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 الوفود األجنبيةعندما حكم مرسي: 
 ملف توثيقي

، للعام الذي حكم فيه الدكتور محمد مرس ي الرئيس الشرعي املنتخب ملصر، بعد انتخابه 
ً
 توثيقيا

ً
فيما يلي ملفا

 في يونيو 
ً
امللف على أربعة أجزاء، ، وسيتم نشر 2013يوليو  3، حتى االنقالب العسكري الذي تم عليه في 2012رسميا

يتناول األول منها زيارات الرئيس محمد مرس ي الخارجية، والثاني لقاءاته الداخلية مع الوفود األجنبية، والثالث 

 قراراته الرئاسية، والرابع جوالته امليدانية ولقاءاته املحلية.

 الجزء الثاني اللقاءات الداخلية مع الوفود األجنبية
 الزيارات / الوفود التاريخ املوضوع مصادر

 2013-6-19 بحث توسيع التعاون بين مصر واالتحاد املصدر
وفد اوروبي برئاسة كاثرين أشتون املمثل األعلى لالتحاد 

 .األوروبي للشئون الخارجية والسياسة األمنية

 املصدر

سبل إنجاحها، ومجمل األوضاع املصالحة الفلسطينية و 

على الساحة الفلسطينية خاصة األزمات اإلنسانية 

 واملعيشية التي يعانيها قطاع غزة

 رئيس املكتب السياس ي لحركة حماس والوفد املرافق له 17-6-2013

 املصدر

استعراض تطورات العالقات بين مصر واالتحاد 

األوروبي، واالستفادة من التجربة الرومانية في مجال 

 ول الديمقراطيالتح

6-6-2013 

 

 وزير خارجية رومانيا

 

 2013-5-0  املصدر
حميد األحمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة القدس 

 الدولية

 املصدر

العالقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها 

في مختلف املجاالت إضافة إلى بحث تطورات الوضع في 

 املنطقة السيما القضية الفلسطينية والوضع في سوريا

23-5-2013 
حمد بن جاسم آل ثان، رئيس مجلس الوزراء ووزير 

 خارجية دولة قطر

 املصدر

املصالحة الفلسطينية وسبل إنجاحها، ومجمل األوضاع 

 على الساحة الفلسطينية
16-5-2013 

 ي محمود عباسالرئيس الفلسطين

 

 املصدر
القوي للواليات املتحدة  للتأكيد مجددا على االلتزام

 .بشراكتها االستراتيجية مع مصر
 تشارلز هيجل" وزير الدفاع األمريكي" 24-4-2013
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 املصدر

عدًدا من القضايا ذات االهتمام املشترك على الساحتين 

العربية واإلفريقية والتحضيرات الخاصة للقمة العربية 

اإلفريقية بالكويت ومتابعة تنفيذ قرارات القمة الثانية 

 .2010فى سرت عام 

24-4-2013 

 

نكوسازانا دالميني زوما" رئيسة مفوضية االتحاد "

 األفريقي

 

 رئيس مجلس الواليات السوداني والوفد املرافق له 2013-4-15 تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين املصدر

 املصدر

العالقات الثنائية بين البلدين، واالتفاق على تفعيل 

آلية التشاور السياس ي بين البلدين لبحث املسائل 

نائية واإلقليمية
ُ
 .والدولية محل االهتمام املشترك الث

 ملف مياه النيل
ً
 تناول اللقاء أيضا

15-4-2013 
يماني جبر آب، مستشار الرئيس اإلريتري للشئون 

 السياسية، وعثمان صالح وزير خارجية إريتريا،

 األخضر اإلبراهيمي املبعوث األممي العربي املشترك 2013-4-14 االزمة السورية 

 2013-4-7  املصدر
كاثرين أشتون املمثل األعلى للشئون الخارجية 

 .والسياسة األمنية لالتحاد األوروبي

 املصدر

نظمة خالل فترة الرئاسة 
ُ
رؤية مصر لتفعيل دور امل

املصرية، وُسُبل تنفيذ املبادرات التي طرحتها مصر خالل 

فبراير مؤتمر القمة اإلسالمية الذي ُعقد في القاهرة في 

2013. 

4-4-2013 
أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام منظمة التعاون 

 اإلسالمي،

 املصدر

ن، وجذب دعم العالقات االقتصادية بين البلدي

االستثمارات النرويجية إلي مصر خاصة في مجاالت 

الطاقة واملصايد والبيئة والشحن البحري، وبحث فرص 

مشاركة النرويج في املشروعات االستثمارية العمالقة في 

 منطقة شرق التفريعة

 إسبن بارت وزير خارجية النرويج 3-4-2013

 املصدر

العالقات الثنائية خاصة في املجاالت االقتصادية 

واالستثمارية،والوضع الحالي للمحادثات بشأن " 

 "كوسوفو

 د باناريتي" وزير خارجية ألبانياإدمون 31-3-2013

 املصدر

سبل دعم وتطوير العالقات الثنائية بين البلدين 

الشقيقين خاصة فى املجاالت االقتصادية واالستثمارية 

 الزراعى والتجارية وكذلك فى املجال

11-3-2013 

تيجانى سيس ى رئيس السلطة االقليمية لدارفور، ور 

مصطفى عثمان وزير االستثمار السودانى، والوفد 

 املرافق لهما
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 املصدر

تطوير العالقات الثنائية خاصة في شقيها االقتصادي 

والتجاري، وزيادة االستثمارات املشتركة، وُسُبل دعم 

 التكامل بين البلدين

 على زيدان رئيس وزراء ليبيا 7-3-2013

 املصدر

تحدة في 
ُ
العالقات الثنائية بين مصر والواليات امل

 في مجال 
ً
ُمختلف املجاالت، وُسُبل تعزيزها، خاصة

ملزيد من االستثمارات التعاون االقتصادي، وجذب ا

األمريكية فى مصر، باإلضافة إلى التعاون فى املجال 

 .العسكري 

تصدرت األزمة السورية القضايا اإلقليمية التي تم 

 التباحث بشأنها بين الجانبين

تحدة 3-3-2013
ُ
 جون كيري وزير خارجية الواليات امل

 عبد االله بنكيران رئيس وزراء اململكة املغربية 2013-2-7 رئيس الوفد املغربي بمؤتمر القمة اإلسالمي املصدر

 ورئيس وفد البوسنة والهرسك بمؤتمر القمة اإلسالمي املصدر
7-2-2013 

 
 باكر عزت بيجوفيتش رئيس دولة البوسنة والهرسك

 رئيس الوزراء الكوسوفي هاشم تاتش ي 2013-2-7 وفد جمهورية كوسوفا بمؤتمر القمة اإلسالمي املصدر

 نائب رئيس جمهورية بوروندى السيد محمد روكارا 2013-2-7 رئيس الوفد البوروندي فى القمة االسالمي املصدر

 املصدر

 اجتماعات القمة االسالمية املنعقدة فى القاهرة

 وتطورات امللف السورى
 الرئيس التركي عبد هللا جول  7-2-2013

 املصدر

 اجتماعات القمة االسالمية املنعقدة فى القاهرة

 وتطورات امللف السورى
 الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد 7-2-2013

 السلطان حسن البلقيه سلطان بروناي 2013-2-5 القمة االسالمية املصدر

 2013-2-5 القمة االسالمية املصدر
رئيس مجلس الدولة العمانى السيد يحيى بن محفوظ 

 املنذري 

 نورى املالكى رئيس الوزراء العراقي 2013-2-5 القمة اإلسالمية املصدر

 محمد املقريف رئيس املؤتمر الوطنى العام الليبى 2013-1-23 حول االوضاع مباحثات موسعة املصدر

 املصدر

تطورات العالقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في 

كافة املجاالت، عالوة على تبادل وجهات النظر حول 
 محمد نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا 221-2013
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عدد من القضايا اإلقليمية  التطورات التي يشهدها

 .والدولية ذات االهتمام املشتركة

 املصدر

ول الديمقراطى فى مصر، والجهود املبذولة عملية التح

لدعم وتمكين كل شرائح املجتمع لبناء توافق وطنى حول 

املبادئ األساسية للممارسة الديمقراطية وحماية 

 .الحقوق والحريات

16-1-2013 

وفد الكونجرس األمريكى بقيادة السيناتور الجمهورى / 

عضو األقلية وعضو لجنة الخدمات  جون ماكين

 العسكرية بمجلس الشيوخ

 املصدر

العالقات الثنائية املتنامية بين الجانبين، وتنسيق 

قضايا اإلقليمية والدولية ذات املواقف بشأن ال

 االهتمام املشترك

 هيرمان فان رومبوى" رئيس املجلس األوروبى 13-1-2013

 2013-1-8 التحديات وااللتزامات والدعم ملصر املصدر
وفد صندوق النقد الدولى برئاسة السيد / مسعود 

 الوسطى أحمد مدير إدارة الشرق األوسط وأسيا

 املصدر

أوضاع الجالية املصرية والجالية املسلمة فى فرنسا 

والجهود الرسمية والشعبية التى تسعى لإلندماج 

 املجتمع الغربىاإليجابى لألقلية املسلمة فى 

3-1-2013 

أحمد جاب هللا األمين العام التحاد املنظمات االسالمية 

فى فرنسا، وعبد الرحيم الخولى نائب رئيس جمعية األمل 

 املصرية فى فرنسا

 على كرتى وزير خارجية السودان 2013-1-3 تقديره للعالقات املتنامية مع مصر املصدر

 2013-11-8 كافة شرائح املجتمع املصري خاصة املصدر
وفد من رؤساء الكنائس اإلنجيلية من مدينة 

 فرانكفورت االملانية

 املصدر
آفاق التعاون االقتصاد ي واالستثماري الى جانب 

 .التمهيد لتوقيع بروتوكول للتعاون املشترك بين البلدين
8-11-2013 

يفلى بن ماساجوس وزير الدولة ماساجوس زولك

 السنغافورى للشئون الخارجية والداخلية

 2013-11-8 لزيارة جمهورية العراق دعوة الرئيس املصدر
نصير نايف العاني )رئيس ديوان رئيس الجمهورية 

 (العراقي

  املصدر
4-11-2012 

 

املبعوث الخاص للسكرتير العام لألمم رومانو برودي 

 املتحدة ملنطقة الساحل األفريقي

 املصدر

برامج محددة لتدريب األحزاب والبرملانيين على العمل 

البرملانى والتعريف بخبرات الدول وأساليب املعارضة 

 الحزبية

4-11-2012 
ار هيلغيسن أمين عام املؤسسة الدولية فيد

 للديمقراطية واالنتخابات

 هينا ربانى خار وزيرة خارجية باكستان 2013-10-31 دعوة لحضور قمة الدول الثمانية النامية املصدر
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 2012-10-30 دعم مصر املصدر
د سوما تشاكرابارتى رئيس البنك األوروبي إلعادة 

 التعمير والتنمية

 2012-10-24 رؤية مصر السياسية املصدر
وفد الحكماء والذي يتكون من قدامى السياسيين في 

 العالم

 رئيس اليونان 2012-10-18  املصدر

 املصدر

أوجه التعاون املشترك بين البلدين واستعراض بعض 

 .املشتركالقضايا ذات اإلهتمام 
8-10-2012 

الشخص ي لرئيس كوريا يوه ميونج هوان املبعوث 

 الجنوبية

 النائب العام القطري  2012-9-29 استرداد األموال املصرية املهربة املصدر

 املصدر

التعاون املشترك بين البلدين في مجاالت اإلدارات 

الحكومية، والرعاية الصحية، وبناء املناطق 

 االقتصادية الحرة

29-9-2012 
سنغافورة الحالي،  spring السيد فيليب بيو رئيس وكالة

 رئيس وزراء سنغافورة السابق

 18/9/2012  املصدر
وزير خارجية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية السيد علي 

 أكبر صالحي.

 وزير خارجية فرنسا السيد لوران فابيوس 18/9/2012  املصدر

 املصدر

العالقات الثنائية املتميزة بين البلدين، واجندة الزيارات 

 املتبادلة بين املسئولين فى البلدين على كل املستويات
 وزير الخارجية التركي السيد احمد داود أوغلو 17-9-2012

 11/9/2012  املصدر
والتجارة توفيق بن فوزان الربيعة )وزير الصناعة 

 السعودي(

 وزير الخارجية البريطاني وليم هيج 2012-9-11  املصدر

 لقاء األخضر اإلبراهيمي 2012-9-10  املصدر

 وزير الخارجية اإلسبانيلقاء  10/9/2012  املصدر

 وزير الخارجية االستراليلقاء  4/9/2012 .االستراليةتوطيد العالقات املصرية  املصدر

 3/9/2012  املصدر
بوب دادلي رئيس مجلس إدارة شركة بريتش زيارة 

 BP بتروليوم

 على أحمد كرتي وزير خارجية السودانزيارة  25/8/2012  املصدر

 .كريستين الجارد، رئيسة صندوق النقد الدوليلقاء  22/8/2012 التشاور حول صندوق النقد الدولى املصدر

 مير دولة قطرزيارة أ 11/8/2012  املصدر
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 وزير خارجية بلغاريا نيكوالي مالدينوف 1/8/2012  املصدر

 وزير الدفاع األمريكى ليون بانيتا 1/8/2012  املصدر

 26/7/2012  املصدر
إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع 

 .غزة

 وزير الخارجية اإليطالي جوليو تيرس ي سانتا جاتا 26/7/2012  املصدر

 ناصر جودة، وزير خارجية األردن 25/7/2012 العالقات والتطورات االقليمية املصدر

 21/7/2012  املصدر
أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام ملنظمة لقاء 

 املؤتمر اإلسالمي

 خالد مشعل والوفد املرافقلقاء  19/7/2012  املصدر

 19/7/2012  املصدر
كاثرين أشتون املمثل السامى لالتحاد األوروبي لقاء 

 للشئون الخارجية والسياسة االمنية

 محمود عباس ابو مازن رئيس السلطة الفلسطينيةلقاء  18/7/2012  املصدر

 13/7/2012  املصدر
لقاء السيد يوسف املنصف املرزوقى رئيس جمهورية 

 تونس
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