مرة فى تاريخ ل
 تحولت تلك االنتخابات الى صدمة لليبين حيث تحول المنتخبون من قبل الشعب ليكونوا هيئة لكن سرعان ما

تأسيسية لبناء الدولة الى الصراع فيما بينهم على السلطة والثروة االمر الذى أفسد المسار الديمقراطى، وقد 
طة للبرلمان المنتخب من قبل كانت البداية عندما رفض المؤتمر الوطنى العام بعد انتهاء واليته تسليم السل

يتن واحدة فى طرابلس غرب ، وبذلك أصبح فى ليبيا سلطتين تشريع٢٠١١الشعب وفق الدستور المؤقت لعام 
، ٢٠١٤المنتخب عام ) البرلمان(رق ، واألخرى فى شرق  البالد فى مدينة طب)المؤتمر الوطنى العام( البالد

قة عن هيئة تشريعية،  باالضافة الى حكومة ثالثة هى حكومة وبالتالى أصبح هناك حكومتان كل حكومة منبث
على ،  لصيبح فى ليبيا ثالث حكومات متصارعة ٢٠١٥الوفاق الوطنى المنبثقة عن اتفاق الصخيرات عام 

  .السلطة كل منها تدعى الشرعية
ور الثقافة السائدة لذا فإن عملية التحول الديمقراطى فى ليبيا تواجه العديد م التحديات يضرب بعضها فى جذ

ولها ارتباط باريخ ليبيا، وبالعض االخر بعود للظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية التى ساهمت جمله 
  . امل المحلي والدولية على تكريسهامن العو 

وتسعى هذه الدراسة الى رصد وتحليل وتفييم أهم التحديات التىتؤدى الى تعثر عملية التحول الديقراطى فى 
  .                ستقبل ليبيا نتيجة لتلك التحديات، وما يمكن ان يؤول الية ما بعد االطاحة بنظام معمر القافىليبي
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   في إطار نظام عالمي جديدة الصينية األفريقيةالشراك
   في أفريقياة في مؤتمر التنميه المسستدامةملخص بحث مقدم للمشارك
 غاده أنيس البياع.د

  ة جامعة القاهر -ة معهد البحوث والدراسات األفريقي–القتصاد او  قسم السياسة
مجموعة من التحديات المعقدة على االقتصادات األفريقية، وهي جميعها أقتصادات غير مستقرة تقنيًا وتعاني من المديونية  تفرض عملية العولمة 

 والتخصص غالبًا في إنتاج و تصدير منتج واحد أو منتجين من المواد واألعتماد على المنح و المساعدات، وتتسم هياكلها األنتاجية بعدم التنوع
األولية،كذلك تعاني من قلة رؤوس األموال و ضعف نصيب تلك البلدان من األستثمار األجنبي المباشر، وفيما يتعلق بالتجارة العالمية تشكل حصة 

  .من إجمالي قيمة التجارة العالمية% ٣أفريقيا أقل من 
ألوضاع أنخفض الدخل القومي في تلك الدول، و كذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي األجمالي، حيث كان نصيب القارة االفريقية من في ظل هذه ا

من سكان العالم، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في أفريقيا % ١٦,٤، في حين يقطن في أفريقيا حوالي %٢,٧الناتج المحلي العالمي 
 دوالر سنويًا وفقًا لبيانات  صندوق النقد ١١٣٠٠ دوالر سنويًا، في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي العالمي هو ٢٠٠٠لصحراء حوالي جنوب ا

عام،  ٦٠ حتى أن نصف سكان أفريقيا يعيشون في حالة فقر مدقع، وهي القاره الوحيده التي يبلغ متوسط العمر االنسان فيها أقل من ،٢٠١٧الدولي في 
  .وال تزال معدالت متعلمي القراءة والكتابة ومؤشرات الرعايه الصحيه وعدم عدالة توزيع الدخول عند المستويات األقل بين دول ومناطق العالم

لي التصنيع، حيث ورغم أنه هناك عدد من الدول فى قارتي آسيا وأمريكا الالتينية قد بدأت بالفعل خالل النصف الثاني من القرن العشرين عملية تحول ا
بالنسبة ألفريقيا فى إطار التقسيم العالمي ) النمو بال تنمية(تطورت فى بعض الحاالت لتنافس فى األسواق العالمية، بقيت التنمية الناجحة أو باألحرى 

ارث اجتماعية وزيادة حالة عدم االستقرار القديم للعمل والقاصر على توفير المواد الخام، والنتائج المدمرة لهذه السياسات معروفة تراجع اقتصادي وكو 
  ).كما في روندا والصومال وليبريا وسيراليون(الذى قد يصل فى بعض االحيان الي تعطيل كامل فى مجتمعات بأكملها 

الندماج في منظومة كل هذه العوامل تدفع للتساؤل عن مدى أستفادة االقتصادات االفريقيه من جراء إندماجها في منظومة العولمة، خاصة أن هذا ا
االقتصاد العالمي كان نتاج عمليات إعادة الهيكله االقتصادية التي فرضت على دول القارة من قبل مؤسسات التمويل الدولية، بمعنى أن هذا األندماج لم 

لم تكن عملية طوعية بالنسبة لغالبية يكن نتيجة ممارسات أقتصادية أو إندماج أقتصادي حقيقي، أو أنشطة ذاتية تحركها قوى السوق، أي أن العولمة 
  .الدول االفريقية

كل هذه العوامل والدوافع تجعل هناك ضرورة ملحة وفرصة أكبر إلعادة هيكلة العالقات االقتصادية األفريقية مع العالم بصورة أكثر ديمقراطية واكثر 
 من االقتصاد العالمي، والتعامل مع فكرة العولمة باعتبارها ليست حتمية، بل عدالة، حيث يجب على دول المنطقة أن تعيد النظر فيما يتعلق بموقع القارة

  .يجب التعامل معها بشىء من االنضباط والتروى ومراعاة خصوصية دول المنطقة 
ر فاعليه على الصعيد        وفي ظل الوضع الحالي للنظام األقتصادي العالمي برزت الصين كقوه أقتصادية تتجه للقيام بدور اقتصادي و سياسي أكث

تسعى لتغيير اآلليات الحاليه ألدارة العالقات األقتصاديه الدوليه ، من خالل طرح نموذج بديل للعولمه يقوم على إحترام خيارات الشعوب و , الدولي 
ي مع أفريقيا، حيث طورت الصين عالقاتها بالدول وتأتي النماذج العمليه للتعاون الصين, إعتماد التعاون السلمي و تبادل المنافع أساسًا للتنميه المشتركه 

  . األفريقية لتصبح أكثر عمقًا وقوه لتتحول الى شراكه عالميه مع نهاية الثمانينيات، بشكل يعكس قوة نفوذ الصين و تأثيرها في أفريقيا بشكل تصاعدي 
ز فرصة صعود الصين و التوجه الصيني نحو القاره األفريقيه في سياق هل يمكن لدول القاره األفريقيه إنتها: وتطرح الدراسه تساؤل رئيسي وهو      

  أستراتيجيتها الجديده لخلق عولمه بديله    في تنمية وتطوير القارة  في ظل نظام عالمي جديد أكثر عداله ؟
ألستدالليه المتمثله في عرض جداول وسالسل ، باإلضافه الى أستخدام بعض األدوات األستقرائيه و او تتبع الدراسة منهج االقتصاد السياسي الدولي

  .زمنيه للخروج منها باستنتاجات و تقديرات 
   :وسيتم تقسيم الدراسه الى ثالث أقسام

  تطور العالقات االقتصاديه الصينيه األفريقيه : أوًال 
  األهداف األستراتيجيه للتوجه الصيني نحو أفريقيا: ثانيًا 
  يقي في ظل العولمه البديلهمستقبل األقتصاد األفر : ثالثًا 
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  :النزعات االنفصالية وتأثيرها على التنمية في إفريقيا
 تقييم تجربة جنوب السودان 

  ميرفت عبداهللا جبريل آدم  / د
    قسم العلوم السياسية والعرقات الدولية

   السودان-جامعة الجزيرة   -  كلية االقتصاد والتنمية الريفية
  :مخلص

السنوات االخيرة اتجهات انفصالية في مناطق مختلفة من العالم وذلك للعديد من الدوافع       تصاعدت في 
السياسية والعرقية والدينية وقد أحدثت هذه االتجاهات آثار عديدة علي المناطق التي شهدتها ونشأت فيها 

لقارة االفريقية ذلك أنها لذلك اعتبرت النزعات االنفصالية واحدة من أهم الظواهر السياسية التي تعاني منها ا
  .ساهمت في تفشي العديد من اآلثار السالبة كان أبرزها تأثيرها على التنمية

     تنبع أهمية الورقة من أهمية الموضوع نفسه وما تفرزه النزعات االنفصالية من آثار على التنمية في 
لنزعات اإلنفصالية على التنمية في كما تهدف الي بيان وتوضيح اآلثار التي يمكن ان تحدثها ا .افريقيا 

  .إفريقيا بالتطبيق على نموذج السودان
     تناولت الورقة العديد من المحاور مشتملة على توضيحها لمفهومي النزعات االنفصالية والتنمية والعالقة 

ذج كأقاليم افريقية بينهما واالسباب التي تؤدي الي بروز النزعات االنفصالية في افريقيا ثم تقديمها لبعض النما
ذات مطالب ونزعات انفصالية وأختتمت محاورها بتقييمها لتجربة جنوب السودان اإلنفصالية كواحدة من 

  .التجارب الماثلة ومن ثم قدمت رؤية لكيفية تأثير النزعات االنفصالية علي التنمية في افريقيا مستقبالً 
  .ي الوصفي ومنهج دراسة الحالةاستخدمت الورقة كًال من المنهج التاريخي والتحليل

  .كما اعتمدت علي العديد من االدوات االولية والثانوية كالكتب والمجالت والدوريات والتقارير وغيرها
  .أختتمت الورقة بخاتمة ومجموعة من النتائج والتوصيات وقائمة الهم المراجع
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Abstract 
There are three rivers originating from the Ethiopian highland; the Blue Nile, Atbara River, and 
Sobat River. They together contribute about 85% of annual flow to the River Nile. The Blue Nile 
is the major source of Nile water, contributing annually by an average of 50 km3 at Aswan (60% 
of the annual Nile flow). 
From 1958 to 1963 the US Department of Interior, Bureau of Reclamation (USBR), and the 
Ethiopian Government at that time of the Aswan High Dam construction, studied the land and 
water resources of the Blue Nile Basin. In 1964, the USBR provided Ethiopia by detailed studies 
for 33 water projects in the Blue Nile Basin. They include four major projects on the main course 
of the Blue Nile, could store 200 km3 (3-fold of the annual flow). 
Ethiopia had done from two small projects (Fincha, 1973) and Tana-Beles, 2010). It has started 
construction of a large scale hydropower dam known as Grand Ethiopian Renaissance Dam 
(GERD) on the Blue Nile since April 2011. It is located on the Ethiopian-Sudan border in 
Ethiopia just 10 km as air distance. 
Total reservoir storage capacity has been changed three time in 45 days (mid Feb. – April 2nd, 
2011) from 11 km3 as in the USBR study known as Border Dam, to X-Project (17 km3), then 
Grand Ethiopian Millennium Dam (64 km3) and finally Grand Ethiopian Renaissance Dam with 
74 km3 capacity without developed engineering studies.  
The Nile basin region in Ethiopia has unique physiographic and environmental combination of 
surface topography, slope, soils, soil erosion, geologic structure, rock types, mineral deposits, 
volcanic activity, earthquakes, rainfall, drainage system, groundwater, hydropower potential and 
water bodies. Therefore Egypt has concerns that the project’s impacts could be significant and are 
not well studied. 
An international Panel of Experts (IPoE) had reviewed the Ethiopian studies for a year (2012-
2013). The IPoE report documents numerous problems with existing analysis and a lack of 
analysis on a number of critical issues. The panel recommends further investigation into the 
dam’s hydrological impacts, including on downstream countries’ water supplies and power 
generation; risks from climate change, and geotechnical issues. 
This paper discusses the environmental and geologic challenges in Blue Nile River basin in 
general and the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) area in particular. It covers also the 
potential impacts of the GERD on Egypt and Sudan and most recent progress on its construction. 
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Abstract 
The greatest challenge facing Egypt is creation a new community in new areas, especially 
with rapid increasing in human population, Egypt has a great amount of desert land all over 
the country, Geological and geophysical investigations in the Qattara Depression indicate the 
presence of buried fluvial channels with southeast to northwest flow directions from high land 
areas. Moghra is an area at the northeastern tip of the Qattara Depression that remnant of a 
larger paleolake. It is a part of the national mega development project called "One and Half 
Million Feddan". It is planed to reclaim 105,000 hectare (250,00 feddan) using groundwater. 
Assessment of the Moghra aquifer system has a great importance as it is the main source of 
agriculture in the region. The present study aims mainly to investigate the hydrogeological 
characteristics of the Moghra aquifer using geophysical methods and geochemical analysis of 
the groundwater. The water samples were collected from 140 productive wells to determine 
the physiochemical characteristics of the groundwater. Also, the present study focused on 
analysis and interpretation of the well logging data for 48 deep productive wells. Well 
logging was used to determine the variations in thickness for sedimentary deposits that affect 
the quality of groundwater. Determined also physical properties of the Moghra aquifer such 
as groundwater potentiality, formation water resistivity, formation factor, porosity and 
effective porosity, volume of shale, permeability, and formation density.  
The salinity ranges between 3,090 ppm and 5,350 ppm with an average of 4,220 ppm. The 
high salinity is due to saline lakes towards east another causes increasing salinity are seepage 
of salt water from Mediterranean Sea and low recharge of groundwater and leaching of clay 
and shale lenses. The pH values ranged between 7.2 and 8.7. Sodium is the dominant cation 
compared to others followed by calcium and magnesium, increasing percentage of sodium ion 
due to interference of sea water. 
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Abstract: 
Kiteto District is bordered to the north by the Simanjiro District, to the east by the Tanga Region 
and to the south and west by the Dodoma Region. The present work aims to assess the 
groundwater potential and quality in Kiteto district to have some information about the 
groundwater aquifers in the Kiteto district. The drilled boreholes were carried out by the General 
Company for Research and Groundwater (REGWA). It is an Egyptian specialized company in 
the field of groundwater. Based on the fourteen boreholes drilled in Kiteto district, the lithology, 
pumping tests, borehole design, chemical and biological data, analysis have been carried out 
using different analytical methods and software such as Aquifer Test Program, Aqua-Chem 
Program and Visual Modflow Program. ArcGIS maps were used to indicate the distribution of 
each parameters over the area of Kiteto district such as Transmissivity, safe yield discharge, 
SAR, TDS, RSC, flouride. Due to heterogeneity of the aquifers in Kiteto district, each borehole 
location is considered as a localized aquifer and the expected drawdown over time is estimated 
for each location individually. 
The main result of the current study shows that the groundwater aquifers in Kiteto district is a 
localized aquifers with low discharge rate from 1-11 m3/hr, transmissivity of 0.2-4.77 m2/day and 
the maximum drawdown is found at Paratimbo with 110 m and the water salinity with average 
value of 1,000 ppm. Generally, the water quality in Kiteto district is suitable for domestics and 
irrigation use with some precautions. 
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EL-Bahariya Depression is located in the Western Desert of Egypt between Latitude 27° 48 and 
29° 30  N , and Longitude 29° 30  and 29° 10 E, about 350 km south west Cairo, also about 
180 km to EL-Minia city at east direction. 
The iron ore deposits at four Localities in EL-Bahariya Depression (EL-Gedida, Ghorabi, Nasser 
and EL-Harra). EL-Gedida and Ghorabi iron deposits occupy one stratigraphic horizon 
equivalent to the Naqb Formation (Eocene), while Nasser and EL-Harra iron deposits occupy 
two stratigraphic horizons equivalent to the Naqb Formation (Eocene) and the upper Cretaceous 
times.  
The essential minerals are hematite, goethite and hydrogoehite while the accessory minerals, 
manganes oxides and sulphides. The gangue minerals include quartz, barite, glauconite, halite, 
calcite, alunite, pyrite and gypsum.  
The chemical characteristics of Bahriya iron deposits show that the high topographic areas e.g 
EL-Gedida (high central area), central Ghorabi, southwestern Nasser and south EL-Harra are 
characterized by high iron content, while the low lands slightly high to moderate iron content. 
The silica content is inversely to the iron content and increases with increasing intercalations. 
The manganes oxide content is low to moderate in high topographic areas , while MnO is 
slightly high in low topographic areas due to the presence of Mn-rich layers. The Al2O3, MgO 
and k2O content in the four iron deposits depend on the presence of clay intercalations. 
The P2O5, SO3, TiO2 and ZnO contents is more or less the same and uniform in the four iron 
deposits. 
The barium oxide (BaO) content depends on the presence of barite. The chlorine content are 
higher in the upper parts (3 m) of exposed iron deposits specially at high topographic areas while 
the iron deposits which covered by thick of overburden (variegated clays) is low chlorine 
content. 
The results of chemical analyses show that the EL-Gedida mine areas is best quality of iron ore, 
also contains few impurities, thus it is suitable for iron & steel industries at Helwan, while iron 
deposits at Ghorabi, Nasser and EL-Harra areas contains more impurities e.g MnO, SiO2 and Cl, 
this needed to treatment of iron ore by dressing or by selective mining in order to input steel 
industries. 
Three processes have controlled the formation of iron deposits in EL-Bahariya Depression as 
follows: 
1. primary sedimentation processes in the original sedimentary basins.  
2. Diagenetic processes that took place during the compaction of the sediments. 
3. Epigenetic processes that took place after lithification of the iron bearing sediments including 

weathering processes. 
The Fe minerals of the Fe-rich layers were diagentically affected by presence of sapropel zone 
and formed pyrite or marcasite by biotic or abiotic processes. During diagensis pyrite are 
oxidized and transformed into limonitic ore under specific pH and Eh. The Fe-hydroxides are 
dehydrated to goethite and partly oxidezed to hematite in the presence of Fe+3 and /or MnO2. The 
presence of pyrite may represent relics of old sapropel layers at the top of Bahariya Formation, 
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which was subjected to intensive diagenetic oxidation.     
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Abstract: 
In this Article, we are studying the Gas-liquid interfaces phenomenon. The liquefaction and 
diffusion gas layer causes the cryogenic and environmental problem “NOx, COx, HC”. This 
approach is not totally known. The liquefaction and natural gas treatment are open tracts to 
search for the purpose of improved hybrid thermo-mechanical and chemical-physic process. 
The three natural gas liquefaction process known such as: isenthalpic relaxation process; 
isenthalpic relaxation process with pre-cooling and isenthalpic relaxation process with 
relaxation turbine are mixed in a new coupled approach with a view to have one utilization 
functional through the three natural gas liquefaction process. Finally, the three of Interfaces 
elements’ “Yakam Matrix” find interested applications of world challenge: gas-gas, gas-liquid 
and gas-solid for stocking and treatment area developed in Academy of Sciences & 
Engineering for Africa Development “ASEAD” appropriated case located of Democratic 
Republic of Congo, in center of African continent. 
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Abstract: 
The overall aim of this paper is to contribute to the growing discussion about the way we study 
the African past and present. We do intend to provide concrete solutions within my enclosed 
research, but instead provide possible avenues for research. This paper will argue that detailed 
analysis of pre-colonial Africa on its own terms can illuminate our understanding of the way the 
continent functions. In order to prove this assertion I will explore state formation in two case 
studies, Asante and Zulu, now parts of Ghana and Natal regions, respectively. After analyzing the 
two in detail, I will attempt to infer a general description of institutions in Western and Southern 
Africa for the benefit of future exploration of the way states came to exist in the region. 
This paper represents an attempt to study African history on its own terms. I argue that existence 
of institutions in the pre-colonial period should not be dismissed based on Eurocentric ideas 
about the formation of institutions that makes a state. Additionally, I assert that the study of state 
formation in pre-colonial Western and Southern Africa can help the understanding of the root 
causes of problems that abound in the continent today. In order to substantiate these claims, I 
trace Ashanti and Zulu and the Political, economic and military institutions in the last thousand 
years and identify numerous examples of successful ways of state maintenance, as well as recent 
trends that see African states turn to the past for solutions for present problems. I find that both 
case study states experienced surprisingly similar paths to statehood, and I attempt to create a 
preliminary description of a typical West and South African state for the benefit of future 
research. 
 
Keywords: institutions, political issues, Ashanti, Zulu, State formation. 
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Abstract: 
Africa is facing major challenges in ensuring the adequate provision of basic necessities, such as 
food, shelter, a clean and healthy environment and proper education for the growing population 
on the continent. Only through sustainable development can one hope to address these 
challenges. The various challenges have long been recognized and many policy instruments have 
been developed to respond to these. It should be noted that in all instances, the success of 
implementing these policy frameworks is highly reliant on a robust indigenous space capability. 
The lack thereof will severely hamper progress and our effective response to the identified 
challenges. This has challenged us and Africa has succeeded for the first time to develop a 
continental policy and strategy for space science and technology. However, this is looks late 
comparing with global space arena; it is a consolidated step towards fostering this technology in 
Africa and faces our critical challenges.  
An overarching Science, Technology and Innovation Strategy for Africa (STISA) aims to address 
six critical socio-economic priority areas, namely (i) eradication of hunger and ensure food & 
nutrition security; (ii) disease prevention and control and ensuring well-being; (iii) 
communication; (iv) protection of our space; (v) live together – build the community; and (vi) 
wealth creation. Space science and technology is a cross cutting for all these priority areas and 
challenges and will play key role in improving the socioeconomic condition of the African 
citizens. 
Two main policy goals, which are: 

 Create a well-coordinated and integrated African space agency that is responsive to the 
social, economic, political and environmental needs as well as being globally competitive.  

 Develop a regulatory framework that supports an African space agency and ensures that 
Africa is a responsible and peaceful user of outer space. 

Both African Space Policy and Strategy provides the main tenets and guiding principles for the 
establishment of a formal African space agency. This African space agency will act to achieve 
our continental goals and objectives and maximize the efforts to leveraging the benefits of space 
science and technology as a tool for informing solutions to our political, economic, social and 
environmental challenges. The benefits from space infrastructure are becoming more evident in 
the management of long-term and significant challenges faced by modern society. In the case of 
natural disaster management (e.g. floods), remote sensing from space can provide data for the 
whole cycle of information for flood prevention and mitigation, pre-flood assessment, response 
(during the flood), recovery (after the flood) and weather forecasts. 
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Abstract: 
This paper tries to assess a pioneer model of agricultural project for small farmers that depend on 
solar energy for rural electrification for housing and agricultural production. The project is 
located in Gerzira state central Sudan, 30 km to the east of Madani city; the state capital. Each 
unit in the project consists of a house, three acre and water well for agricultural production, 
currently about 120 units has been established. Through using solar renewable energy the project 
is aiming at maintaining sustainability by reducing living expenses and agricultural production 
costs to the minimum. The project utilizes solar energy for houses and drilling water for domestic 
use and agricultural irrigation. A cost–Benefit analysis has been conducted to assess cost of solar 
system and conventional electricity system in addition to estimating the profitability of 
agricultural production under this system and in compare to the traditional system. The Net 
Present Value in the current analysis was calculated according to the following formula (Adapted 
from Mustafa, 2006): 

                                       NPV = 
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Where,  
Ci = the net cash flow in year i (i = 0, 1, 2, ….. n), represented by farm income in this study. 
n = the planning period which equals ten years in the current analysis. 
r = the discount rate.   
The results showed that linking the area to national electricity network is an expensive 
complicated process that is confirmed by Omer 2011. The results exhibited significant 
agricultural profits attained under the solar system which is higher than profits under the 
traditional agriculture because of the production diversity and sustainable water supplies. The 
study recommends the dissemination of this model in rural areas. 
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Abstract: 
Water is the source of life for all creatures, and the axis of sustainable development and 
improvement. Freshwater represents only 2.5% of the Earth's water. Egypt is one of the arid to 
hyper-arid countries due to the lack of rainfall. It depends on a major source of water, which is 
the River Nile; at a constant quota of (55.5 billion m3/year), to irrigate (8.5 million Fadden) of 
arable lands. The total population is close to 100 million people living on about 6% of the total 
land of Egypt. 
Soil salinity is the process of increasing salt content in soil. Salts can be transported to soil 
surface by capillary property transport from a saline ground water and then accumulate due to 
evaporation. The increase of soil salinity in some areas of Egypt, which shows in Tina Plain area 
in north Sinai is one of the obstacles for agricultural lands in that area which hinder its 
agricultural and constructional development. However, it is possible for those lands to be 
productive during few years, only by adopting the right ways of washing to be reclaimed. The 
heavy texture of a huge area of Tina Plain is distinguished by a layer of salts in the surface of 
land sector. It may have also layers of subsurface salinization that increase soil salinity and 
decrease its permeability. Furthermore, the climate conditions may help salinization. It is known 
that heavy structure clay soil needs more time for washing in comparison to light structured one 
in order to get rid of salts. 
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Climate change has recently become the greatest threat on ecosystems. According to the assessment 

reports of IPCC, the average global temperature increased by 0.6 °C over the last century and it is 
projected to increase from 1.8 to 4.0 °C during the current century. Commonly described as a desert 
country, warming in Egypt is real, especially in desert. It may be masked in coastal and Nile Valley cities 
especially in maximum temperature because of water and agriculture effects. UNEP defined biodiversity 
as the variety of all forms of life including fauna and flora. Egypt is a rich country of biodiversity as it has 
a great diversity of landscape, climate, and ecosystems. previous studies indicated that climate change is 
affecting, directly or indirectly, the flora and fauna as well as their habitats leading to their displacement 
and in most severe cases, even extinction. This study will be focus on plant biodiversity. Date palm one of 
the important plants prevailed in Egypt, it grows all over the country wherever water is available but 
concentrates more in southern parts and in the west desert oases due to favorable climatic conditions. the 
production of date palm in Egypt attributes to the number of trees, but the effect of temperature changes 
on date palm may be appeared with the temporal distribution. the variability of date palm yield refers 
not only to climatic conditions but also to other natural and human causes. The aim of the current 
study is to investigate the potential impacts of climate change on date palm in Egypt as one of plants. To 
achieve this aim, monthly temperature and rainfall data for 20 scattered meteorological stations were 
acquired from the Egyptian Meteorological Authority. Trend analysis have been applied using a simple 
linear regression analysis, Mann-Kendall trend test and trend/noise test to investigate the recent climate 
change in Egypt. Date palm data (1990-2010) was obtained from the Institute of agriculture economics, 
Ministry of agriculture. Egypt. Correlations between the climatic elements and the yields of date palm in 
each ecosystem in Egypt were examined. The results of the study indicated different patterns of 
temperature and rainfall trends in Egypt, but in general Egypt experienced increasing of temperature in 
corresponding with the global one, the bulk of warming was in summer season and in minimum 
temperature, as for rainfall, it subjected to high variability in the northern parts but the trends were not 
significant. For the yield of date palm, it varies spatially and from year to year. High temperature may 
accelerate soil erosion in the Fragile areas causing more dust which affect the date quality. High 
variability of rainfall puts water resources at risk especially in northern parts of Egypt that depend mainly 
on the rainfall in agriculture activities. Recurrent drought happened in northern Egypt leads to soil salinity 
and accelerate the sea water intrusion. It can also be expected that climate change causes plant diseases 
such as fungal and insect pests. The results indicated also that many areas in northern Egypt especially the 
low lands are projected to become climatically unsuitable by the end of the current century. Such this 
research is useful to direct the attention of the decision makers for putting an action plan to mitigate the 
effects of climate change on biodiversity in arid and semi-arid lands. 
 
Key Words: Climate change, Mann-Kendall trend test, Biodiversity, Date Palm, Egypt. 
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Abstract: 
Ethiopian precipitation is the main source of water that runs through Nile River. Recent dryness 
in the Ethiopian highlands, and the latest Nile river basin conflict after Ethiopian declaration of 
the construction of Grand Ethiopian Renaissance Dam on the Blue Nile became an international 
issue in the past few years. A little is known about whether the decline in precipitation over the 
Blue Nile basin (BNB) is due to natural variations in climate or human-induced climate change. 
Hence, this paper models the BNB precipitation- El Nino-Southern Oscillation nexus using 
empirical orthogonal function analysis and dynamic harmonic regression. The finding reveals 
seasonal imbalance due to shift in Belg and Bega seasons. Second, BNB precipitation spatial 
pattern were modeled by three rotated empirical orthogonal functions covering all of Ethiopia. 
Third, regression results provide a new evidence for the significant connection between BNB 
precipitation and El Nino-Southern Oscillation as well as the tropical Atlantic basin. The study 
proofs the presence of anthropogenic signals affecting the Ethiopian northern region. This 
supports the negative impact of human-induced climate change on BNB precipitation. 
 
 
 
 
 
 
 

  


