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 ادلٕضٕػبد فٓشط

 احملٕس / انجحث انصفحخ

 Natural Resources of Africaاحملٕس األٔل: ادلٕاسد انغجٛؼٛخ يف أفشٚمٛب                   

8 
  ٔانغزائٙ ادلبئٙ األيٍ ػهٙ ٔيصش انغٕداٌ ثني ٔانزدبس٘ اإللزصبد٘ انزؼبٌٔ رأثري

   أحمد المنتصر حيدر                                                                     

9 
 يف انُٛم ششق  مبحهٛخ  حبنخ دساعخ يف رغري ادلُبخ انغكبٌ ركٛفيغ  األيغبس يٛبِيٕسد   يشكالد

آمال جادالرب عمي فضل المولى                                                  انغٕداٌ –ٔالٚخ اخلشعٕو   
 إنعام سميمان محمد إدريس                                  ٚخ اخلشعٕوادلٕاسد انغبثٛخ يف ٔال 01

00 
 انغبثمخ انذساعبد يف ءحلشا -رٕسكبَب حبريح حٕض ػهٗ انثبنث خٛجٙ نغذ انجٛئٙ األثش رمٛٛى
 بدينممدوح عا - سمطان فولي حسن - إبراىيم المتولي محمد وائل                                 زمجهٛخيغ ٔسؤٚخ

02 
Alleviation of salt stress on Moringa peregrina using foliar application of 
nano-fertilizers.              Amira Sh. Soliman, Souad A. El-Feky, and Essam Darwish 

03 
Geology and Hydrology of the Major Ethiopian Dams on the Blue Nile 

                                                                     Abbas M. Sharaky 

04 
Impacts of Climate Change on Water Resources in Africa: Adaptation 
Measures in the Nile Basin.                                             Elsayed M. Abu El Ella 

05 
Best satellite rainfall data for Eastern Nile basin 

    Gaber, E.I., El-Manadely, M.S., Gomaa, H., Haggag, M.E. and El-Mahdy, M.E. 

06 
Disaggregation of monthly satellite rainfall data to daily using Stochastic 
Analysis, Modeling, and Simulation (SAMS) model 

Gaber, E.I., El-Manadely, M.S., Gomaa, H., Haggag, M.E. and El-Mahdy, M.E    
07 Neo-deterministic seismic hazard assessment in North Africa     Hesham Hussein                                       
08 GEO Strategic plan for 2016-2025 & AfriGEOSS       Islam Abou El-Magd                                       

09 
Egypt Vision on the implementation mechanisms of African Space Policy 
and Strategy                                                                                 Islam Abou El-Magd 

21 
IMPACT OF SEA SURFACE TEMPERATURE ON RAINFALL FLUCTUATIONS IN 
SUDAN                                                                                                 Mostafa Abdel Hameed Mohamed Attia 

20 
Integrated management of the Lake Nasser and Tushka for the sustainable 
development of the South Western Desert of Egypt                                                                                   
                                                                    Mohammed El Bastawesy 

22 
The geomorphological evolution and landforms of the Nile Delta: analysis of 
high resolution topographic DEM and   multi-temporal satellite images 

                                                              M. A. El Bastawesy and O. H. Cherif 

23 The Seismotectonic Map of Africa                      Mohamed El Gabry 

24 
Aerosols Radiative forcing over North Africa: climate modeling and 
observation                                                        Moawad, S., T. Nada, A. Hameed, and A, Shalaby 

25-26 
Food Security and New Entries: Thorny Cactus  Pear – Food, Feed & Village 
Pharmacy.                                                                     R.C.Gupta    

27 Role of IARS in investigating climate change in Africa         Samir Ghabbour  
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28 
Assessment of Water Quality and Bed Sediments of the Nile River from 
Aswan to Assuit, Egypt.      Sharaky, A.M., Salem, T., Gaber, E.I. and Abdel Aal, A. 

29 
New perspectives of continental Magnetic and Magnetotelluric studies in 
Africa                                                                                                    Tarek Arafa-Hamed 

 Education in Africa    احملٕس انثبَٙ: انزؼهٛى يف أفشٚمٛب

ب انكبيرئٌ دٔنخ: األفـشٚمٛخ انمـبسح يف انزؼهٛى ٔالغ 30-32
ً
 زينب توفيـق السيـد عميـوة                  منٕرخ

 سلىي التجاوٍ فضل                              ثشِ يف انُٓضخ انؼهًّٛأانزؼهٛى انؼبيل يف انغٕداٌ ٔ 33
 عمي الطاىر عريبي                                          عٛبعخ انربرغبل انزؼهًٛٛخ يف افشٚمٛب 34-35

 عبدالغفار محمد علٍ أحمد               ٕداٌانغ يف انغٛبعٙ انٕالغ ػهٗ ٔرأثريِ االعزؼًبس٘ انزؼهٛى 36

37 
( يف رًُٛخ ادلٓبساد 2.1)ٔٚت فبػهٛخ ثشَبيح يمرتذ لبئى ػهٗ رمُٛبد اجلٛم انثبَٙ نإلَرتَذ

 عمر عبد الفتاح -أمل سىَدان -محمىد عاشىر مهدٌ                                انهغٕٚخ نذاسعٙ انهغبد األفشٚمٛخ
 محمد قاسم مختار بدوي                                 ٛى انؼشثٙ يف مجٕٓسٚخ رشبديغزمجم انزؼه 38
 ىاجر الطيب محمد ابراىيم                                                  انغٕداٌ يف  ادلشأح رؼهٛىرغٕس  39
41 

SUSTAINABLE EDUCATION IMPROVEMENT IN DEVELOPING WEST AFRICAN 
STATES. NIGERIA AS CASE STUDY                                            ADEMOLA ALLI    

40 Using Storytelling for Climate Change Education                Adekunle Olatumile 

42 
Cyber learning environments in Africa: Status-quo and challenges 

                                                                                                        Hussein Abdelfatah 

43 
Overview of Global strategies in Education, Space, Science and Technology 
                                                                                                        Islam Abou El-Magd 

44 
Need for popularization in Geoscience: narrative and education. 

                                                                                                        Mohamed Abioui 

45 
The Geo Education Level in Nigeria and Egypt - Monitoring and Correlation 

            Kholoud Mohamed Abdel Maksoud, Nghargbu, K’TSO, and Gamil Gamal 

46 
African Indigenous education, A pillar for successful modern education: (A 
case study of Yoruba land in Nigeria) 

                            Muhideen Ademola Abdussalam & Zainabu Opeyemi Imura 

47 
NEPU, Its Activists and the Transformation of Educational Transformation 
in Northern Nigeria                                                     Nura Aliyu 

48 
Big-Five Factors Influencing Secondary School Students' Environmental 
Literacy in Ondo  State, Nigeria                               Olugbenga Adedayo IGE 

49 
Africa Within a Global Context –What New Teachers Do and Should Know 
                                                                                        Robert Mitchell &  Sarah Kaka 

51 
EDUCATION IN NORTHERN BAHR EL GHAZAL,  SOUTH SUDAN 

                                                                  Sawsan Abdel Aziz Mohammed Nashid  

50 
Bilingual education, Co- education and emotional problems of university 
students                                                        Tahir Mehmood & Sanya Rehman 

 

 احملٕس انثبنث: اجملزًغ، ٔانثمبفخ، ٔانصحخ يف أفشٚمٛب
Community, Culture, and Health in Africa 

 إسماعيل حامد        عالؤدٔسْى يف رؼشٚت ششلٙ أفشٚمٛخ يُز انمشٌٔ األٔىل نإل ٌ انؼشةٕانجهًٛٛ 53
 سامية عرعار  - حفصة جرادي                                  –ٔالغ خذٚذ  –انؼًبنخ اإلفشٚمٛخ يف اجلضائش  54
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 محمد سعيد -أحمد شحاتو -حسن صبحى    رمٛٛى األحٕال انغكبَٛخ ٔانؼًشاَٛخ فٗ إلهٛى حبريح َبصش 55
 خمايسية حفيظة                                        انضجظ اإلداس٘ انجٛئٙ يف اجلضائش 56
 ريم مراحي                       نغجٛؼٙسخصخ انجُبء ٔػاللزٓب حبًبٚخ اجملبل ا 57
 عبدالعظيم تنير محمد أحمد        (ٔاحلهٕل ٔاٜثبسْدشح انكفبءاد انؼهًٛخ انغٕداَٛخ )األعجبة  58
 عمر عبدالفتاح                                   األيٓشٚخصٕسح ادلشأح يف األيثبل انشؼجٛخ  59

61 
  (فبعٕ ثٕسكُٛب - ثٕٛثٛبإ –حبنخ )نٛربٚب  -يٍ انصحٙ : يذخم األأفشٚمٛب يف اجملزًؼٛخ انثمبفخ رًُٛخ

عبدالناصر عمي بن عمي الفكي                                                                       

60 
 دساعخ -يصش  يف رشكٛم انصٕسح انزُْٛخ ػٍ همشٌ األفشٚمٙاإلراػبد ادلصشٚخ ادلٕخٓخ ندٔس 

 عمار عبدالحكيم عبدالغفار أبودينة                                            يٛذاَٛخ يف األَثشٔثٕنٕخٛب انثمبفٛخ
 الفاتح الشيخ يوسف                     انغٕداَٛخ                                             انثمبفخ 62
 فاطمة عمر العاقب           ٔرأثريْب ػهٗ انزًُٛخ يف أفشٚمٛب انغٕداٌ منٕرخبً ْدشح انكفبءاد األفشٚمٛخ  63

64 
 ثذسٖ ثبثكش مجؼٛخ حبنخ دساعخٔادلؼٕلبد  انذٔس .. انغٕداٌ فٗ ادلذَٗ اجملزًغ يُظًبد

 فتحية محمد نور ابراىيم                                                                     

65 
ؤٚخ أَثشٔثٕنٕخٛخ نزأثري انؼٕايم انغٛبعٛخ ػهٗ احلبنخ انصحٛخ ٔادلشضٛخ يف مشبل أٔغُذا: اإلميبء س

ب
ً
 تامر جاد راشد  - محمد جالل حسين                                                                         ثبنشأط منٕرخ

66 
 سؤٚخ أَثشٔثٕنٕخٛخ يٛذاَٛخ :األثؼبد انصحٛخ ٔاالخزًبػٛخ نهفمش يف كبيجبال

تامر جاد راشد - نانسي خطاب  - إيمان البسطويسي - محمد جالل حسين  
 الكريم أحمدمحمد عبد                             (ربسخيٛخ)يمبسثخ  انزجؼٛخ َٔظشٚخ أٔغُذا 67

68 
 " يٛذاَٛخ دساعخرأثري سأط ادلبل انثمبفٗ ػهٗ يغزمجم انزًُٛخ فٗ اجملزًغ انغٕداَٗ " 

 حورية مصطفىسعد بركة       محب شعبان              محمد عبد الراضي 

69 
 نجمبسح جبُٕة انغٕداٌ احلبيليف يُبعك ا االخزًبػٙ انغهى حتمٛك يف ٔدٔسِ انشحم اعزمشاس

 يوسف خميس أبورفاس                                                                      
71 

African Indigenous Languages As tools for African Development 
 Adeola Funmilola Sanni                                                                                                          

70 
Developmental Views of Kano Market Literature towards Societal Change 

                                                                              Bashir Abu Sabe 

72 
Leprosy in Late Period Skeletons from Ein Trighhi Cemetery, Dakhleh 
Oasis, Egypt                                                                  Marowa Abdel Salam Saber 

73 
CREATING VIABLE RURAL ENTREPRENUERSHIP FOR YOUTH IN 
DEVELOPING COUNTRIES, A CASE OF UGANDA 

Mugerwa Laettia & Nabulime Aidah Sanyu 

74 
Education and sustainable development in Egypt; an Anthropological study 
of quality assurance and Academic accreditation systems at the University 
of Alexandria                                  Salwa E. Abdalkader 

75 
Health Impacts of Limestone Quarrying in Abu-Rauwash area, Giza, Egypt 

                                   Tamer Gad, Mohamed G. Hussien and Kholoud Abdel Maksoud 
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 احملٕس انشاثغ: يغزمجم انصشاػبد، ٔثُبء انغهى يف أفشٚمٛب
Future of Conflict and Peace Building in Africa 

 براىيم زغبير عبدالماجدإإيمان                     االفشٚمٛخ احملهٛخ اجملزًؼبد يف انغالو ٔثُبء انُضاػبد 77

78-79 
 " اجلذٚذح احلشٔة يؼضهخ "أفشٚمٛب يف يُٛخاأل نهًؼضالد رفغري٘ كًذخم انذٔالرٙ انفشم

 بركان إكرام                                                                                  
 أسامة بوشماخ      2015-2005 اإلفشٚمٙ انغبحم يُغمخ يف األيٍ نجُبء اجلضائشٚخ األيُٛخ ادلمبسثخ 81
 أحمد عبداهلل محمد              (أمنٕرخبً  انغٕداٌ) ٔاألمنبط األعجبة أفشٚمٛب يف نهصشاع ربسخيٛخ دساعخ 80

82 
 (حتهٛهٛخ رأسخيٛخ دساعخانمجهٙ يف إلهٛى داسفٕس ثبنغٕداٌ ٔآثبسِ اإللهًٛٛخ ) انصشاع

أحمد عبداهلل محمد                                           

 إيمان عبدالعظيم سيد أحمد       ادلغزمجم عُٛبسْٕٚبد فٗ ساعخد: انذميٕلشاعٛخ انكَٕغٕ ششق أصيخ 83

 أسماء منصور أبوالحسن          أفشٚمٛب مشبل ثذٔل انغٛبعٛخ انزغرياد ظم يف ثبنجشش اإلجتبس ٔالغ 84-85

 دهللاآدم محمد أحمد عب                       ((ٔانفشم انُدبذ أٔخّ))انغٕداٌ  يف انغالو ارفبلٛبد رمٛٛى 86

 بيجة بشـــير آدم موســى           أفشٚمٛب يف اإللهًٛٙ انزكبيم حشكخ ػهٗ ادلغهحـــخ انُضاػــبد رأثري 87-88

89 
 72 أثبثب أدٚظ إرفبلٛزٙ ثني يمبسَخ دساعخ انغٕداَٛخ األثُٛخ انُضاػبد رغٕٚخ يف ادلفبٔضبد دٔس

 خالده محمد سالم بابكر                                                                                      َٔٛفبشب

91-90 
 انغُغبل: حبنخ دساعخ أفشٚمٛب فٗ اإلثُٛخ انزؼذدٚخ إداسح فٗ ٔدٔسِ اإلَزخبثٗ انُظبو

 اسعيد إسماعيل ند                                                                                         

 سامى السيد أحمد  ٔاٜثبس        األثؼبد: األفشٚمٗ ٔاأليٍ انغهى لضبٚب جتبِ األٔسٔثٗ االحتبد عٛبعبد 92
 سممى يوسف محمد                         (منٕرخبً  انغٕداٌ) ثُبء انغالو يف جمزًؼبد يب ثؼذ انُضاع 93

 الصادق عبداهلل أحمد محمدبالً(                       اجلًبػبد األثُٛخ ٔانصشاػبد ٔثُبء انغالو )داسفٕس يث 94

95 
 يزغري ٔالغ يف ادلٕاسد اعزغالل يف ٔدٔسْب ادلصشٚخ انغٕداَٛخ انؼاللبد اعزمشاس

 عثمان أحمد الرحمن عبد                                                                          
 بكر حسينأعبداهلل عبدالعزيز                    (بً ة ٔاحلهٕل )انغٕداٌ منٕرخعجبفشٚمٛب األأانصشاع فٗ  96
 عبدالحميد سرحان عبده محمود                                   منٕرخبً  حشاو ثٕكٕ إفشٚمٛب يف اإلثُٛخ اجلًبػبد 97

 صالح عبدهلل عبدالحميد عيسي                                 انذميمشاعٛخ انكَٕغٕ مجٕٓسٚخ يف انصشاع 98

99 
 (منٕرخبً  يبيل َضاع) االفشٚمٙ انغبحم يُغمخ يف انفبشهخ انذٔنخ ٔإشكبنٛخ االثُٛخ انُضاػبد

 فاطمة الزىراء يوسفي                                                                                     
 ميدي دىب حسن     ٛب، يغ إشبساد خبصخ نزدشثخ ششق انغٕداٌ ثُبء انغالو يف إفشٚم حتذٚبد 011
 نيي حسب الرسول أحمد               انغٕداٌ منٕرخبً -دٔس ٔعبئم االرصبل يف لضبٚب انؼُف ٔانغالو 010

012 
 ادلُغمخ اخلبنٛخ يٍ األعهحخ انُٕٔٚخ يف إفشٚمٛب "ثهُٛذاثب: ادلبضٙ ٔاحلبضش ٔآفبق ادلغزمجم

 نانيس عبد الرازق فيمي                                                                     
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  ىشام التجاني الفكي حسين                    ثشِ ػهٙ انزًُٛخ االلزصبدٚخ أعزمشاس انغٛبعٙ ٔػذو اإل 013

014 
 ادلفرتض ٔانذٔس انذٔنٛخ انزدبسة ثني انُٛم حٕض ثذٔل ادلصش٘ ادلذَٙ اجملزًغ

 ىبة جمال الدين محمد العزب                                                                                

 ىدى عــــــــزاز                                                    يصبدس انمبٌَٕ انذٔيل نألَٓبس 015

016-

017 
United States policy in Libya: An Overview of U.S. strategy given the 
regional and international partners                                Engy M. Mahdy  

018 
Conceptualizing Resource Security Sector Reform (RSSR): an Approach to 
reform Resource Sector and Conflict Mitigation in Africa Mineral Sector 
                                                                          El-Nazeer Mohamed El-Tom Shaaeldin 

019 
Pre-Colonial Ashanti (Ghana): Wealth and Economic Strength 

                                                                          Fazilet ALACHAHER

001 
The Nile Basin Dilemma, How can the region handle it? 

                                                                                 Hala Essam El Din  

000 Sudanese – Ethiopian Water Relations                 Omer Mohamed Ali Mohamed 

 Economy of Africa ٕس اخلبيظ: االلزصبد األفشٚمٙاحمل

 أمُه مصطفً محمد سلطان                                    أفشٚمٛب يف انغجٛؼٛخ نهًٕاسد ادلغزذايخ انزًُٛخ 003

004 
 TWOS)ثبعزخذاو يصفٕفخ  حتهٛم اعرتارٛدٛخ انزحشن انزدبس٘ ادلصش٘ يف عٕق انكٕيٛغب 

Matrix  ٔمنٕرجGravity Model)                                                         سىسه حسُه عثمان 

 سالٍ محمد فرَد محمىد                     : انٕالغ ٔانزحذٚبدخفشٚمٛاألخ انؼشثٛخ انزدبسٚ ؼاللبدانآفبق  005

 فاطمة سُد عبدالغىٍ                       لزصبدٚخ يف عريانٌٕٛانزًُٛخ اال ٗثُٙ ٔأثشِ ػهانزؼذد اإل 006

007 
 يصش مجٕٓسٚخ فٗ احلًشاء انهحٕو اَزبج ٔالزصبدٚبد اعزٓالن ثمبفخ رٕاخّ انىت انزحذٚبد

 فاطمة مصطفً محمد سعد                                                                                            انؼشثٛخ

008 
 انفشص ٔانزحذٚبد دبسح اإلنكرتَٔٛخ نذٔل مشبل افشٚمٛب:حتهٛم انز

 سالي محمد فريد             - حمد المبوديأمنى عبداهلل 

009 
 األفشٚمٛخ انمبسح يف ادلبئٛخ اإللهًٛٛخ ادلُظًبد منٕرج  االلزصبدٚخ ٔآثبسْب اإللهًٛٛخ انزكزالد

محمد وفيق محمد                                                                                

021 
  ىل يصش(إشبسح )يغ اإلسؤٚخ يغزمجهٛخ نزحمٛك انزًُٛخ االلزصبدٚخ يف ضٕء جتبسة انزًُٛخ انغبثمخ 

 ىويدا عبدالعظيم عبداليادي                                                                          

020 
Renewable Energy in North Africa 

                                                                 Dina Taman & Belghanami Nadjat Wassila 
022 Natural Recourses: A Curse or a Blessing?                Idayat Funmilola Quadri 
023 

Determinants of Bilateral Trade Between BRICs and South Africa:  What the 
Gravity Model Tells Us?                                                 Nahla Aboulezz 

024 
Green Inclusive Growth in Africa: Challenges and Opportunities -Ethiopia 
Case Study                                                                       Samar H. Albagoury 

025 
Private Investment in Renewable Energy Sector in Africa: An Economic 
Analysis                                                                        Walaa Mahrous 
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 األٔل احملٕس

 

 

 

 

 

 

 

أفشٚمٛب يف ٛؼٛخانغج ادلٕاسد

 

Natural Resources in Africa 
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  ٔانغزائٙ ادلبئٙ األيٍ ػهٙ ٔيصش انغٕداٌ ثني ٔانزدبس٘ لزصبد٘اال انزؼبٌٔ رأثري
 أحمد المنتصر حيدر                                   

 إدارة التعاون الثنائي    –اإلدارة العامة للعالق ات الدولية  
 جميورية السودان  –وزارة التجارة                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلائي األمن يعد والذي إفريقيا، ُب الطبيعية ادلوارد مستقبل ناصيةيهدؼ البحث إٕب سرب أغوار 
 األبعاد ٖتليل مستصحباً  ومصر السوداف بُت اإلقليمي والتعاوف األمن تعزيز ُب ادلعلي القدح لو والغذائي

 ادلشًتكة اإلستثمارات وفرص اإلقتصادي، التعاوف حلالة منها واإلنطبلؽ واجليوسياسية، اجليوبلوتيكية
 بُت التجارة كثافة حجم وتتبع التجاري، ادليزاف ودفع التجاري التبادؿ حجم زيادة ُب ُتسهم واليت

سياسية التحوالت الزمات و األ علي وأثرىا النيل، ْتوض السيما اإلقليمي بالنسق تفاعلها وكذا الدولتُت،
 ادلؤثرات العديدة علي سَت العبلقات السودانية ادلصرية. السيمادولية القليمية و اإلسًتاتيجية اإلو 

 تعمل ْتيث والغذاء، ادلياه مناحي لكافة إقليمي اوفتع سياسات صياغة حملاولة الدراسة أعلية تنبعو     
 منطقة ومنظمومة الكوميسا، منظومة كآليات والغذائي، ادلائي األمن لتحقيق والتجارة اإلقتصاد آليات
 العودلة دلواجهة منظومة وإعداد. العادلية اإلقتصادية التكتبلت من وغَتىا الكربي، احلرة العربية التجارة

 منظمة آللية ادلتأين واإلنضماـ. االقتصادي اإلصبلح سلرجات تباطوء ظل ُب تصادياالق واإلنفتاح
 التفاعل إلثبات النفطية؛ وغَت النفطية بالصادرات التجاري ادليزاف ٖتسُت يضمن ٔتا الدولية التجارة

 .والكهرباء وادلياه واخلدمات والصناعة الزراعة بقطاعات االقتصادي للهيكل الديناميكي
تمحور ادلشكلة الرئيسية بالدراسة بالرغم من الرصيد العإب بالعبلقات السودانية ادلصرية ظل ت     

التعاوف اجلانب االقتصادي والتجاري والسياسي واألمٍت أقل من الطموح. فتارًة تصبح ْتالة من التنافس 
وف إقليمي مشًتؾ وتضارب ادلصاّب والتوجهات، وتزداد ادلشكلة تعقيدًا ُب كيفية صياغة سياسات تعا

 إْب؛ تستقطب الُبعد االقتصادي والتجاري تصلح ألف تكوف إسًتاتيجية تعاوف مائي إقتصادي ...
 الدولية العبلقات بنظم التفاعبلت دراسة إف. الشرقي النيل حلوض إقليمي تعاوف إسًتاتيجية ليحقق
 ربط" السياسية"الربمجاتية  احلديثة يةالوظيف ادلدرسة برواد حدا ما وىو وادلفاجئة السريعة بالتغَتات تتسم
 .الدولية العبلقات بيئة بتفاعل ادلشًتكة ادلصاّب إلستقرار داعم كوهنا اإلقتصادية الدورة

  

 واإلستعانة والتحليلي واإلستنباطي اإلستقرائي ادلنهج للدراسة مناىج عدة إستخداـ ًب
 ادلياه وإقتصاديات اإلفًتاضية ادلياه تونظريا التنمية، إطار ُب القومي األمن مدارس بالنظريات

 .والغذائي ادلائي األمن علي وإنعكاساهتا
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 يف رغري ادلُبخ انغكبٌ ركٛفيغ  األيغبس يٛبِيٕسد   يشكالد

 انغٕداٌ –ٔالٚخ اخلشعٕو  يف انُٛم ششق  مبحهٛخ  حبنخ دساعخ
 المولى فضل عمي جادالرب آمال                                                 

 أستاذ مساعد: قسم الجغرافيا   كلية التربية   جامعة الزعيم األزىري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فقد ادلناخية باتللتقل ونتيجة األمطار، وشح ادلناخ لتغَُت  معرضة أصبحت النيل شرؽ زللية      
 من مدمرة موجات وكذلك كثَتة، أحياناً  اجلفاؼ من موجات حدوث األخَتة السنوات ُب تبلحظ
 على تؤثر اليت ادلنقولة ادلواد وزيادة الًتبة اصلراؼ مثل مشاكل ٖتدث أخرى أحياناً  والفيضانات األمطار

 من بالرغم جافة الشبو ادلنطقة هبذه سةالرئي ادلشاكل من ادلياه موارد شح ويعد. ادلائية ادلسطحات سعة
 واحليواف اإلنساف لشرب احلفائر) ادلياه حصاد رئيسية بصورة ٘تثل اليت احملدودة التقليدية االستثمارات

 لو شلا الزراعي اإلنتاج ُب فعاؿ بدور التساىم( ادلعيشي الزراعي لئلنتاج التقليدية الًتوس إٔب باإلضافة
 السكاف فقر ُب وتسببت بادلنطقة الريف معظم ُب ادلستدامة الريفية والتنمية راالستقرا على سالبة آثار

  .ادلدف إٕب واذلجرة والنزوح
 :إٔب الورقة هتدؼ
 .بادلنطقة األمطار كمية على التعرؼ -
 .بادلنطفة ادلياه إستخدامات مناقشة -
 .بادلنطقة ادلناخ تغَت من ادلخاطرالنإتة على التعرؼ -
 .ادلناخ تغَت مع التكيف على سكافال مقدرة على التعرؼ -
 .بادلنطقة ادلائي األمن ٖتقيق تضمن اليت واإلسًتاتيجيات السياسات مناقشة -
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 ادلٕاسد انغبثٛخ يف ٔالٚخ اخلشعٕو
 إنعام سميمان محمد إدريس                                        

 لزعيم األزىريجامعة ا  -قسم الجغرافيا   –كلية التربية   -أستاذ مساعد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغابات ذات أعلية كبَتة من الناحية البيئية، واليت تتمثل ُب تأثَتىا ادلفيد على ادلناخ، فوجود  دتع     
ُب درجة احلرارة وأكثر رطوبة من ادلناطق اخلالية من الغابات.   الغابات ُب منطقة غلعلها أكثر اعتداالً 

 كذلك ٖتتوي الغابات على معظم األصوؿ الوراثية للنباتات، وتعترب مركزًا ىاما للتنوع احليوي وموطناً 
لكثَت من احليوانات والطيور، كذلك تعمل على امتصاص كميات كبَتة من الغازات وادللوثات اذلوائية 

 ،والضارة من اجلو، ويتضح بذلك أعلية ادلوارد الغابية ُب احملافظة على صحة اإلنساف والبيئةادلختلفة 
وتعد مكانًا مناسبًا للتنزه،  ،و٘تنح األرض منظرًا خبلباً، وتعد مصدرًا لئلذلاـ واجلماؿ الرباين ادلدىش

ة الرياح، وتقلل من تلوث واالستجماـ، ومكاناً رائعاً للمرح وقضاء األوقات اجلميلة،كما ٗتفف من سرع
هنا تعد أل ؛اجلو بسبب الرياح اذلوجاء وٖتد من حركتو، كما توفر للسكاف مصادر الرزؽ وفرص للعمل

وتعد مصدراً مهماً  ،مصدراً مهمًا للحصوؿ على وقود عن طريق احلطب الذي يتم تقليمو من أشجارىا
   .لصناعة الورؽ واألثاث واحلصوؿ على األخشاب.

ويقـو البحث بدراستها هبدؼ التعرؼ على  ،الغابات بوالية اخلرطـو ذلا أعليتها ُب ادلنطقة دعوت      
 أىم فوائد الغابات وادلشاكل اليت تتعرض ذلا وزلاولة وضع احللوؿ.

 المحاور:

1.  / فوائد الغابات بوالية اخلرظـو

2.  / مشاكل الغابات بوالية اخلرظـو

./ حلوؿ مشاكل الغابات بوالية اخل3  رظـو
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 رمٛٛى األثش انجٛئٙ نغذ خٛجٙ انثبنث ػهٗ حٕض حبريح رٕسكبَب
 زمجهٛخءح يف انذساعبد انغبثمخ ٔسؤٚخ يغلشا

 (3)ممدوح عابدين  - (2)سمطان فولي حسن  - (1)وائل محمد المتولي إبراىيم 

 ةجامعة الق اىر   –معيد البحوث والدراسات األفريقية   -مدرس الجغرافيا البشرية المساعد (1)
 جامعة الق اىرة  –معيد البحوث والدراسات األفريقية   –استاذ الجغرافيا االقتصادية، ووكيل الدراسات العليا والبحوث   (2)
 ورئيس شعبة التطبيق ات الجيولوجية والثروة المعدنية بالييئة القومية لإلستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مصر.استاذ   (3)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إضافة أراضيها، خارج من مياه أية التستقبل اليت النيل هنر حوض دوؿ من الوحيدة الدولة إثيوبيا تعد     
 من ذلا نسبةبال السدود بناء أعلية على يؤكد شلا ٔتياىها؛ االحتفاظ من ٖترمها اليت اجلغرافية طبيعتها إٔب

 ادلائية الفجوة لتقليل أراضيها؛ داخل السدود بناء ُب احلق دولة لكل أف بالذكر، وجدير. االقتصادية الناحية
 الدوؿ تضر مآب واجتماعي اقتصادي عائد إٔب للوصوؿ أيضاً  لديها، والتنموي والغذائي ادلائي العجز سد أو

 على ػلافظ ٔتا ادلياه استخدامات بشأف الدولية وادلعاىدات لئلتفاقيات تبعاً  النهر حوض ُب معها ادلشًتكة
 .النهر مياه على كلياً  تعتمد اليت الدوؿ بقاء
كاف من ادلنتظر أف تتناقص مياه ْتَتة توركانا، إضافة إٔب آثار بيئية عديدة، ُب    2015وبداية من عاـ      

أومو والذي يعد ادلصدر الوحيد دلياه البحَتة؛  كينيا نتيجة إنتهاء إثيوبيا من بناء سد جييب الثالث على هنر
حيث ٗتطط إثيوبيا الحتجاز معظم ىذه ادلياه لتوليد الطاقة الكهرومائية، وري زراعات السكر وغَته من 
احملاصيل الزراعية اليت ٖتتاج إٔب كميات كبَتة من ادلياه. وتبعًا للثوابت اجليومورفولوجية التستطيع القدرة 

نشائية ألي سد حبس ادلياه عن ادلصب عند ثبات ادلتغَتات البشرية األخرى واليت تتعلق التصميمية واإل
بسياسات استخداـ ادلياه. وتبعًا للقانوف الطبيعي للبيئة فإف كل مشروع أو إنشاء بشري ضروري 

 نها. )كالسدود( لو آثاراً بيئية ٗتتلف باختبلؼ حجمو، وغلب دراسة تلك اآلثار لتبلفيها أو التقليل م
ومن ىنا هتدؼ ىذه الورقة البحثية إٔب الوقوؼ على التغَتات البيئية النامجة عن بناء سد جييب الثالث      

على اجلوانب  وأثرىا ة،على هنر أومو ْتوض ْتَتة توركانا، وكشف مظاىر التدىور وادلشكبلت البيئية احملتمل
اليت سبق وأف تناولت ادلوضوع ُب زلاولة  ،ادلختلفة من خبلؿ استعراض الدراسات اإلقليمالتنموية ادلختلفة ب

لتقييم ادلردود واألثر البيئي لتوجهات التنمية احلالية وادلستقبلية بإقليم الدراسة، ؽلكن من خبلذلا وضع رؤية 
مستقبلية ورسم سلطط تنموي بيئي إلقليم الدراسة، يهدؼ إٔب ٖتقيق التنمية الشاملة وادلتواصلة واحملافظة 

الثروات البيئية والثقافية بادلنطقة. وترجع أعلية البحث إٔب أف اجلوانب ادلتعددة للتغَتات البيئية ٘تثل على 
عائقًا يواجو سياسات التنمية بصفة عامة، والتخطيط اإلقليمي بصفة خاصة؛ دلا يًتتب عليها من 

 مشكبلت وٖتديات للتنمية؛ شلا غلعلها جديرة بالدراسة والفهم.
 حوض بحيرة توركانا –سد جيبي الثالث  –تقييم األثر البيئي  فتاحية:الكممات الم
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Alleviation of salt stress on Moringa peregrina  
using foliar application of nanofertilizers 

Amira Sh. Soliman(1), Souad A. El-Feky(2) and Essam Darwish(3) 
1Natural Resources Department, Institute of African Research&Studies, Cairo University.  

2Department of Laser Applications in Metrology, Photochemistry and Agriculture, National 

Institute of Laser Enhanced Science (NILES), Cairo University.  

3Plant Physiology Section, Faculty of Agriculture, Cairo University, Egypt.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     Moringa peregrina plants were grown under four levels of saline 
water of sea water (0, 3000, 6000, 9000 ppm), and treated with sprayed 
Hoagland solution containing different concentrations of ZnO and Fe3O4 
Nano- Particles (NP) (30, 60 and 90 mg/L); the normal Hoagland solution 
was used as a control. Results showed that salinity levels significantly 
reduced growth parameters (plant height, root length, stem diameter, 
number of leaves, and branches, shoot and root fresh and dry weights). 
Also, chlorophyll, carotenoids and crude protein levels were decreased 
meanwhile, proline and total carbohydrate levels, antioxidant non-
enzymes (vitamins A and C) and enzymes (POD and SOD) were 
increased. Moringa plants sprayed with Hoagland solution containing 
ZnO and Fe3O4 showed an enhancement in growth parameters either 
under normal or saline conditions when compared to control. Also, 
spraying plants with Hoagland solution Fe3O4 containing ZnO and NP 
resulted in significant reduction in Na+ and Cl -and an increase in N, P, 
K+, Mg2+, Ca2+, total chlorophyll, carotenoids, proline, carbohydrates, 
crude protein levels, antioxidants and enzymes, Fe, Zn; when compared 
with normal Hoagland sprayed plants. Generally, this of salt tolerance to 
control, was considerable in plants sprayed with 60 mg/l ZnO and 
Fe3O4NP and grown either in saline or non-saline conditions.  
 
Key words: Moringa peregrina, nanofertilizers, salt stress, growth parameters, 

chemical composition. 
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Geology and Hydrology of the Major Ethiopian Dams  
on the Blue Nile 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

The Blue Nile is the largest tributary of the Main Nile. It starts from 
the Ethiopian highlands and originates from Lake Tana. It flows south, 
southeast and then westwards cutting a deep gorge in Ethiopia for about 
800 km, towards a plain desert in Sudan (600 km) until it reaches the 
confluence after, where it meets with White Nile in Khartoum. The basin 
is subdivided into 16 sub-basins. The average annual contribution of the 
Blue Nile and its tributaries is about 54 km3.  

This paper discusses the geology and hydrology of the Blue Nile 
and its tributaries in relation to the major water-project of currently 
under construction Renaissance Dam (5 km from Ethiopian-Sudanese 
border) and the proposed Mandaya, Beko Abo and Karadobi dams that 
were studied by United States Bureau of Reclamation using remote 
sensing and GIS.   

The main target of this study is to evaluate the effect of the under 
construction and proposed water projects located on the main stream of 
the Blue Nile on the downstream countries Egypt and Sudan. 

The slope of the Blue Nile ranges from as steep as 45% in Ethiopia 
to an average of about 4% in Sudan. The elevation of the basin ranges 
from more than 4,230 masl at the top of highlands to 500 masl in the 
Renaissance Dam area. 
Siltation from the Blue Nile and is one of the major problems 
threatening the existing and future water projects. The short rainfall 
season forms the highest flow months from July to September yield 
more than 80% of the annual runoff, in addition to the steep slope form 
high risk on the water projects. The total generating capacity is about 
10,000 MW with storage water capacities around 200 km3 (400% of the 
mean annual discharge of the Blue Nile). The major dams are located 
within the deep gorge of the Blue Nile, and have no significant areas of 
irrigable lands. 
 
 
Key words: Blue Nile, Renaissance Dam, Mandaya, Beko Abo, Karadobi, siltation 
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Impacts of Climate Change on Water Resources in Africa: 

Adaptation Measures in the Nile Basin 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     Climate change is having a multitude of immediate and long-term 
impacts on water resources in African countries. Hydrological cycle and 
water resources are influenced by climate change severely. Climate 
change induced temperature increase changes precipitation patterns 
over many regions in the world. Temperature and precipitation 
alterations affect hydrological cycle and water availability. Groundwater 
levels of aquifers have also been affected by climate change due to 
recharge variations. One of the most affected regions by climate change 
is the river Nile Basin. Alteration in hydrological cycle due to climate 
change associated with population growth will affect the water 
availability & quality and will increase the intensity of water stress in this 
region. It is very likely to observe longer droughts due to temperature 
increase and more frequent and intense floods & desertification owing 
to change in variability and intensity of rainfall events. Also, there are 
many hydro-political challenges such as the emergence of the new state 
of South Sudan. Coping, adapting and building the resilience capacities 
of African countries towards the impacts of climate change on water 
resources requires a holistic approach involving systems thinking and 
risk management strategies. Solutions pivot on taking urgent action to 
utilize science technology and innovation, policies relevant to water 
audit and management, and engagement of private, civil and 
international sectors if a major crisis is to be averted. 
     The aim of this article is to: (1) review the findings of recent climate 
change impact studies on the water resources in River Nile Basin (RNB) 
and the possible limits, barriers or opportunities for adaptation to 
climate change; (2) adaptation measures for climate change in Egypt. 
Management is further challenged by the trans-boundary nature of river 
Nile Basin. Climate change, despite uncertainty about the detail of its 
impacts on water resources, is likely to exacerbate many of these 
challenges. 
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       Satellite rainfall data such as Global Precipitation Climatology Centre 

(GPCC) data, Climate Research Unit (CRU) data and National Aeronautics 

and Space Administration (NASA) data were extracted from the NETCDF 

format to database files (.dbf) and compared to some selected ground 

station data, and statistical analysis has been done to the data to find the 

best satellite rainfall data to be used in Eastern Nile basin, the results 

showed that GPCC data were the best. 

 
Key Words: GPCC; CRU; NASA; Ground stations; statistical analysis 
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Satellite rainfall data namely Global Precipitation Climatology 

Centre (GPCC) data were disaggregated from monthly data (1901-2013) to 

daily data using Stochastic Analysis, Modeling, and Simulation (SAMS) 

model by fitting the appropriate model to the GPCC daily data (1988 - 

2013), then predicting the period (1950-2013) by approach 2 temporal 

disaggregation technique. 
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     North Africa is one of the most earthquakeprone areas of the 
Mediterranean. Many devastating earthquakes, some of them tsunami-
triggering, inflicted heavy loss of life and considerable economic damage 
to the region. In order to mitigate the destructive impact of the 
earthquakes, the regional seismic hazard in North Africa is assessed 
using the neo-deterministic, multiscenario methodology (NDSHA) based 
on the computation of synthetic seismograms, using the modal 
summation technique, at a regular grid of 0.2×0.2°. This the first study 
aimed at producing NDSHA maps of North Africa including five countries: 
Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, and Egypt. The key input data for the 
NDSHA algorithm are earthquake sources, seismotectonic zonation, and 
structural models. In the preparation of the input data, it has been really 
important to go beyond the national borders and to adopt a coherent 
strategy all over the area. Thanks to the collaborative efforts of the 
teams involved, it has been possible to properly merge the earthquake 
catalogues available for each country to define with homogeneous 
criteria the seismogenic zones, the characteristic focal mechanism 
associated with each of them, and the structural models used to model 
wave propagation from the sources to the sites. As a result, reliable 
seismic hazard maps are produced in terms of maximum displacement 
(Dmax), maximum velocity (Vmax), and design ground acceleration.  
 
Keywords: North Africa . Seismotectonics . Deterministic seismic hazard . 

Seismogenic zone . Design ground acceleration 

 

 

 

 



18 
 

GEO Strategic plan for 2016-2025 & AfriGEOSS 
Islam Abou El-Magd 

Environment Department, National Authority for Remote Sensing and Space 
Sciences, El-Nozaha El-Gedida, Cairo, Egypt 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     Group on Earth Observations (GEO) is an intergovernmental organization 
that provides a platform for technical and political dialogue on the role of 
Earth observations in the global sustainable development and risk reduction. 
GEO advocate for Earth observation data collection systems (e.g., space, 
airborne and in-situ sensors and field surveys, for terrestrial, freshwater, 
ocean and atmosphere observations). GEOSS (Global Earth Observation 
System of Systems) is a set of coordinated, independent Earth observation, 
information and processing systems that interact and provide access to 
diverse information for a broad range of users in both public and private 
sectors. GEOSS links these systems to strengthen the monitoring of the state 
of the Earth. GEO has turned the first 10 years with some learning lessons and 
put the new strategic plan for the next 10 years (2016-2025) to improve 
sharing of environmental data and information, improve data accessibility and 
interoperable to support the development of tools and the delivery of 
information services. One of the main recognized gaps in the first 10 years 
was the less involvement of the developing countries particularly Africa. 
Therefore, it was an initiative for AfriGEOSS to to identify challenges and to 
put in place measures to enhance Africa’s participation in, and contribution to, 
the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS). This participation 
will support the continent’s efforts to bridge the digital divide and to build a 
knowledge-based economy using the Group on Earth Observations (GEO) 
networks and emerging GEOSS infrastructure. The objectives of AfriGEOSS 
could be summarized as follows: 

 To coordinate and bring together relevant stakeholders, institutions 
and agencies across Africa that are involved in GEO and other Earth 
observation activities; 

 to provide a platform for countries to participate in GEO and to 
contribute to GEOSS; 

 to assist in knowledge sharing and global collaboration; 

 to identify challenges, gaps and opportunities for African contributions 
to GEO and GEOSS; 

 to leverage existing capacities and planned assets and resources; and  

 to develop an appropriate strategy and participatory model for 
achieving the above goals. 
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     Egypt played key role in the development of the African Space Policy 

and strategy and pledged commitments to implement these policies and 

strategies. It is anticipated that implementing space policy and strategy 

will enable for 1) leveraging the substantial accomplishments of space 

science and technology; 2) fostering space industry, 3) improving space 

research and development to enable open earth observations, 4) 

gathering and processing data, information and knowledge along the 

African continent. Egypt began its space and earth observation activities 

in the early 1970s,. In late 1990s the Egyptian space program established 

the required infrastructure with a vision to ensure sustainability. The 

existing resources and relevant infrastructure will act as strong asset for 

the implementation of the African Space policy and Strategy. Egypt is 

proposing a vision to strengthen the bond between the existing space 

infrastructures among the space nations in Africa (e.g. Algeria, Nigeria, 

Kenya, South Africa) for the wider implementation of African space 

program. The strategic guidelines for such implementation includes 1) 

strong coordinated and cooperation between African nations in a well-

defined governance structure; 2) developing space capabilities by 

improving the industrial and manufacturing capabilities; 3) promoting 

and strengthen research and development; 4) empower the African 

engineers in space technology with highly skilled technical programs; 5) 

enhancing Pan-African and International Cooperation to support the use 

of Space technologies and applications to support the socio-economic 

development of the whole of Africa is a priority of this Space policy.; and 

6) financial issue by indicating an indicative scale of fund to ensure 

sustainability of the program and in this context Egypt has pledged 

amount of money to start the implementation. 
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In recent years, a change in climate has been documented in many 

locations throughout the world, and yet rainfall is one of the most 
important indicators of changes in dynamical processes in the 
atmosphere. In this study, we investigated the long-term trend of rainfall 
at twenty synoptic stations in Sudan (5 stations in desert climates (BW), 
11 stations in steppe climates (BS), and 4 stations in tropical climates, 
based on the Koppen climatic division) with a minimum record of 60 
years. 

By using results of aridity index through Walter-Lieth method to 
illustrate the humid and arid months, the aridity months are more than 
humidity months. The humid months range from zero to eight months, 
and the humid months found in south Sudan more than the other 
regions because the rainfall is two peaks in the rainy season occur in the 
south. 

Results showed that there was a negative trends for rainfall were 
computed at all stations. Rainfall is characterized by high intensities and 
very high spatial and temporal variabilities that depend on latitude in 
Sudan. From 1920-2015, negative trends of annual rainfall have been 
observed at all stations. Similarly, from 1920-1950 and 1951-1975, 
negative trends have been observed at most stations, while from 1976-
2016, the negative trends were observed less than the other periods. 
Variabilities of seasonal rainfall over Sudan are negative trends at most 
stations but from 1976-2015 less than the other periods. 

The positive and negative correlations appear with all months of 
sea surface temperature of Nino-3 and rainfall in Sudan, and we note 
that, high positive correlation appears with minimum months of sea 
surface temperature of Nino-3. 

 

Keywords: Sudan, Rainfall, Aridity index, Walter-Lieth method, Trends, Mann-

Kendall method, SST, El Niño. 
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     There is a growing awareness of the societal importance of the marked 

spatial and temporal hydrological variations of the Nile Riverflows. The 
extreme difficultly to agree on common master plan within the river basins 
is related, but not limited to, the diversity of hydrological processes, the 
conflict of interest, current and projected needs of water, and lack of data. 
It is clear that the contemporaneous and future needs of multiple use of 
the Nile water require the implementation of regional agreements and 
projects to maximize the benefits for all countries of the Nile. On the other 
hand, new insights for the currently available water resources in Egypt 
must be developed. On average 84 billion cubic meters (per annum) is 
delivered to Lake Nasser, upstream of the High Dam at Aswan, which was 
completed in the 1969 to ameliorate extreme flows on the Nile. Under the 
1959 Nile Waters Agreement, Egypt is allocated 55 billion cubic meters 
from the annual discharge delivered to Aswan. Increasing population and 
water use is a matter of concern for all countries in the Nile basin, but for 
Egypt this is particularly acute since its very existence depends on the Nile. 
Lake Nasser extends for more than 400 km., running south into Sudan. It 
represents a huge permanent reservoir, which supplies the main centres of 
agricultural production in Lower Egypt with a reliable year-round water 
source for irrigation. It also provides the power base for generation of a 
significant proportion of electricity at the hydro-electric power station at 
Aswan. The effect of the filling of the lake was particularly marked in the 
lower reaches of the wadis ending within the lake. Considerable portions of 
the Wadis in the vicinity of the lake are susceptible to periodic 
submergence (i.e. khors). The large surface area of Lake Nasser is 
responsible for huge annual evaporation losses from the reservoir.  
      Therefore, the aim of this paper is to propose new management 
strategies for the Lake Nasser and the surrounding area of Tushka via the 
modification of storage areas, thus water can be conveyed into core of the 
Western Desert. The following objectives are required to achieve the main 
goal of this research; 1) The hydrology of Lake Nasser will be investigated, 
2) The geomorphology of Tushka depressions and the neighbouring oases 
will be analysed, 3) A water-balance hydrological model will be created to 
estimate the new proposed storage capacities, evaporation losses, and the 
required conveyance channels and hydraulic structures. 
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This paper investigates the relevance of landforms to the 

hydrogeological evolution of the Nile Delta using a high resolution 

topographic digital elevation model (DEM) and sets of multi-temporal 

Landsat satellite images. 195 topographic map sheets produced in 1946 

at 1:25000 scale were digitized, and the DEM was interpolated.  The 

undertaken processing techniques have distinguished all the natural 

low-lying closed depressions from the artificial errors induced by the 

interpolation of the DEM.  The local subsidence of these depressions 

from their surroundings reaches a maximum depth of 2.5 m. The 

regional subsidence of the Nile Delta has developed inverted 

topography, where the tracts occupied by the contemporary distributary 

channels are standing at higher elevations than the areas in between. 

This inversion could be related to the differences in the hydrological and 

sedimentological properties of underlying sediments, as the channels 

are underlain by water-saturated sands while the successions of clay and 

silt on flood plains are prone to compaction. Furthermore, the analysis 

of remote sensing and topographic data clearly show significant changes 

in the land cover and land use, particularly in the northern lagoons and 

adjacent sabkhas, which are dominated by numerous low subsiding 

depressions. The areas covered by water logging and ponds are 

increasing on the expense of agricultural areas, and aquaculture have 

been practiced instead. The precise estimation of subsidence rates and 

distribution should be worked out to evaluate probable changes in land 

cover and land use. Furthermore, the accurate mapping of 

paleochannels and their sediment composition is very critical to 

determine the non-point recharge to the underlying aquifer, particularly 

in areas occupied by drains that receive waste discharges.        

Keywords: GIS; landforms; depressions; neo-tectonic; land use; Nile River. 
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      We present the Seismotectonic Map of Africa based on a geological, 

geophysical and geodetic database including the instrumental seismicity 

and re-appraisal of large historical events, and harmonization and 

homogenization of earthquake parameters in catalogues. Although the 

seismotectonic framework of the African continent is a difficult task, 

several previous and ongoing projects provide a wealth of data and 

outstanding results. The earthquake database in different geological 

domains includes the coseismic and Quaternary faulting that reveals the 

complex nature of the active tectonics in Africa. The map benefits from 

previous works on local and regional seismotectonic maps that needed 

to be integrated with the lithospheric and upper mantle structures, 

tomographic anisotropy and gravity anomaly, into a continental 

framework. The synthesis of earthquake and volcanic studies obtained 

from the analysis of late Quaternary faulting and short-term geodetic 

data serves as a basis for hazard calculations and the reduction of 

seismic risks. The map may be useful for the seismic hazard assessment 

and earthquake risk mitigation for significant infrastructures and their 

socio-economic implications in Africa. The constant population increase 

and infrastructure growth in the continent that exacerbate the 

earthquake risk justify the necessity for a continuous updating of this 

map. 
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     North Africa and the Mediterranean basin are laden with aerosols  

(e.g., mineral dust, sulfate, black carbon, etc.). The accurate 

quantification of the aerosol radiative forcing (RF) is still uncertain 

according to IPCC fifth assessment report. The measurement and 

modeling efforts to accurately evaluate the RF is underway. In one hand 

the AERONET provides estimation for the top of atmosphere radiative 

forcing (TOARF) and the bottom of atmosphere radiative forcing 

(BOARF) from the measured Aerosol Optical Depth (AOD). On the other 

hand modeling RF is important in all climate present and future 

simulation.  

     Ten years simulation of Aerosol Radiative forcing using RegCM4 has 

been validated against AERONET inversion products data.  RegCM4 

underestimate top of atmosphere radiative forcing (TOARF) by factor of 

3, and underestimate the bottom of atmosphere radiative forcing 

(BOARF) by factor of 4. These discrepancies need more investigation, 

related to the prescribed aerosol’s optical properties and the missing 

potential emission sources.  
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The current dimension of food security circle needs expansion, 

extension and enlargement .As boundary of our planet is define and 

limited thus time has come to search new entries and look beyond 

conventional sources of food; in search of such agents cactus pears 

seems to be an ideal one which deserves a relook .There is no doubt, 

Since ages, though cactus bears colorful flowers and fruits yet because 

of its thorny nature it was always looked with suspension. This fear 

psychology has hampered to exploit cactus potentials resulting scanty 

literature. By and large scientific world has ignored this plant. It is only in 

81’s when data on cactus Pear started to pour and today we know 

physicochemical characteristic of its various vegetative parts, chemical 

nature of its colorful pigments, to go further we have data on total 

phenol, flavonoids, sugar and minerals present in juice, pulp, leafy pad. 

A part from above it is interesting to note that a number of amino acid 

like, proline, glutamine, taurine, serine, alanine, glutamine acid, 

methonine, lysine, cystine together with reduced glutathione have been 

identified in various parts of cactus pear. 

With the presence of bioactive molecule like amino acids, phenols 

and vitamins and large number of minerals like Ca, Mg, Fe, Na and K it is 

logical to think of its biological role. In fact in recent time an increased 

interest in its antioxidant activity and health improving capacity has 

been registered. To name few it exhibits neuroprotective actions against 

the oxidative injuries induced in cortical cell culture, it decreases platelet 

activity their by providing beneficial actions on cardiovascular system 

which also include spasmolytic effect on the coronary arteries and 

promoting circulation, strengthening the heart muscle eventually every 

form of cardiovascular diseases, it gives its best  performance in treating 

cardiac rhythm disorders and mitral value prolapsed which involves in 

weakness in heart value. Its protective spectrum is very wide which 

include; anticancer, antiviral, anti-inflammatory, and anti-diabetic, anti 
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hyperlipidemic and hyper cholesterotmic. Prickly pear cactus has been 

also used to treat; ulcers, allergies, fatigue, rheumatism, anti uric and 

diuretic. With all this cactus plant is term as “village pharmacy”. 

On the functional food & nutriceutical front, it is good source of 

fiber, juice is rich in minerals and pulp is now part of specialize, ice 

cream, jelly, candy, margaritas and many more. 

While to look in to its art of “inside” actions, it is very interesting to re-

observe its chemical profile with presence of sulfur amino acid taurine in 

significantly high concentration (572.1mg/L of cactus pear pulp). Taurine 

chemically; 2- amino ethane sulfonic acid; has convincing role in 

protective effect of various organs dysfunctions. It is more or less now 

established that taurine protective actions are mediated through its 

antioxidant character or osmo-regulation, stabilization of cell 

membrane, as well as management of cations specially Ca +2. It is involve 

in “host defense” and also refer as megavitamin to functional 

nutriceutical because of all these known beneficial activities of taurine, it 

is perhaps logical to conclude that taurine is the major contributor to 

antioxidant and other beneficial properties of cactus pear. 

A part from cactus Pear role in human welfare it is the only feeding and 

watering resource for animals during drought seasons. With its “in sane” 

nutritional quality, ability to prevent and cure aliments; with such 

wonderful gift of nature we can proudly say; we have ourselves a  

magical super food with care and cure; cactus pear and for sure this 

plant can be analogies to the multiple uses of Aloe Vera or even more in 

coming decades.  
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Role of IARS in investigating climate change in Africa 
Samir Ghabbour  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      Since the establishment of IARS in 1947, its staff and students had 

the sole task of doing research about Africa, first in the period 1947-

1971 when it was composed of only 2 Departments: Geography and 

History, and then since 1971, when four new Departments were added: 

Natural Resources (including 5 branches: Atmospheric, Earth, Water, 

Plant, and Animal Resources), Anthropology, Politics and Economics, and 

Languages. IARS thus became a fully-fledged and integrated institution 

studying Africa in all its aspects. Scores of Master and PhD theses were 

produced since then covering all imaginable aspects of Africa. Regarding 

climate change, interest in studying it in detail and on a country-by-

country basis started from the early days when climate change began to 

become apparent as a global problem, worthy of the attention of serious 

scientific research. Therefore, the approach of IARS in this is not to re-

invent the wheel, but rather to collate, analyze and synthesize the 

enormous data and information gathered over the past years (at least 

the past 30 years), in this huge crop of relevant knowledge and from it 

produce a concoction of easy to read information, having in mind that it 

should be suitable, both in content and in shape. This synthesis can be 

adapted for presentation to various categories of clients, such as: African 

governments, all sorts of decision-makers, to donor agencies, the media, 

and the general public. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Assessment of Water Quality and Bed Sediments 

 of the Nile River from Aswan to Assuit, Egypt. 
1
Sharaky, A.M., 

2
Salem, T., 

1
Gaber, E.I. and 

2
Abdel Aal, A., 

1Institute of African Research and Studies, Cairo University. 

2Nile Research Institute, Ministry of Water Resources and Irrigation, Egypt. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     The Nile River water quality and its bed sediments were studied for 
two successive years from Feb. 2010 to August 2011 at ten sites along 
the Nile River from Aswan to Assuit during low and high flow conditions.  

     Physical and chemical water quality parameters were measured 
according to standard methods such as temperature, turbidity, water 
electrical conductivity (EC), total suspended solids (TSS) and total 
dissolved solids (TDS), pH value, dissolved oxygen (DO), nutrients, 
biological oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), total 
organic carbon (TOC), major anions and cations, hardness, heavy metals 
and fecal coliform bacteria. Water quality index (WQI) was used as a 
useful tool to assess the quality of water in the Nile River. The water 
quality at the study area on the Nile is classified as medium to good 
quality.  

     The water quality of the Nile changes from low to high flow and from 
a place to another according human activities. The water pollution is 
higher during the low flow than the high flow except for the nutrients 
due to low agricultural activities during low flow periods. However, in 
general, the Nile River water quality was suitable for human 
consumption and other domestic uses according to the WHO standards. 

     The bed-sediment samples were used for grain size analysis, pH 
measurements, organic matter content, phosphates, nitrates, and heavy 
metals (lead, cadmium, nickel, zinc, iron, manganese, copper and 
barium. Accumulation of metals from the overlying water to the 
sediments depends on a number of factors such as available surface area 
for adsorption caused by the variation in grain size distribution, 
concentration of organic matters, inorganic legends, pH and 
anthropogenic input. 

Key words: Nile River, water quality, physico-chemical, sediments, low flow, high 

flow 

 



29 
 

New perspectives of continental Magnetic  

and Magnetotelluric studies in Africa 

Tarek Arafa-Hamed 

NRIAG,Helwan, Egypt 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     There is a set of magnetic observatories distributed in Africa starting 

from Hermanus in South Africa in the south to Misallat in Egypt in the 

north and from Misallat in the east to Tamanrasset in the west. New 

studies are going in frame of cooperation between Egypt and African 

countries to share the data of observatories in global studies of 

magnetospheric variations. This would lead to improved abilities to 

study the differential onset of magnetic storms in Africa by comparing 

Observatories of common longitudes. On the other hand observatories 

located at same latitudes would provide information simulating  time 

variation of magnetic events by using simultaneous records at different 

longitudes and equal latitudes. 

     Moreover, Magnetotelluric measurements provide information about 

the earth’s crust down to its lower boundary. By implementing 

magnetotelluric instruments regional crustal maps can be  constructed 

for the depth to the lower boundary, sedimentary basins, oil bearing 

location as well as ground water monitoring for agricultural 

development in the continent. Results of preliminary tests between 

Egypt and Algeria is presented as an Example. 
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ب انكبيرئٌ دٔنخ: األفـشٚمٛخ انمـبسح يف انزؼهٛى ٔالغ
ً
  منٕرخ

 

 عميـوة السيـد توفيـق زينب                                       
 المساعد أستاذ االقتصاد                                                       

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هبػػػم اخلاصػػة تماعيػػػةاالج مػػواقعهم ألخػػذ القػػػارة شػػباب إلعػػػداد كػػأداة األفريقيػػة القػػػارة ُب التعلػػيم بػػدأ    
 قبػػػل األفريقيػػة اجملتمعػػات بعػػ  ُب الدراسػػػة نظػػاـ كػػاف حيػػث اخلػػػارجي، بالعػػآب باالتصػػاؿ االىتمػػاـ دوف

 شػػػكل ُب ذلػػػم تقػػػدـ التػػػدريس طػػػرؽ وكانػػػت السػػػن، كبػػػار مػػػن رلموعػػػات مػػػن يتػػػألف األورويب االسػػػتعمار
 تلػػك أخػػذت األورويب سػػتعماراال دخػػوؿ وبعػػد .بيئػػتهم مػػع تتػػواءـ الػػيت الوظػػائف بعػػ  أداء ُب يسػاعدىم
 العػػآب مػػع اتصػػاؿ علػػى غلعلهػػم الػػذي التعلػػيم اكتسػػاب تعػػٍت ادلدرسػػة أصػػبحت حيػػث التغػػَت ُب األسػػاليب
الغػػػزو الثقػػػاُب والفكػػػري أقػػػوى مػػػن الغػػػزو  يعػػػد حيػػػث ،وأوروبػػػا األمريكيػػػة ادلتحػػػدة الواليػػػات مثػػػل اخلػػػارجي

رلموعػػػة  أفريقيػػػا جهػػػتومػػػن ٍب، وا تأصػػػيلو.العسػػػكري، وىػػػو مػػػا أدركتػػػو الػػػدوؿ ادلسػػػتعمرة وعملػػػت علػػػى 
 االلتحػاؽ القػارة أطفػاؿ مػن الكثػَت ٘تكػُت عػدـ: منهػا التعلػيم رلػاؿ ُب تقػدمها دوف حػائبلً  وقفت ٖتديات
 سػن ُب األطفػاؿ مػن الكثػَتين تسػرب ُب تػأثَت ذلػا واالقتصػادية اجلغرافيػة الفػوارؽ إف حيػث الدراسة ٔتقاعد

 شلػػا إيضػػاحية تػػدريس ووسػػائل أكفػػاء معلمػػُت وجػػود أو للتعلػػيم سػػليمة مرافػػق وجػػود عػػدـ ّتانػػب الدراسػػة،
 ماليػة خسػارة يشػكل  عاليًػا تعليًمػا ادلتعلمػُت ىجرة أف إٔب إضافة والًتبوية، ادلدرسية ادلناىج فقر إٔب يؤدي
نيػػػة البلزمػػػة دليزا ادلبػػػال  تػػػدبر أف احلكومػػػة علػػػى يصػػػعب شلػػػا التعلػػػيم رلػػػاؿ ُب ادلدربػػػة العقػػػوؿ فقػػػداف نتيجػػػة

 التعليم ُب الوقت الذي ٖتتاج فيو إٔب ميزانية خاصة للجيش بسبب الصراعات الداخلية والبينية لدوذلا.  
، وعػػدد ²ألػػف كػػم 476وتقػػع دولػػة الكػػامَتوف ُب السػػاحل الغػػريب للقػػارة األفريقيػػة، وتبلػػ  مسػػاحتها     

موعػػة عرقيػػة يتحػػدثوف أكثػػر رل 200ألػػف نسػػمة تتنػػوع ُب أصػػوذلا ولغاهتػػا حيػػث ؽلثلػػوف ضلػػو  16سػػكاهنا 
بادلئػػة مػػن السػػكاف الػػديانات األفريقيػػة التقليديػػة؛  45لغػػة وذلجػػة سلتلفػػة، ويعتنػػق مػػا يقػػرب مػػن  230مػػن 
بادلئػػػة اإلسػػػبلـ. و٘تتلػػػك دولػػػة الكػػػامَتوف خلفيػػػات ثقافيػػػة اسػػػتعمارية متنوعػػػة،  20بادلئػػػة النصػػػرانية؛  35

ىػػػي: األدلانيػػة، والفرنسػػػية، واإلصلليزيػػػة. وتتميػػػز حيػػث خضػػػعت لسػػػيطرة ثػػػبلث ثقافػػات اسػػػتعمارية سلتلفػػػة 
دولػػة الكػػامَتوف ٓتصػػائص طبيعيػػة وبشػػرية وثقافيػػة قلمػػا ٕتتمػػع ُب بلػػد واحػػد، شلػػا أثػػر ُب زلػػاوالت إصػػبلح 
التعلػػيم ادلسػػتمرة، حيػػث بػػدت ُب مجيػػع مراحلهػػا وأشػػكاذلا كأهنػػا افتقػػدت مراعػػاة طبيعػػة اجملتمػػع الكػػامَتوين 

وتتجاىػػل الثقافػػة األفريقيػػة والقػػيم  ،مػػا أهنػػا ُب رلملهػػا تنفػػذ سياسػػات اسػػتعماريةذي اخلصػػائص الفريػػدة، ك
 وادلناسبة ذلذه البنية الطبيعية واجملتمعية. ،األصيلة وادلمارسات الًتبوية اجملتمعية السائدة
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إٔب وصػػف التعلػػيم ُب أفريقيػػا بصػػفة عامػػة مػػع أخػػذ دولػػة الكػػامَتوف ظلوذًجػػا  ال راسدد  تهدد  ومػػن ٍب،     
إلحدى الدوؿ األفريقية لبياف حاؿ التعليم فيهػا خػبلؿ فػًتة االسػتعمار ومػا بعػده الػذي سػيطر علػى القػارة 

إٔب  ال راسدد  فرضدد  والػػذي كػػاف أسػػلوبو واحػػًدا ُب معظػػم الػػدوؿ األفريقيػػة ادلسػػتعمرة. وتسػػتند  ،األفريقيػػة
ى التطػػور الطبيعػػي للتعلػػيم ُب فرضػػية أساسػػية مفادىػػا أف ادلمارسػػات االسػػتعمارية كػػاف ذلػػا أثػػار سػػلبية علػػ

علػػػى اسػػػتخداـ ادلػػػنهج الوصػػػفي  ال راسددد  منهج ددد القػػػارة األفريقيػػػة؛ ومػػػن ٍب، دولػػػة الكػػػامَتوف. وتعتمػػػد 
وادلنهج التحليلػي الػذي يعتمػد علػى البيانػات ادلتاحػة ُب ادلراجػع العلميػة إلثبػات فرضػية الدراسػة. وتشػتمل 

 دولػػػة ٍب مراحػػػل تطػػػور التعلػػػيم ُب ،ؿ التعلػػػيم ُب أفريقيػػػاعلػػػى زلػػػورين، يتضػػػمن احملػػػور األو  ال راسددد  خطددد 
الكػػامَتوف خػػبلؿ فػػًتة الدراسػػة، ويتضػػمن احملػػور الثػػاين التعػػرؼ علػػى العوائػػق الػػيت تواجػػو فػػرص التعلػػيم ُب 

 وكيفية مواجهتها.  ،دولة الكامَتوف
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  ثشِ يف انُٓضخ انؼهًّٛأانزؼهٛى انؼبيل يف انغٕداٌ ٔ

  سلىي التجاوي فضل                                                           

  قسم التاريخ كلية التربيو -أ.مساعد                                                             
  السودان  -األزىري  جامعة الزعيم                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوصفو قمة اذلـر الًتبوي الذي تقع  ،وخاصة التعليم العإب ،تبنت الدولة سياسات عامو ُب التعليم     
ىداؼ ثورة التعليم العإب ُب السوداف ُب تأصيل التعليم العإب أعليو مسئولية النهوض باجملتمع، ٘تثلت 

عداد إ، و ةفريقيواأل ةوالعربي ةسبلميىل السوداف والنابعة من موروثاهتم اإلْتيث يراعي اخلصائص ادلميزه أل
اجملتمع.  سهاـ ُب النهوض بوادلهنية والثقافية القادرة على اإل ةنسانيالقيادات الفكريو ُب رلاالت ادلعرفة اإل

ساسيو اليت تسم ُب النهضة ْتيث يشمل البحوث األ ،ٔب تطوير وجودة البحث العلميإكما ىدفت 
لتحاؽ بالتعليم العإب، ٔب توسيع فرص اإلإ يضاً أوىدفت  ،والًتكيز على البحوث التطبيقية ،العلمية

اف من الكوادر ادلؤىلة وارتبط تطور التعليم العإب ُب اخلطو ادلستقبليو بضرورة تغطية حاجات السود
االىتماـ بالتخصصات اليت تليب حاجات الببلد من ادلهن والصناعو  يضاً أومعاجلة مشكلة البطالو، 

خدمة اجملتمع بادلشاركة ُب جهود الدولو  خَتاً أىتماـ بالتعليم التقٍت وتشجيع البحث العلمي، و وكذلك اإل
اجملالس واللجاف ادلتخصصو ُب قضايا التنميو ُب  سهاـ ُبنتاج واإلرتقاء باإلواإل ،ُب رلاؿ التخطيط

 . السوداف
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 عٛبعخ انربرغبل انزؼهًٛٛخ يف افشٚمٛب

 عمي الطاىر عريبي                                                       

 ليبيا   -غريان   -جامعة الجبل الغربي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الربتغالية، ادلستعمرات ُب التبشَتية اإلرساليات بو قامت الذي الدورىذا البحث توضيح  ػلاوؿ     
 وضئيلة، زلدودة جهودىا وكانت عشر، التاسع القرف هناية حىت عليها وتنفق ادلدارس، تدير ظلت حيث
 من وكاف وأرلادىا، الربتغاؿ، وتاريخ الربتغالية، اللغة األفريقيُت األطفاؿ تعلم على غاليوفالربت ركز حيث

 بُت التعليم انتشار من احلد على تعمل الربتغاؿ وكانت اللغة، ىذه يتقن أف األفريقي على الصعوبة
 الذين األفارقة دعد أف إٔب أدى شلا البي ، ومصاّب مصاحلها، يهدد خطراً  فيو ترى كانت إذ األفارقة،
 رلاؿ ُب الربتغاؿ دولة سلكتو الذي السلوؾ ذلك إٔب أضف للغاية، ضئيل التعليم فرصة ذلم أتيحت
 واآلخر التبشَتية، لئلرساليات أمره أوكل الذي لئلفريقيُت، أحدعلا للتعليم نظاماف ىناؾ فكاف التعليم،
 قراءة، الربتغالية، اللغة يتعلموف التبلميذ، افك اإلبتدائية ادلرحلة ففي نفسها، الدولة تبنتو لؤلوربيُت
  شفوياً  إال شلنوعاً  فكاف لئلفريقيُت، القومية اللغة استعماؿ أما ادلسيحية، والتعاليم واحلساب وكتابة،
 النوع ىذا وكاف الربتغالية، باللغة فيها الدراسة كانت الثانوية ادلرحلة أما الدينية، اجلوانب بع  لشرح
 عاملة كأيدي منهم لئلستفادة لؤلفارقة أكثر فرصاً  أتيحت ادلدارس ىذه وُب التقنية، دارسادل إٔب يقود
 .أنفسهم األفريقيُت خَت أجل من وليس ادلتوفرة، الثروات استغبلؿ ُب لتسخَتىا مدرية

ن ـ كانت زلدودة كما ؽلك1961ستعمار الربتغإب ُب رلاؿ الًتبية والتعليم قبل سنة إف إصلازات اإل     
القوؿ بأف السياسة التعليمية ُب ادلستعمرات منذ بداية الستينات ٓب يكن ىدفها اإلسهاـ ُب الرفع من 

ادلستويات  ـبتدائية أماكما أف التقدـ الكمي ادللحوظ الذي شهدتو ادلرحلة اإل  ،شأف السكاف األفارقة
األفارقة ظل ىؤالء ضحية  وخاصة فيما يتعلق بتعليم ،فكاف حينئذ ،التقدـ الكيفي ـلت متدنية أماظ

للتمييز ُب رلاؿ التعليم بسبب العوائق ادلالية واالجتماعية. كما إف االطلراط ُب مراحل التعليم الثانوي 
والعإب كانت توضع أمامو عوائق كثَتة. ىذا ومن ادلهم مبلحظة إف اجلهود اليت بذلتها الربتغاؿ ُب رلاؿ 

 كما أملتها أيضاً   ،اجات التنمية من طرؼ االستعمار الربتغإب نفسوتعليم األفارقة أملتها ُب الواقع احتي
وظهور االٕتاىات الدؽلقراطية والتحريرية. ولقد صلحت الربتغاؿ دوف شك ُب خلق  ،الظروؼ الدولية

وقد شجعت ىذه "الطليعة" ادلسئولُت  ،فريقية شكلت برغم صغر عددىا برجوازية صغَتةأطليعة 
 ي التحالف مع الربتغاؿ. والرمسيُت األفارقة عل
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 ،لقد أتضح بأف اذلدؼ األساسي والسياسة الًتبوية جعل اللغة الربتغالية وسيلة التخاطب الشاملة     
عداد كبَتة من األفارقة معرفة أوذلك بإعطاء  ،وكاف التعليم الشامل ىو الوسيلة لبلوغ ىذا اذلدؼ

االجتماعي والثقاُب ؽلكن أف تربز أماـ العآب صورة ومن خبلؿ عملية التطبيع  ،سطحية بالقراءة والكتابة
رلتمع متعدد األجناس يتمتع بتعليم موحد ونظاـ تربوي متشابو وىذا النظاـ يهدؼ ُب الواقع إٕب إضفاء 

 الصبغة الربتغالية علي السكاف األصليُت. 

وٓب يؤثر  ،تميز بالطابع الكميإف معظم اإلصلازات الربتغالية ُب رلاؿ التعليم ُب مستعمراهتا األفريقية ت   
وغلب عند تضمنها ألية إصلازات ُب ىذا اجملاؿ أف تضع نصب  ،على السكاف األصليُت حقيقياً  تأثَتاً 

                 -أعينها السؤالُت اآلتيُت:

 من ىذه اإلصلازات؟  كم من السكاف استفاد حقاً   -:أولا 

 ادة؟ ت ىذه االستفققأي ادلستويات ٖت ىعل -:ثان اا 

 منها؟ السكاف األفارقة؟ وىل استفادوا فعبلً  إٔب وبعبارة أخري ىل وصلت ىذه اإلصلازات حقاً 

 ،إف مناىج التعليم ُب ادلستعمرات الربتغالية كانت معده كي التقدـ من ادلعرفة إال احلد األدىن     
 ُب التعليم وكاف. ادلاء ومستخرج األشجار قاطع حلساب إال دافيدسوف قوؿيوكانت التكفي كما 

 .تاريخ وال جذور وال ىوية ببل ضائعُت إٔب وٖتويلها األفريقية، األجياؿ لتشويو معداً  الربتغالية ادلستعمرات
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 انغٕداٌ يف انغٛبعٙ انٕالغ ػهٗ ٔرأثريِ اإلعزؼًبس٘ انزؼهٛى
 أحمد علي محمد عبدالغفار                                               

 السودان                                                                                                    -ائب مدير جامعة الزعيم األزىري  ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعليم من موجو ظلط فرض إٔب عمدت بريطانيا فإف وذلذا البلداف، كل ُب التنمية عماد التعليم     
 السوداف. افريقيا ُب ٔتصاحلها وربطها ادلادية، ادلوارد إستنزاؼ على القائمة اإلستعمارية مصاحلها ؼلدـ
 ولعل واخلارجية، ليةالداخ السياسو على سلباً  أثرت اليت ادلمتده اآلثار لو كانت البلداف تلك من كغَته
 دارفورمن قضية ولعل ادلمتده، النعرات وتلك مشالو، عن السوداف جنوب إنفصاؿ اإلفرازات تلك أىم
 .                                القضايا تلك أىم
 سياسي وضع من اليـو الببلد إليو آلت ما أب كبَت أثر ذات أهنا على القضايا ىذه الورقةتعاِب      
 سلرجاتو تقتصر تعليمياً  ظلطاً  فرض أنو كما احلضريو، بادلناطق التعليمية سياستو ُب ادلستعمر إىتم. يمًتد
 .                                                                      العامة اخلزينة على مالياً  عبئاً  ذلك يشكل دوظلا احلاجة تقتضي ما وفق موظفُت ٗتريج علي
 معزولو مناطق ظهور ذلك نتيجة. فكانت التعليمية السياسة نفس على ادلتعاقبة احلكوماتاستمرت      
 والواجبات، احلقوؽ ُب بادلساواة تنادي ادلناطق بع  جعل الذي األمر والسلطة، القرار اٗتاذ عن

 وظهرت والثروة، السلطة قسمة مسمي ٖتت وذلك ،(اجلهة حسب) جهويو سلتلفو مسميات واٗتذت
 الصائب القرار اٗتاذ الصعب من أصبح ولذلك(، حزباً  183 من أكثر) السياسيو األحزاب من العديد
 .                                                                                              واحد سياسي رأي على اإلمجاع الصعب من أصبح كما

                      -:للمنهج القومي المركز يقوم أن على ئمقا الس اسي البالد مستقبل إن
 .إذابتو على والعمل والجهوي والقبلي اإلثني التنوع ومراعاة المناىج وضع إعادة على – 1
 .منفصل  مواد كمنهج المتق م  المراحل من الوطن   الترب   منهج إدخال -2
 .المختلف  الفئات كل دمج على قادراا  يجعلو ت ريباا  المعلم ت ريب -3
 األقل م على الطالب وتوزيع القبل  ، تكرس التي اإلقل م   الجامعات تأس س في النظر إعادة -4

   .واح ة بوتق  في المختلف  الثقافات وذوبان واإلختالط ال مج س اس  ي عم بما
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فبػهٛخ ثشَبيح يمرتذ لبئى ػهٗ رمُٛبد اجلٛم انثبَٙ نإلَرتَذ 
 ًٛخ ادلٓبساد انهغٕٚخ نذاسعٙ انهغبد األفشٚمٛخ( يف ر0.2ُ)ٔٚت

  ()الفتاح صبد صمر. د  ()سويدان أمل د.أ ( )مهدي صاشور محمود. أ                                                             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الثاين اجليل تقنيات كإحدى الصوتية ادلدونات فاعلية على التعرؼ إٔب البحث ىذا يهدؼ 
 متغَتات مع يتماشى ٔتا األفريقية اللغات دارسي لدى اللغوية ادلهارات تنمية ُب (web 2.0) لئلنًتنت
 لئلنًتنت الثاين اجليل تقنيات ىكإحد الصوتية ادلدونات استخداـ أف فرضية على البحث ويقـو .العصر

 لدى والتحدث االستماع مهارٌب خاصة اللغوية ادلهارات تنمية إٔب يؤدي األفريقية اللغات تدريس ُب
 .األفريقية اللغات دارسي

 ُب شلثلو األدوات من عدد باستخداـ الباحث قاـ البحث لنتائج والوصوؿ الفرضية ىذه والختبار 
 بادلستويات وقائمة ،(2.0ويب) لئلنًتنت الثاين اجليل تقنيات على قائم إلكًتوين تعليمي برنامج
 باإلضافة االستماع، مهارة مستوى لقياس اختبار استخداـ ًب كما والتحدث، االستماع دلهارٌب ادلعيارية

 شلن الطبلب من عينة على األدوات ىذه تطبيق وًب. التحدث مهارة أداء مستوى لقياس تقييم بطاقة إٔب
 ٕتربة إجراء وًب وضابطة ٕتريبية رلموعتُت إٔب عشوائية بطريقة تقسيمهم وًب البحث، شروط فيهم افرتتو 

 . دراسي عاـ خبلؿ عليهم البحث
 يشتمل الذي للبحث العاـ اإلطار بعرض وؼلتص األوؿ ادلبحث: التإب النحو على البحث وينقسم

 ادلستخدمة وادلصطلحات وأدواهتا، دودىا،وح ومنهجها، وأعليتها، وأىدافها، الدراسة، مشكلة على
 اليت األساسية ادلوضوعات على يشتمل الذي للبحث النظري اإلطار بعرض وؼلتص الثاين ادلبحث. فيها

 الثالث وادلبحث. ذاتو اجملاؿ ُب السابقة الدراسات من بالعديد مدعمة البحث موضوع إليها يستند
 وقياس البحث ومواد أدوات وبناء إعداد خطوات شتملي الذي للبحث التجرييب اإلطار بعرض وؼلتص

 وتفسَته الباحث وٖتليبلت البحث نتائج بعرض وؼلتص الرابع ادلبحث وأخَتا. لبلستخداـ صبلحيتها
 . البحث لنتائج

 المغــات دارســو المغويــة  الميــارات األفريقيــة  المغــات الصــوتية  المــدونات لإلنترنــت  الثــاني الجيــل :الدالــة الكممــات
 .المعيارية المستويات األفريقية 

                                                           

 معهد البحىث والدراساث األفريقيت، جامعت القاهرة. -أخصائي تعليم وتدريب  -ماجستير تكىىلىجيا التعليم 

  جامعت القاهرة. -عميدة كليت الدراساث العليا للتربيت  -أستاذ تكىىلىجيا التعليم 

 معهد البحىث والدراساث األفريقيت، جامعت القاهرة. -المساعد  أستاذ اللغت األمهريت 
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 يغزمجم انزؼهٛى انؼشثٙ يف مجٕٓسٚخ رشبد 

 محمد قاسم مختار بدوي                                            
 السودان  -جامعة كردف ان  -كلية اآلداب   -أستاذ مشارك  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تتطرؽ ىذه الورقة دلستقبل التعليم العريب ُب مجهورية تشاد، وهتدؼ إٔب استعراض ىجرات           
القبائل العربية واستقرارىا ُب النطاؽ اجلغراُب جلمهورية تشاد احلالية، ودور االستعمار الفرنسي ُب زلاربة 

ودورىا الرائد ُب معاىد التعليم ٔتختلف  ،حلديثة ُب فرض اللغة العربيةاللغة العربية، وصلاح الدولة ا
ّتانب استشراؼ مستقبل التعليم باللغة العربية وآفاقو احملتملة ُب النهوض ّتمهورية تشاد. وقد  مراحلو،

 اتبع الباحث ادلنهج التارؼلي الستعراض ىجرات القبائل العربية، وادلنهج الوصفي لوصف واقع التعليم
 اليـو ُب تشاد وصواًل للتنبؤ ٔتخرجاتو ُب ادلستقبل.

وقد قسم الباحث ىذه الورقة إٔب مخسة أجزاء: اجلزء األوؿ يتطرؽ جلمهورية تشاد جغرافياً           
وتارؼلياً، واجلزء الثاين يتطرؽ ذلجرة القبائل العربية جلمهورية تشاد ودوافع ىذه اذلجرات، اجلزء الثالث 

، وأخَتًا اجلزء يتناوؿ التعل يم العريب أثناء االستعمار الفرنسي، واجلزء الرابع ينظر ُب واقع التعليم اليـو
 اخلامس ويتناوؿ مستقبل التعليم العريب ُب مجهورية تشاد.

وقد توصل الباحث إٔب أف النطاؽ اجلغراُب جلمهورية تشاد احلالية شهد ىجرات كثيفة للقبائل        
على ىويتها من خبلؿ تعليم أبنائها اللغة العربية، وفرضتها ُب عهود تالية لغة رمسية العربية اليت حافظت 

للدولة رغم زلاولة ادلستعمر الفرنسي طمس ىذه اذلوية، وأف التعليم العريب ٓب يعد قاصرًا على ادلدارس 
عرفة والكتاتيب ألغراض دينية فحسب، بل إف اجلامعات التشادية مستمرة ُب مواكبة مستجدات ادل

اإلنسانية من حاسوب وفيزياء وكيمياء وغَتىا من اجملاالت التطبيقية من خبلؿ التدريس ُب كثَت من 
الكليات باللغة العربية، شلا ترتب عليو تبوأ طبلب ادلدارس العربية مكاهنم البلئق هبم ُب بناء الدولة وتعزيز 

تعليم ُب تشاد ينتظره مستقبل واعد يسهم ُب  النهضة احلديثة. وأف التعليم الذي يتخذ اللغة العربية لغة
اإلرتقاء بالببلد بصورة خاصة وأفريقيا بصورة عامة، وأف اذليمنة اللغوية اليت سعت فرنسا إٔب بسطها على 

 ُب سبيلها إٔب األفوؿ. -غرار ما فعلت ُب مستعمراهتا -
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 انغٕداٌ يف  ادلشأح رؼهٛىرغٕس  

  براىيمإالطيب محمد  ىاجر                                                    
 جامعة الجزيرة _ كلية التربية حنتوب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالتنمية ادلتعلقة االٕتاىات كل ُب كربى مسئولية عليها وتقع االجتماعي، التغيَت روح ىي ادلرأة        
. السليمة واإلٕتاىات والقدرات، ادلعارؼ فيهم وتنمي اجملتمع، حركة لقيادة وتأىيلهم النشء، وتربية
 وبناء األجياؿ إعداد ُب بدورىا للقياـ يساعدىا الذي ادلقصد ىو وتثقيفها ادلرأة تعليم كاف ولذلك

 .واجملتمع الفرد حياة وترقية والتنمية طويرالت لتحسُت أساسية وسيلة فالتعليم اجملتمعات؛

. وتطوره نشأتو على والتعرؼ ادلرأة، تعليم موضوع على الضوء إلقاء زلاولة إٔب الورقة ىذههتدؼ      
 .سلتلفة تارؼلية حقب ُب ادلرأة تعليم مسَتة لتتبع التارؼلي ادلنهج الورقة وتتبع

 :الورقة وتتناوؿ

 . فالسودا ُب ادلرأة تعليم نشأة -

 . ادلرأة لتعليم ادلدارس إنشاء ُب( السوداف ُب ادلرأة تعليم رائد) بدري بابكر الشيخ دور -

 . ادلرأة تعليم وتوسع تطور -

 .التوصيات ببع  الورقة وٗتتم
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SUSTAINABLE EDUCATION IMPROVEMENT 

 IN DEVELOPING WEST AFRICAN STATES 

NIGERIA AS CASE STUDY 

 ADEMOLA ALLI 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      In Nigeria as it is in most developing west Africa states, education was 
considered  a priority of the rich and the well to do in the society whom are 
less than 30 % of the population (Adejumo E.A. 2004), the poor economic 
situation in most of these developing west African states made it difficult 
for the poor masses to send the children to school, couple by the fact that 
most of these Children assist their parent one way or the other in their 
daily income generating activities to keep the family going. 

     In some cases when the parents are even  a bit capable of affording the 
cost of sending their Children to School, Male child are given the 
opportunity because they say according to Tradition and culture, Girl Child 
office is in the Kitchen and so sending female child to school is like wasting 
scarce resources, this accounted for having more Males than Females in 
most educational institution across the country right from Elementary 
schools to University level (Ademola et al, 2010), 

     This short coming geared most Government of the country up to 
provide a scheme called  National free education system, making education 
free for the populace at least from elementary to Secondary education 
level, as laudable as this scheme sounds, the poor economic situation in 
most developing west African states also affect the government of the 
states  and most of her slated programs. Also the unstable political 
situation  in Nigeria affects the scheme from contributing effectively to 
sustainable  education development in Nigeria in particular. Also little was  
done in the area of changing the masses view  and believe of educating just 
the Male child. And the  Girl Child  as well 

     With the beginning of the new millennium, there is the emergency of  
various NGOS Like ours, that focus on sustainable education development , 
design way of educating creating and recreating  public, cultural and 
traditional believes that militate against girl child education in particular 
and youths in general, furthermore such NGOs  acts as the third eye 
between the government and the masses, lobby government policy makers 
to allocate needed revenue for educational development in the country 
budget ,so that various design education development project will reached  
completion and be able to contribute its own quota to sustainable 
education development in the County. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     Climate change is one of the main issues that dominate the realm of 

discourse in the 21st century. It is the main challenge that threatens the 

existence and survival of human race. It has been proven beyond all 

shadows of doubt that human activities constitute the major cause of 

change affects human race disproportionately, taking its toll on the poor 

and the future generation. Owing to the visible concentration of poor 

people in Africa and given the constraint of this continent to respond to 

climate change issue, it becomes imperative to come up with an efficient 

and effective indigenous paradigm of rising to the challenges of climate 

change. This paper identifies the use of storytelling as a potent method 

of creating awareness and disseminating climate change information. 

This is borne out of the fact that story is indigenous and a potent 

methods of teaching and learning from time immemorial; it is also 

compatible with the modern teaching methods. The paper suggests 

climate change themes and issues that can be packaged in a database 

for education purposes. 

Key Words: Climate change, storytelling, Global warming, Indigenous knowledge, 

Teaching method. 
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Cyber learning environments in Africa:  
Status-quo and challenges 

 

                           Hussein Abdelfatah, Ph.D. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     Although cyber learning environment is the large umbrella that covers 
different types and sequenced generations of technology-based 
learning, such as e-Learning, m-Learning, simulated learning, virtual 
reality and augmented reality. There are however new forms which may 
include in the near future mixed reality and holoportation technologies. 
This research paper aims at examines to what extent such learning 
environments are used in education and educational research in African 
countries. Most of the countries in the African continent are considered 
to be developing countries characterised by the population growth, by 
the growing demand for education and by facing economical challenges 
especially in education. The most important of which is the lack of 
material and qualified human resources. This requires adopting new 
teaching methods that based on the communications revolution, the 
internet and educational applications of modern technology which could 
facilitate the cooperation in this field among the educational systems in 
this continent, and may contribute to solving many problems and keep 
up the pace with developments, challenges and even help crisis-stricken 
countries in rebuilding their educational systems. This research paper 
analyses some of the African continent’s leading research in addition to 
reviewing the evolution of the virtual reality concept and the changes it 
can reflect through virtual teaching environments and alternatives that 
can be offered to overcome the shortcomings of material aspects, 
human resources in the educational process. It presents as a result a 
prototype to show how an economical alternative to the holoportation 
technology can establish a new concept of virtual teacher agent. 
 
Keywords: Cyber learning, Holoportation, Virtual teacher agent, Education in 
Africa. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     The long-term vision of the African Union is promoting “An 
integrated, prosperous and peaceful Africa, an Africa driven and 
managed by its own citizens and representing a dynamic force in the 
international arena” through its historical and long-term Agenda 2063. 
This vision requires an integrated strategy for education and science and 
technology. The main pillars of this strategy include upgrading and/or 
building research infrastructure, enhancing technical and professional 
competencies, innovation and entrepreneurship, and providing an 
enabling environment for science, technology and innovation 
development in the African continent. The strategic orientation was on 
six main priority areas including 1) Eradication of hunger and achieving 
food security; 2) Prevention and control of diseases; 3) Communication 
(Physical & Intellectual Mobility); 4) Protection of our space; 5) Live 
together – build the society; and 6) Wealth creation. Space is a cross 
cutting issue of all of these priority areas that act an enabler for 
improving the socio-economic and welfare of the African citizens. This 
paper presents interlinkage of the global strategy of education, science 
and technology with space to improve the sustainable development and 
risk reduction in Africa. To implement such strategies there is a need to: 

 establish, develop, implement and manage programmes and 
projects on a continental scale; 

 develop capacity along the continent to review national, regional 
and continental innovation systems and interpret and disseminate 
results thereof; 

 initiate and strengthen partnerships, networks and forums in the 
field of space science and technology; 

 mobilize human and financial resources to ensure sustainability; 
 establish and maintain an information system; 
 Identify future needs and develop appropriate responsive and 

flexible data and indicators. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      Today, the scientific spirit is still little widespread in our society. We 
talk a lot, for multiple reasons, of the crisis in the teaching in Morocco, 
and the crisis of geosciences is not less serious. The university produces 
think models, and teachers. The course and the work of graduation 
(Bachelor or Master), is working in the direction to identify and better 
understand the popularization and valorization of heritage in general. 
Students, who choose primary or secondary education as their 
occupation, will have a key role to play in our society to bring close to 
the new generations the importance of the natural heritage and its 
preservation. This task would be achievable only through proper 
awareness and organizing educational tours or good geotourism, well 
documented and representative.  
     In fact, the wide gap between the scientific popularization and 
education lies in their different contexts. Teaching takes place in a 
specific space, organized following a particular structure and clearly 
separated from everyday life, and everyday life, being its popularization, 
has no place there.  
     The purpose of the story is to include: clarity of style, scientific 
accuracy, logical rigor of the presentation, these are the imperatives. But 
these scientific and educational qualities are not everything.  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

The demand for Geo-education has increased due to the recent 
innovations in education methods, and since the spreading of the term 
geo-education 10 years ago, by some geoscientists in Europe; we are 
trying to apply this method of education in Africa. 

     Education has been expanding very rapidly at all levels in Nigeria, but 
no progress was found in Geo-education. In Egypt the education policy 
in the last few years showed a continuous concurrent and adaptive 
policy, ignoring the geo-education branch. 

    The purpose of this paper is to find out what should be done in order 
to enhance the role of Geo-education in our basic educational system in 
both Nigeria and Egypt, and to show as well how to deal with and 
promote training and motivation of teachers to adequately provide the 
teaching methods of Geoscience in an interesting way. 

     The study is designed to investigate the level of students and 
teachers in knowing geoscience in both countries; Egypt as an example 
of North Africa and Nigeria as an example of West Africa, by using a 
questionnaire as a method of pilot survey for different educational 
levels. 

     The results of questionnaire for preparatory and secondary schools in 
both Egypt and Nigeria, reflect how there is no significant difference and 
there are strong correlations between results of students. A small, 
remarkable difference found between secondary schools, which refer 
that there is a high positive trend in geoscience work done by students 
at schools in Nigeria than Egypt. 

     A suitable recommendations for Geo-education in Nigeria and Egypt 
are concluded from the statistical results. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       Education is a long process of passing useful information from one 

generation to another, as the Prophet (Peace Be Upon Him) has 

commanded His followers to seek knowledge from cradle to grave. 

         According to Mushi (2009), African indigenous education is a 

process of passing among the tribal members and from one generation 

to another the inherited knowledge, skills, cultural traditions norms and 

values of the tribe. 

         Since the African indigenous education was succeed and met the 

needs of its people, It should be adopted in the African countries 

nowadays as a basic pillar, which can be reformed and renovated for 

proper improvement of modern teaching and learning process. 

     The researchers will point out some aspects that the African 

indigenous educational system can be useful nowadays, and how to 

reframe it to comply with the current African situation in Education. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     A number of factors have influenced educational transformation in 

the northern Nigerian society. One of them has been the Northern 

Elements Progressive Union (NEPU) one of the early political parties in 

the region, founded during the decolonization era. It acted as a strong 

pressure group influencing government actions and policies, especially 

aspects of the freedom and education of the masses. It had equally 

carried out some educational establishments. Therefore, this paper 

examines the activities of NEPU and its activists which brought about 

educational transformation in northern Nigeria. The concern is both on 

Islamic and western education. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     The utmost goal of environmental education is an environmentally 

literate citizenry. Being literate in the broadest sense means to have 

knowledge or competence on environmental issues. With increasing 

research on factors affecting students' learning outcomes, scholars are 

beginning to show interest in the relationship between personality 

factors and environmental literacy. This study, therefore, investigated 

big-five factors influencing secondary school students' knowledge of 

environmental education concepts and attitude to environmental issues. 

The study was descriptive while a survey method was applied. Four 

hundred and sixty two students comprising 243 males and 219 females 

in nineteen secondary schools were involved in the study. Three 

instruments used were: Neo Five-Factor Inventory by (Costa & McCrae, 

1991) (r=0.77), Environmental Knowledge Test (r= 0.86), and 

Environmental Attitude Scale (r=0.76).   

     Data were subjected to hierarchical multiple regression statistics. The 

results showed that there is a significant joint relationship between big 

five factors and students' knowledge of environmental education 

concepts, and environmental attitudes. The implications of these 

findings for the teaching of environmental education in Nigeria and 

Ugandawere discussed. 

 

Keywords: Big-five factors, Secondary school students, Environmental literacy. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     Africa continues to be marginalized as a content area within schools 
around the world – particularly in the United States Manning, 2008). In 
order to resolve this issue, the presenters focus on ways to move 
discussion about Africa and African peoples to the forefront. The 
leveraging of technology remains a viable avenue, but other ways of 
communication and cross-collaboration also can bring about new ways 
of thinking and deeper learning about Africa (Merryfield, 2008). Through 
the examination of education regarding African from an external 
perspective, we can further build upon the educational foundations 
already formalized across the continent. 
 
Sources: 

Manning, P. (2008). The African Diaspora: A History Through Culture. New York: 

Columbia University Press. 

Merryfield, M. (2005). Social Studies and the World: Teaching Global Perspectives. 

Washington (DC): National Council for the Social Studies. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     Education is among the factors which affect the individuals’ language 
behavior and language attitudes, since languages used as medium of 
instruction in schools tend to be used and introduced to the family by 
pupils and students. The languages with more socioeconomic value may 
be viewed as a way to gain better socio-political status and jobs. This is a 
descriptive study aims to shed light on how education affects individuals’ 
language behaviour in Northern Bahr el Ghazal (South Sudan) through 
the language used. Northern Bahr el Ghazal (NBeGS) was one of the ten 
States of South Sudan.2 It has an area of 33,558 km² and is part of Bahr 
el Ghazal region. 

     Interviews, focus group discussions and observations are the main 
tools of data collection. The data was collected from Northern Bahr el 
Ghazal State; mainly Aweil Town at the late 2009 to the beginning of 
2010, and Wau (January 2010), in addition to Juba (December 2010, 
December 2011, October 2014) and Khartoum (about 20 interviews at 
different times according to convenience). Besides, information was also 
obtained from the Northern Bahr el Ghazal State Ministry of Education 
and Sudan Fifth Population Census 2008. The information is used to be 
updated since then. 

 

 

                                                           
1
  Assistant Professor at the University of Khartoum, Faculty of Arts, Department of Linguistics. 

2
 NBeGS is divided into 4 States:  Aweil State, comprising Aweil South and Aweil Centre counties 

with its capital at Aweil. Lol State, comprising Aweil West, Aweil North and Raja counties with its 

capital at Raja. Aweil East State, comprising Aweil East County with its capital at Wanyjok. Twic 

State, comprising Twic County with its capital at Mayen Abun (https://radiotamazuj.org/en/article/full-

list-kiirs-proposed-new-28-states-s-sudan). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sudan
http://en.wikipedia.org/wiki/Bahr_el_Ghazal
http://en.wikipedia.org/wiki/Bahr_el_Ghazal
https://radiotamazuj.org/en/article/full-list-kiirs-proposed-new-28-states-s-sudan
https://radiotamazuj.org/en/article/full-list-kiirs-proposed-new-28-states-s-sudan
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     Bilingual education is the practice of teaching non-English-speaking 
children in their native language, while they are learning English. Co-
education is considered as the education of both genders in the same 
class in an institution. This has been given several interpretations, the 
most extreme of which is that girls and boys shell be thought the same 
things at the same time in the same place by the same faculty with the 
same methods and under the same regime (Encyclopedia Britannica, 
1986, vol.5, p. 961). The study was designed to analyze and explore the 
emotional problems of students in bilingual and co-education setup in 
Institute of Education and Research. Four hypotheses were developed 
followed by five research questions.  Research was descriptive and 
survey method was used to conduct the research. The purposefully 
developed questionnaire was used for data collection.  The sample for 
this study was consisted of 75 boys and 75 girls.  It was concluded that 
bilingual education in coeducation set up plays a vital role to develop the 
students’ self-confidence and it up provides a platform for both boys and 
girls which help them to develop their self-assurance.  It is 
recommended that teachers may help the students to minimize 
students’ anxiety by making them feel confident and comfortable, also 
avoid,  such questions which make them uncomfortable. 
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 انثبنث احملٕس
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 ٌ انؼشةٕانجهًٛٛ
 عالؤدٔسْى يف رؼشٚت ششلٙ أفشٚمٛخ يُز انمشٌٔ األٔىل نإل

 عمي إسماعيل حامد إسماعيل                                         
 (الق اىرة جامعة - األفريقية والدراسات البحوث)معيد    دكتوراه باحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىاجرت من  تشَُت أكثُر الروايات التارؼلية إٔب أف البليميُت كانوا ُب األصل مجاعػاٍت عربية           
منذ ما قبل اإلسػبلـ، ٍب سكنوا ادلنطقة اليت تقع شرقي القػارة  موطنها األوؿ ُب ببلد جزيرة العرب

باسم "ببلد البجة". وػُلدد  رفت قدؽلاً األفريقية فيما بُت ساحل البحر األمحر وهنر النيل، ُب البػبلد اليت عُ 
، وىي إحدى القبػػائل الكربى اليت تنتسب لػ "بّلي العربية"البع  أصل تلك اجلماعات اإلثٍت إٔب قبيلة 

"عػرب قضاعػة". وقد اختلفت روايات ادلصادر التارؼلية حوؿ أصل ىؤالء القضاعيُت، وىل ىم من 
م ينتسبوف لػ "قحطػاف" )وىم عرب اليمن(. ومن ادلؤكد أف لفظ "العدنػانيُت" )عرب احلجاز(، أـ أهن

فيما تذكر بع  ادلصادر، وىم الذين يذكرىم البليميُت، أو البليُت، مشتق من اسم قبيلة بلي العربية 
 أيضا مؤرخو اليوناف والروماف باسم  "البليميز".   

والثقػافػػة العربية ُب ببلد البجػػة، وما  ظاىر العروبػػةولعب البليميوف دورًا حضاريػػًا مهًما ُب نشر م       
حوذلػا، منذ ما قبل الفتح اإلسػػبلمي لتلك البػبلد، وىو ما يؤكد الػوجود العػػربػػي القوي ىناؾ، وأنو يرجع 

بلد، وكونوا قبل اإلسػبلـ. ؤترور الػػزمن صار ذلؤالء البليميُت قػوة وشوكة ُب تلك الب حلقبة موغلػػػة ُب القدـ
طبقًة أرستقراطيًة ثريًة ىناؾ، ومن ٍب كاف طبيعًيا أف يصَت حكم ببلد البجة ُب قبضة ىذه اجلماعػػػات 

كبَت ُب احلد من توغل   دوراً  البليميوف لعب إذ الػرومانية، مرباطوريةالعربية. وكانت ذلم مواجهات مع اإل
 النفوذ الػروماين ُب تلك ادلنطقة.

ـَ حوؿ ىذه اجلماعػات العربية، وأصلها القدًن، ودورىػػػا ُب وٖتا            وؿ ىذه الػورقُة أف ُ٘تيط اللثػا
 ، وذلك من خػبلؿ النقػاط التػالية:اتأكيد الػوجود العريب ُب ببلد شرقي أفريقي

    أصل البل م  ن. – 1
  .ىجرات البل م  ن من جزيرة العرب إلى شرقي أفريق   منذ العصور الق يم – 2
 ُحكم البل م  ن العرب لبالد البج . – 3
 العالقد  ب ن البل م  ن والح ارب  )الحضارم  العرب( في بالد البج . – 4
 .ادور البل م  ن في الح  من النفوذ الروماني في شرقي أفريق  – 5
 البل م ون وتجارة الددذىب عبر البحر األحمر. – 6
 بالد البج .دور البل م  ن في نشر العروب  في  – 7
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 –ٔالغ خذٚذ  –انؼًبنخ اإلفشٚمٛخ يف اجلضائش 
 سامية عرعار -حفصة جرادي                                                       

 الجزائر  –جامعة األغواط    –كلية العلوم االنسانية واالجتماعية                                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأسباب وعوامل  .ُب الفًتة األخَتة اجتماعياً  ووضوحاً  فريقية ُب اجلزائر بروزاً عرفت العمالة األ     
وٓب تدخل ضمن  ،فريقية إٔب سوؽ العمل اجلزائرية ليست اقتصادية ْتتةىذا التوافد لليد العاملة األ

رضتها ظروؼ سياسية وأمنية جراء البلستقرار الذي اتفاقيات دولية بل ُب الواقع ىذه العمالة ف
فمن الشرؽ األوضاع ادلتوترة ُب ليبيا بسبب ٖتطم البنية التحتية والفوقية   ،قليمياً إتشهده ادلنطقة 

رىاب شلا واستفحاؿ جيوب اإل ،ادلتأججة على السلطة واهنيار اجلبهة االجتماعية نتيجة الصراعات
ىذا من  ُب التموقع والنزوح ضلو اجلزائر ريقية ادلوجودة على األراضي الليبيةفأجرب اليد العاملة األ

ُب األزمة  أمن الذي تعرفو منطقة الساحل الصحراوي ويتمظهر أساساً البل جهة ومن جهة أخرى
واليت فتحت الباب على مصراعيو ُب نزوح أعداد ىامة من البشر بإٕتاه الشماؿ وعلى وجو  ،ادلالية

 -لعدة عوامل نستعرضها ُب الورقة البحثية  -جلزائراخلصوص ا

لكن يبقى الفقر  ،للنزوح ضلو الشماؿ سبب زلوري دفع األفارقة ف الواقع األمٍت أكيد ىوإ     
 من بُت أىم احملددات األساسية والبارزة اليت رفعت نسبة البلجئُت بإعتبار مناطقهم األصلية أيضاً 

 احلرمافو  أقل ما يقاؿ عنها أهنا مناطق مهمشة ونائية ؽليزىا الفقر وىي ،تقع ُب نطاؽ شبو جاؼ
فريقية  التنمية. كلها عوامل وظروؼ ساعلت ُب نزوح أعداد ىامة من ىذه البلداف األو  األمن وانعداـ

 باجلزائر العمل سوؽ ُب ندماجواإل لؤلمن وكسب لقمة العيش طلباً  ؛طار اذلجرة غَت الشرعيةإُب 
 ىذه طبيعة نستعرض البحثية الورقة ىذه ضمن ذفإ. قانونياً  مرخص غَت طابع ُب كاف فإو  حىت
 سياؽ توضح مفاىيم تضمُت مع اجلزائري اجملتمع على وتداعياهتا وظروفها خصائصها العاملة اليد

 .البحث
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 َبصش حبريح إلهٛى فٗ ٔانؼًشاَٛخ انغكبَٛخ األحٕال رمٛٛى

  حالة دراسة
  ناصر بحيرة إقميم فى المستدامة التنمية لتحقيق المتاحة والبشرية الطبيعية الموارد تقييم مشروع ضمن

 (1) سعيد محمد - (2) شحاتو أحمد - (1) صبحى حسن
 الجغرافيا قسم( 2) الطبيعية  الموارد قسم  (1)

 الق اىرةجامعة    –البحوث والدراسات األفريقية    معيد    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلصرية احلدود حىت العأب السد أماـ من كم 350 ضلو مصر َب العأب السد ْتَتة إقليم ؽلتد     
 ،كم  35 – 12وبعرض يًتاوح مابُت  ،كم مربع  4500 بنحو تقدر مائية ٔتساحة ، السودانية

 إقليم يعاىن ذلك ومع. مربع كم 9000 بنحو تقدر ارتفاع مًت 200 كنتور حىت ئيةشاط ومساحات
شلا إنعكس ذلك  ،أفقدت اإلقليم أعليتو التنموية الىت ادلشكبلت من العديد مصر َب العأب السد ْتَتة

 الوادى داخل ادلصرى ادلعمور مسطح ربع ضلو يشكل كونو من بالرغم ،فيو والعمرافعلى حجم السكاف 
 .النيلى
 حدت الىت خاصة ،فقر اإلقليم تنموياً  إٔب أدت الىت البشرية األسباب ٖتديد إٔب الدراسة وهتدؼ     
 .الطبيعية اإلقليم مقومات من فادةاالست من

 ،وادلعيشية واالقتصادية الجتماعيةوا الدؽلوجرافية السكاف أحواؿ على الوقوؼ الورقة وتتضمن     
 وما احلكومية اخلطط مابُت تناق  ىناؾ وىل. اجلذب مقومات توفر رغم الطرد املعو  ٖتليل وكذلك
 .والعمراىن السكاىن فقره إٔب أدى شلا اإلقليم تنمية إٔب هتدؼ مشروعات من األرض على ينفذ
 :يلى ٔتا الورقة هتتم كما

 لسكافل ىالنوع الًتكيب.  
  الًتكيب العمرى وأعلهااخلصائص الدؽلوجرافية.   
 حسب ملكية العمل ومستوياتو هاتوزيعو لعمل قوة ا ودراسة.   
 (مستوى الفقر )احلالة ادلعيشية ومستويات الدخوؿ.  
 قتصادية ادلستدامة لسكاف ادلنطقةاألنشطة اال. 
  توفرىا ومدىاحتياجات األسرة األساسية. 
  إعادة التوطُت وعمراف ادلستقبلو التوطُت والعمراف احلأب و. 

 على ادلنتشرة جمعاتالت ومواضع مواقع ودراسة ،اإلشغاؿ ونسبة رافالعم ْتجم ورقةال هتتم كذلك
 .اإلقليم َب االقتصادى النشاط ٔتناطق وارتباطها ،البحَتة ضفىت
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 اجلضائش يف انجٛئٙ اإلداس٘ انضجظ

 حفيظة خمايسية                                                         
 دكت            وراه باحث              ة                                                                           

 الجزائ                     ر بسكرة جامع                          ة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الب ئي اإلداري الضبط مفهوم  -أولا 
أما  ،من اجملتمعأيقصد ٔتصطلح الضبط ٔتفهومو العاـ تنظيم الدولة بطريقة وقائية لضماف سبلمة و      

ٔتفهومو اإلداري فهو رلموعة من اإلجراءات واألوامر والقرارات اليت تتخذىا السلطة ادلختصة بالضبط 
 النظاـ العاـ ُب اجملتمع.جل احملافظة على أمن 
 أىم   الضبط اإلداري الب ئي. -ثان اا 
من ادلتعارؼ عليو أف ادلهمة األساسية للضبط اإلداري ىي احملافظة على النظاـ العاـ بعناصره الثبلثة      

 وادلتمثلة ُب:
ى أنفسهم يقصد باألمن العاـ استتباب األمن والطمأنينة لدى مجهور ادلواطنُت عل األمن العام: -1

وأوالدىم وأعراضهم وأمواذلم، ويكوف ذلك باٗتاذ االحتياطات البلزمة دلنع وقوع احلوادث أو احتماؿ 
 .وقوعها

: ويقصد هبا احملافظة على الصحة العامة عن طريق الوقاية واالحًتاز من خطر الصح  العام  -2
ؿ تنقية مياه الشرب من اجلراثيم اإلصابة باألمراض وانتقاؿ العدوى ادلختلفة بُت ادلواطنُت من خبل

وكذلك تنظيم اجملاري العامة بأفضل الطرؽ  ،والشوائب، وضماف سبلمة أنابيب ادلياه النقية ونظافتها
الصحية لتصريف زلتوياهتا ُب أماكن بعيدة عن األحياء السكنية واٗتاذ التدابَت الكفيلة بالقضاء على ما 

  .اـ مياىها ُب األغراض الزراعيةٖتتويو من جراثيم وميكروبات عند استخد
: المراء ُب أف السكينة العامة عنصر جوىري وثابت من عناصر النظاـ العاـ السك ن  العام  -3 

أمسى من أىداؼ الضبط اإلداري فهي تستجيب إٔب مطلب أساسي  البيئي، وال ريب ُب أهنا تعد ىدفاً 
مع األمن العاـ  ر واذلدوء وتسَت السكينة وجوباً من مطالب احلياة اإلنسانية وىو احلاجة إٔب االستقرا

  .والصحة العامة بل تكاد تستوعب ىذين العنصرين فالواقع أف الضوضاء كانعكاس لدرجة التقدـ
 .ى ئات وسلطات الضبط اإلداري الب ئي -ثالثاا 
ا البلـز سوؼ تقتصر ىذه الدراسة فقط على بع  اذليئات اليت ذلا عبلقة ْتماية البيئة وتدخله     

 .كتفي فقط ٔتا ؼلص البيئةسيكرر معلومات عامة عن الضبط اإلداري بل تتلذلك، حىت ال 
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 سخصخ انجُبء ٔػاللزٓب حبًبٚخ اجملبل انغجٛؼٙ 
 ريم مراحي                                               

 جامعة تبسة الجزائر  -مساعدة  قسم أ                                                                    
 باحثة دكتوراه في الضريبة على العق ار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتجاوز القواعد  ومايؤديو من دور استهبلكي لؤلراضي غلعلو ،قد يتبادر ُب الذىن أف قانوف التعمَت     
اليت تبناىا قانوف محاية البيئة، لكن ُب حقيقة األمر نرى أف القواعد اليت جاء هبا ادلشرع ُب قانوف التهيئة 

  وذلك بتكريسها للصلة ادلوجودة بُت عملية التهيئة. ،والتعمَت هتدؼ إٔب سد الفراغ القانوين
الذي أخضع منح  ،التوسع وادلواقع السياحية ادلتعلق ٔتناطق 03/ 03يقاؿ عن القانوف  ءونفس الشي -

رخصة البناء داخل مناطق التوسع وادلواقع السياحية إٔب الرأي ادلسبق من الوزارة ادلكلفة بالسياحة 
وبالتنسيق مع اإلدارة ادلكلفة بالثقافة عندما ٖتتوي ىذه ادلناطق على معآب ثقافية مصنفة. وقد أحالت 

لى قانوف التهيئة والتعمَت بنصها على أف شغل واستغبلؿ األراضي من نفس القانوف ع 10ادلادة 
من خبلؿ  .ادلوجودة داخل مناطق التوسع وادلواقع السياحية يكوف ُب ظل احًتاـ قواعد التهيئة والتعمَت

ىذا العرض تتضح الصلة ادلوجودة بُت القانونُت باعتبارعلا ميدانُت متكاملُت ومًتابطُت، وتتجسد ىذه 
أكثر فيما يتطلبو ادلشرع من إجراءات بغرض احلصوؿ على رخصة البناء، ومن خبلؿ التمعن ُب  العبلقة

نصوص القانونُت ادلذكورين أعبله يتضح أف ادلشرع حاوؿ إقرار وسائل تعمَت مشجعة وبادلقابل حاوؿ 
من جهة،  ٖتًـت القواعد والشروط ادلنصوص عليها قانوناً وضع قواعد للتصدي لكل التجاوزات اليت ال

ومن جهة أخرى حلماية األراضي الفبلحية وادلناطق اليت ٖتتوي على مناظر أرضية وْترية زلمية. وىو 
 ماستناقشو تلك الورقة البحثية.
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 (ٔاحلهٕل ٔاٜثبسْدشح انكفبءاد انؼهًٛخ انغٕداَٛخ )األعجبة 
 عبدالعظيم تنير محمد أحمد

 مشارك أستاذ                                                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دالهتا ُب عآب اليـو بصورة ملحوظة، نتيجة جملموعة من العوامل اذلجرة عملية سكانية زادت مع
والظروؼ، تتفق وٗتتلف من رلتمع آلخر. أما ظاىرة ىجرة الكفاءات العلمية األفريقية فقد بدأت 
بشكل زلدد منذ القرف التاسع عشر، وازدادت ُب بداية القرف العشرين، وُب السنوات اخلمسُت األخَتة 

لذلك أصبحت ىجرة الكفاءات من أىم العوامل ادلؤثرة ُب  بثورات الربيع العريب. وخاصة بعد ما ُعرؼ
و٘تثل دولة السوداف ظلوذجًا صارخًا لظاىرة ىجرة  دوؿ القارة األفريقية اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسياً.

كما لذلك يهدؼ ىذا البحث لدراسة ظاىرة ىجرة الكفاءات العلمية السودانية،   الكفاءات العلمية.
ولدراسة ىذه  يهدؼ أيضًا للتقصي حوؿ أسباهبا، وللوقوؼ على اآلثار النامجة عنها وكيفية معاجلتها.

الظاىرة استخدـ الباحث منهج البحث العلمي ادلعاصر،كما استخدمت أدوات البحث األولية والثانوية 
اءات السودانية إٕب جلمع ادلعلومات والبيانات. وتتلخص أىم نتائج البحث ُب أف ظاىرة ىجرة الكف

من الكفاءات العلمية السودانية قد  اً ألف 50اخلارج باتت مسألة مقلقة والفتو للنظر، ألف أكثر من 
السوداف ُب السنوات األخَتة متوجهُت ضلو العادلُت العريب واألوريب، لذا بلغت مشكلة ىجرة  تغادر 

حدي إاخلارجي درجة من األعلية جعلها  إٕب العآب –أساتذة جامعات وأطباء  –الكفاءات العالية 
اليت يواجهها السوداف ُب النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية. كما توصل البحث  ادلهمةالقضايا 

تقف وراء ىجرة الكفاءات العلمية  -طاردة وجاذبة  -إٕب أف ىنالك أسباب كثَتة وعوامل متعددة 
العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية )مثل  :الطاردة تتمثل ُبالسودانية، ولعل أبرز العوامل 

النزاعات الطويلة اليت امتدت منذ استقبلؿ السوداف(. أما أىم العوامل اجلاذبة فتكمن ُب سعي دوؿ 
ادلهجر إلغراء الكفاءات العلمية السودانية بتقدًن احلوافز وارتفاع مستوي ادلعيشة وتوفَت متطلبات العمل 

دلهٍت ادلتخصص بصورة ٘تكنهم من اإلبداع وتفجَت الطاقات. ولقد ترتب على ىجرة الكفاءات العلمية ا
السودانية العديد من اآلثار اإلغلابية والسلبية على اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية. لذلك 

يت ٘تكن من احلفاظ على  يوصي البحث بأف تستنبط الدولة السودانية من احللوؿ وتبتكر من الوسائل ال
الوطن، عن طريق توفَت متطلبات الرضى الوظيفي،  كفاءهتا ادلوجودة وتعيد عقوذلا اليت ىاجرت إٔب

ومن  وتقدًن احلوافز ادلادية واألدبية ادلناسبة، وٖتسُت بيئة العمل، وحل مشكلة النزاعات ادلسلحة وغَتىا،
ت والتشخيص الدوري حلالة ىجرة الكفاءات العلمية الضروري ٖتديد آلية للمساعلة ُب توفَت البيانا

 وزلدداهتا وتداعياهتا، وذلك من أجل ٖتقيق ادلصاّب العليا للوطن.
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 ادلشأح يف األيثبل انشؼجٛخ األيٓشٚخ صٕسح
 ()عمر عبد الفتاح                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 تعرب الىت األدبية األشكاؿ من وىي وثراًء، غٌت الشعيب األدب فروع أكثر أحد الشعبية األمثاؿ تعد 
 اليومية للحياة وٕتارب خربات وخبلصة فكر نتاج ٔتثابة ألهنا الصدؽ من يقًتب بشكل الواقع عن

 لتجربة ونتاجاً  تعبَتاً  الشعيب ادلثل يكوف ما وغالباً . الشعبية للثقافة صادقاً  ٕتسيداً  ٘تثل فهي للشعوب؛
 فإف ولذا معُت، سلوؾ باتباع نصيحةّ  اخلربة ىذه على وتؤسس وحكمة، عربة إٔب ٗتلص طويلة شعبية
 فكر مبلمح تكّوف ألحياف،ا من كثَت ُب وبع  بعضها تناق  على ما، جملتمع الشعبّية األمثاؿ رلموع
 ومساتو الشعب مبلمح من ىاماً  جزءاً  ٘تثل إذف الشعبية فاألمثاؿ. خاّصة ومعايَت مسات ذي شعيب

 .واألخبلقية القيمية ومعايَته ومعتقداتو معيشتو وأسلوب
 تصوير كيفية رصد هبدؼ األمهرية، الشعبية األمثاؿ ُب ادلرأة صورة لتناوؿ الدراسة ىذه تسعى

 أىم وإبراز وسلبياهتا، باغلابياهتا الصورة ىذه وجوانب مبلمح ٖتديد مع للمرأة، األمهرية الشعبية اؿاألمث
 اليت األمهرية الشعبية األمثاؿ من ظلاذج وٖتليل عرض خبلؿ من وذلك االجتماعية، وقضاياىا ادلرأة أدوار

 التحليلي الوصفي ادلنهج دراسةال تتبٌت السياؽ ىذا وُب. قضاياىا وعاجلت ادلرأة صورة رسم ُب أسهمت
 ٖتليل مع موضوعية دراسة الدراسة زلل الشعبية األمثاؿ دراسة يتم ْتيث للموضوع؛ معاجلتها ُب

 القضايا بياف مع األدبية، ادلادة تتناوذلا اليت األساسية ادلوضوعات وتصنيف ٖتديد يتم ٍب ومن مضموهنا؛
 .  وشرحها لذلك موضحة بنماذج تدالؿاالس مع عنها تتفرع اليت الفرعية وادلوضوعات

 ٔتبحث وتثٍت فيها، ادلتبع وادلنهج وتقسيمها وأعليتو الدراسة موضوع تتناوؿ ٔتقدمة الدراسة تبدأ      
 األمثاؿ دلكانة أيضا ادلبحث يعرض كما عاـ، بشكل مساهتا وأىم وأعليتها الشعبية األمثاؿ حوؿ ٘تهيدي
 مبحثها ُب الدراسة تنتقل ٍب ومن. مساهتا وأبرز موضوعاهتا وأىم اهتاوتصنيف األمهري األدب ُب الشعبية
 لتوضح الدراسة، ٔتوضوع تتصل اليت األمهرية الشعبية األمثاؿ من ظلاذج والتحليل بالدراسة لتتناوؿ الثاين
 ألمهريا اجملتمع وُب عاـ، بشكل اإلثيويب اجملتمع ُب وقضاياىا ودورىا ادلرأة لصورة ادلشكلة ادلبلمح أىم

 .الدراسة نتائج أىم تعرض ٓتا٘تة الدراسة وٗتتتم. خاصة
 

                                                           
() القاىرة جامعة – األفريقية والدراسات البحوث معيد - األفريقية المغات بقسم المساعد األفريقية المغات أستاذ. 
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 يٍ انصحٙ : يذخم األفشٚمٛبأ يف اجملزًؼٛخ انثمبفخ رًُٛخ
  (فبعٕ ثٕسكُٛب - ثٕٛثٛبإ –حبنخ )نٛربٚب  

 عبدالناصر عمي بن عمي الفكي                       
 السودان  –دراسات اإلفريقية  مركز البحوث وال –جامعة إفريقيا العالمية  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملتمعية مدخل األمن الصحي ُب إفريقيا كركن أساسي لؤلمن تتناوؿ الورقة البحثية تنمية الثقافة ا     
  الكثَت فأوكعنصر مؤثر ُب اسًتاتيجية األمن القومي للدوؿ اإلفريقية، حيث  اإلنساين بالقطاع الصحي،

 الوبائي، لكبدا والتهاب يدزواإل  (EVD) اإليبوال  مثل مراضاأل انتشار منتعاين  إفريقيا بلداف من
ُب رلاؿ الصحة والرعاية الصحية ُب دوؿ:   اجملتمعية الثقافة دور دراسة كحالة الورقة تضعها اليت وىي
 االجتماعية العلـو اىتماـ وادلرض الصحة موضوع حظي أف بعد خاصة. فاسو بوركينا -ثيوبياإ –ليربيا 

 على والدينية واالجتماعية الثقافية العوامل تأثَت نهابي من مهمة قضايا أثارت اليت واألنثروبولوجية والنفسية
 والضبط لزاـإٕب دور الثقافة اجملتمعية ذات اإل وتتعرض .ادلناسب العبلج أختيار وكذا ادلرض وتفسَت فهم

 الثقافة وفق نتشاراإل معدالت خف  أو ادلرض نتشارإأسهمت بزيادة معدالت  ىمد يأ إٔبو  اجملتمعي
وما ادلشاكل  ،ادلستفادة والدروس العرب وما مراض،األ مع التعامل ُب الصحي اجلانب علي تدوالةادل

الثقافة اجملتمعية الصحيحة ُب توفَت  تنمية تسهم فأوكيف ؽلكن  .دوؿال تلكوالعقبات اليت واجهتها 
 مستقبل األمن الصحى.  إٔب وصوالً  فريقياأل نسافة لئلالبيئة الصحية ادلبلئم

ُب ٖتقيق األمن الصحي، وكذلك ُب معرفة دور ادلنظمات العاملة  ثر الثقافةأمعرفة  هتدؼ الورقة إٔب     
وتستخدـ الورقة ادلنهج الوصفي ودراسة احلالة لدوؿ  ُب رلاؿ الصحة ومدي إسهامها ُب الصحة العامة.

بغرض فهم الظاىرة واإلدلاـ ّتوانب تأثَتاهتا ادلختلفة ادلرتبطة باجلانب الصحي، وكما تستعُت  اإلفريقية
باألدوات البحثية مثل ادلقابلة الفردية واجلماعية مع منتسيب تلك الدوؿ ّتامعة إفريقيا العادلية، والوثائق 

 .والثانوية وليةاأل
 :ٌباآل إٔب الدراسة وتقسم
 .والتنمية والصحة اجملتمعية الثقافة – فريقياإ ُب وادلرض الصحة -وادلفاىيمي النظري طاراإل :وؿاأل احملور

 لتهابوإ ،ثيوبياإُب   يدزاإلو  ،ليبَتيا ُب يبوالاإل مراضأو  السائدة اجملتمعية  الثقافة ظلاطأاحملور الثاين: 
 بوركينا فاسو.  ُبالوبائي  لكبدا

  .الصحي منواأل الثقافية التنمية مدخل فريقياإلث: مستقبل احملور الثا
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7
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 همشٌ األفشٚمٙاإلراػبد ادلصشٚخ ادلٕخٓخ ندٔس 
 يٛذاَٛخ يف األَثشٔثٕنٕخٛب انثمبفٛخ دساعخ -يف رشكٛم انصٕسح انزُْٛخ ػٍ يصش 

 عمار عبد الحكيم عبد الغفار أبو دينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوشػػك  لقػػد، و تصػػاؿ إٔب الػػدخوؿ ُب عصػػر ثقافػػة العودلػػةأدى التطػػور السػػريع ُب رلػػاؿ تكنولوجيػػا اإل     
، فمػا يػؤثر فيهػامنهػا ٔتػا ػلػدث ُب األجػزاء األخػرى و العآب أف يكػوف قريػة إلكًتونيػة صػغَته يتػأثر كػل جػزء 

تطػػػور وسػػػائل  ومػػػع ،ػلػػػدث ُب الشػػػرؽ يتػػػأثر بػػػو الغػػػرب ومػػػا يقػػػاؿ ُب الشػػػماؿ يسػػػمع صػػػداه ُب اجلنػػػوب
االتصػػػاؿ اجلمػػػاىَتي أو مػػػا يعػػػرؼ بوسػػػائل اإلعػػػبلـ  اعتمػػػدت الػػػدوؿ ُب تنفيػػػذ سياسػػػتها اخلارجيػػػة علػػػى 

ف اإلعػبلـ ووسػائلو ورسػائلو مػن أال إ ،العسػكرية واالقتصػادية واإلعبلميػةالعديد من الوسائل الدبلوماسػية و 
وذلػػك ُب إطػػار اسػػتخداـ القػػوة الناعمػػة للتػػأثَت الثقػػاُب علػػى  ،أىػػم وأبػػرز أدوات تنفيػػذ السياسػػة اخلارجيػػة

 .الشعوب
وتعػػػرض ىػػػذه الدراسػػػة بشػػػكل مفصػػػل عػػػن اإلذاعػػػات ادلصػػػرية ادلوجهػػػو بصػػػفو عامػػػو مػػػن حيػػػث 

األىػػػػداؼ والػػػػربامج ادلقدمػػػػو ٍب تقيػػػػيم ىػػػػذه الػػػػربامج وتوضػػػػيح اإلغلابيػػػػات والسػػػػلبيات ُب ٗتطػػػػيط النشػػػػأة و 
 وإعداد وتنفيذ ىذه الربامج.

وتسعى ىذه الدراسة إللقاء الضوء علػى اإلذاعػات ادلصػرية ادلوجهػة إٔب القػرف األفريقػي ومسػتواىا    
إثيوبيػػػا كمجػػػاؿ جغػػػراُب للدراسػػػة ىػػػذا مػػػن علػػػى  التنظيمػػػي وعػػػرض برارلهػػػا واللغػػػات ادلقدمػػػو هبػػػا والًتكيػػػز

تصػاؿ اذلندسػية ادلسػتخدمة ُب رلػاؿ اإلذاعػات ادلوجهػة والػيت تتكػوف مػن اإل ة، والقياـ بدراسة وسػيلجانب
الػيت تتمثػل و  ،ومشكبلت ىذه التقنيػة SHORT WAVEإستديوىات وزلطات إرساؿ ادلوجة القصَتة 

قطػػع اإلرسػػػاؿ الػػذي ػلػػوؿ دوف وصػػوؿ الرسػػػالة  وق عليػػفيمػػا يسػػمى بالتشػػويش ادليكػػانيكي وىػػػو مػػا يطلػػ
 .اإلعبلمية ذلذه اإلذاعات إٔب ادلناطق ادلستهدفة

وتقـو ىذه الدراسػة للكشػف عػن الصػورة الذىنيػة الػىت تتشػكل لػدى شػعوب القػرف األفريقػي عػن مصػر    
 يب.ذلك ُب إطار ادلصاّب بُت الشعوب وتدعيم العبلقات على ادلستويُت الرمسي والشعو 

خػر ومساتػو بدراسػة اآل القيػاـإٔب ىذه ادلرحلة من التأثَت الثقاُب على الشػعوب األفريقيػة غلػب  للوصوؿو     
 إٔب أفضل الطرؽ واألساليب اإلعبلمية ُب سلاطبتو ؤتا يتناسب مع ثقافتو.  للوصوؿالثقافية 
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 انغٕداَٛخ انثمبفخ
  يوسف الشيخ الفاتح                    

 "حنتوب" التربية كلية – الجزيرة جامعة. والمعاصر الحديث التاريخ أستاذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٖتقيق ُب الثقافات وألعلية واللغوي الثقاُب التصور تعزيز رلاؿ ُب اليونسكو توجيو على بناءً         
 لغة قافةالث ٔتفهـو وتعرؼ الضوء تسلط حيث ،الدراسة ىذه أعلية تأٌب اإلفريقية القارة ُب التنمية

 التنوع مفهـو أف ؤتا .وادلسلمُت الغربيُت الباحثُت من طائفة عند بالثقافة ؼتعر  ،كماإصطبلحاً و 
 السوداف الدوؿ ىذه بُت ومن ،واحلروب للصراعات مصدر دويع ،بعينها بدوؿ يرتبط الثقاُب

 البحث وؽلضي ،واقتصادياً  اً ولغوي وجغرافياً  أثنيا السوداف بو يتسم الذي للتنوع خلفية يقدـ فالبحث
 مدرسة وىي .السودانية الثقافة ُب ادلدارس وأبرز ،وخصائصها السودانية الثقافة ٔتفهـو ليعرؼ
 .العنصرية ادلدرسة ٍب "السودانوية مفهـو" التنوع ُب الوحدة ومدرسة ،الثقاُب احلوار و الصراع
 ؽوأعرا أجناس بالسوداف أف خاصة ،لببلدا ُب الثقاُب التنوع بُت تفصيل البحث رلاؿ وُب      
 وتبل  الببلد ُب اللغات وتتعدد عراؽاأل من وغَتىم ،والبجة والنوبة والزنوج العرب تضم سلتلفة

 .ادلعتقدات ُب التنوع إٔب إضافة احمللية اللهجات غَت اللغات من مائة من يزيدما
 الثقافية التعددية ىذه دلستقبل مفصل يافوتب الثقافية التعددية فكرة يوضح تفصيل وبالبحث     
 االنقسنا ثقافة ،الشرؽ ُب البجة ثقافة ،الببلد وسطو  مشاؿ ثقافة يضم الذي السوداين اجملتمع ُب

 من وغَتىم والبديات والزغاوة الفور ثقافة ،النوبو جباؿ ُب النوبة ثقافة ،األزرؽ النيل ُب وادلاباف
 .فوردار  ُب القبائل
 ترسيخ أبرزىا أفكار مجلة من إنطبلقاً  الثقافات ذلذه ادلستقبلية للرؤية توضيح البحث ُبو      

 ادلختلفة الثقافات بُت السلمي والتعايش التكامل فكرة تدعيم ،والشعوب اجملتمعات بُت للتفاىم
 تنسجم اليت ادلواطنة دعائم ترسيخ جلأ من أمشل بصورة األفريقية القارة وُب الواحد القطر داخل
 بُت لتقرب الثقافات تطوير على العمل مع واالختبلفات، التعدد تقبل ويتم ،اخلصوصيات فيها

 .أشكالو وتنوع الثقاُب وادلوروث الًتاث حفظ مع الشعوب
 مثلةأ البحث ثنايا ففي والتقاليد والعادات الثقافات متنوعة السودانية الثقافة كانت ودلا     

 ىذه وأبرز ،السودانية الثقافة على األخرى الثقافات أثر جلياً  فيها يظهر سودانية وتقاليد لعادات
 السودانية الثقافة أف يوضح شلا .اإلسبلمية ،األفريقية ،ادلسيحية ،الرومانية ،الفرعونية: الثقافات
 .سلتلفة ثقافات من ىائبلً  كماً  ورثت
   .وتوصيات ونتائج ٓتا٘تة البحث وؼلتتم
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 منٕرخبً  انغٕداٌ أفشٚمٛب يف انزًُٛخ ػهٗ ٔرأثريْب األفشٚمٛخ ءادانكفب ْدشح
العاقب عمر فاطمة                                                          

 السياسية العلوم قسم مشارك أستاذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُب العلميػػػػػة الكفػػػػػاءات مػػػػػن ثػػػػػروة وؽلتلػػػػػك والبشػػػػػرية، الطبيعيػػػػػة ادلػػػػػوارد مػػػػػن بالعديػػػػػد السػػػػػوداف ؽلتػػػػػاز     
 ٔبإ قػػػػػادت واالجتماعيػػػػػة واالقتصػػػػػادية السياسػػػػػية العوامػػػػػل مػػػػػن لعػػػػػدد وكنتػػػػػاج ادلختلفػػػػػة، اجملػػػػػاالت كافػػػػػة
 أهنػػػػػا ادلعاصػػػػػرة األلفيػػػػػة ُب اذلجػػػػػرة ؽليػػػػػز ومػػػػػا احملليػػػػػة، الكفػػػػػاءات ىجػػػػػرة وىػػػػػي حديثػػػػػة اجتماعيػػػػػة ظػػػػػاىرة
 معهػػػػػػا ؽلكػػػػػػن الػػػػػػيت بالدرجػػػػػػة واإلنسػػػػػػانية الطبيعيػػػػػػة العلػػػػػػـو ضػػػػػػروب كافػػػػػػة ُب العلميػػػػػػة للكفػػػػػػاءات ىجػػػػػػرة
 ٕتػػػػددت قدؽلػػػػة ىػػػػي بػػػػل حديثػػػػة ظػػػػاىرة ليسػػػػت اذلجػػػػرة وظػػػػاىرة احملليػػػػة، التنميػػػػة ُب تػػػػؤثر قػػػػد أهنػػػػا القػػػػوؿ

 وتأثَتىػػػػػػا اذلجػػػػػرة ظػػػػػاىرة دراسػػػػػة دوعنػػػػػػ مضػػػػػطرد، بشػػػػػكل تػػػػػزداد أف أب قػػػػػػادت سلتلفػػػػػة ظػػػػػروؼ ظػػػػػل ُب
 جوانبهػػػػػا مػػػػػن الظػػػػػاىرة ىػػػػػذه إضػػػػػطراد أب قػػػػػادت الػػػػػيت العوامػػػػػل دراسػػػػػة مػػػػػن البػػػػػد احملليػػػػػة التنميػػػػػة علػػػػػى

 .احمللي اجملتمع على الظاىرة ذلذه واألثر التأثَت طبيعة على للوقوؼ ادلختلفة،

 حيػػػػػػػث ظلوذجػػػػػػػاً  فالسػػػػػػػودا بأخػػػػػػػذ التاليػػػػػػػة ادلشػػػػػػػكلة بدراسػػػػػػػة البحػػػػػػػث يسػػػػػػػعى سػػػػػػػبق مػػػػػػػا إطػػػػػػػار ُب     
 التنميػػػػػة عمليػػػػػة علػػػػػى السػػػػػودانية الكفػػػػػاءات ىجػػػػػرة تػػػػػأثَت مػػػػػن رئيسػػػػػي بشػػػػػكل التحقػػػػػق الدراسػػػػػة ٖتػػػػػاوؿ

 العلميػػػػػة اجملػػػػػاالت علػػػػػى اذلجػػػػػرة ىػػػػػذه أثػػػػػرت مػػػػػدى أي أب ىػػػػػو للورقػػػػػة الرئيسػػػػػي والسػػػػػؤاؿ السػػػػػوداف، ُب
   الدولة؟ ُب والعملية

 التنميػػػػػػة، علػػػػػػى وتأثَتىػػػػػػا اجلػػػػػػامعيُت ةاألسػػػػػػاتذ ىجػػػػػػرة دراسػػػػػػة أب أساسػػػػػػي بشػػػػػػكل الورقػػػػػػة وهتػػػػػػدؼ     
 حصائي ومنهج دراسة احلالة.اإل ادلنهج الورقة وتستخدـ
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  ٔادلؼٕلبد انذٔس .. انغٕداٌ فٗ ادلذَٗ اجملزًغ يُظًبد
ثذسٖ ثبثكش مجؼٛخ حبنخ دساعخ  

              ابراىيم نور محمد فتحية                                                 

للبنات حف اداأل  جامعة– االجتماع علم مساعد استاذ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظهر مصطلح اجملتمع ادلدىن َب تسعينيات القرف العشرين لتكوف سلطة خامسة خارج احلكم َب      
ومعاجلة ادلشاكل الىت يعاىن  ،و٘تثلها العديد من الشبكات العاملة َب رلاؿ خدمة اجملتمع ،الدولة احلديثة

وضماف  ،طار خدمة شرائح اجملتمع ادلختلفةإعدادىا َب إىداؼ زلددة ًب أستعانة بمنها، وذلك باإل
 .ٖتقيق متطلبات اجملتمع

ىداؼ وَب السوداف على وجهة اخلصوص لتحقيق عدد من األ ،تسعى منظمات اجملتمع ادلدىن بعامة     
 .االجتماعية والتنموية والسياسة

دوار الىت انطلقت َب ٖتقيق األ رى ٔتكاف دراسة دور ىذه ادلنظماتطار بات من الضرو وَب ىذا اإل     
 ،، وذلك بدراسة حالة مجعية بابكر بدرىىم ىذه ادلعوقاتأ،كما بات من الطبيعى رصد جلهاأمن 
 حد اجلمعيات العاملة َب رلاؿ خدمة اجملتمع ادلدىن َب السوداف.أوىى 

 :تىهتتم ىذه الورقة باآل 

 .تأصيل دلفهـو منظمات اجملتمع ادلدىن. الوالً أ

 .ىداؼ ودور منظمات اجملتمع ادلدىن َب السودافأٖتديد  .ثانياً 

 .  ٖتليل سياسى اجتماعى لدور ىذه ادلنظمات .ثالثاً 

ستعانة بعدد من ، حيث يتم اإلدراسة احلالة داةأتستند ىذه الورقة العلمية على استخداـ    
 ع  الكتابات الىت تطرقت ذلذه ادلوضوع.ادلقاببلت وب
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سؤٚخ أَثشٔثٕنٕخٛخ نزأثري انؼٕايم انغٛبعٛخ ػهٗ احلبنخ انصحٛخ 
ب
ً
 ٔادلشضٛخ يف مشبل أٔغُذا: اإلميبء ثبنشأط منٕرخ

 ٭٭تامر جاد راشد        ٭محمد جالل حسين                  

 جامعة الق اىرة.  -د البحوث والدراسات اإلفريقيةمعي -بقسم األنثروبولوجيا   - مدرس ٭٭ مساعد  مدرس ٭
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل اقتحم علم  ،ٓب تعد دراسة األمراض والقضايا ادلتعلقة بالصحة وادلرض قضايا طبية فحسب
اؿ وخاصة بعدما أدرؾ العديد من األطباء والعلماء أف حدوث األمراض ال يعزو األنثروبولوجيا ىذا اجمل

والسياسية دورًا ىاًما ُب ذلك.  ،الثقافية ،بل تلعب العوامل االجتماعية ،فقط لتأثَت العوامل البيولوجية
ض اإلؽلاء ولعل خَت دليل على تأثَت العوامل السياسية على احلالة الصحية وادلرضية ىو ظهور وانتشار مر 

والذي يعد من األمراض اليت  ،بُت األطفاؿ ادلشردين داخلًيا ُب مشاؿ أوغندا Nodding diseaseبالرأس 
ٓب يتوصل العلماء إٔب ادلسبب احلقيقي حلدوثها وٓب يتمكنوا أيًضا من التوصل للعبلجات الفعالة ذلا شلا 

رقة البحثية متمثبًل ُب استعراض األحداث زاد األمر تعقيًدا. ومن ىذا ادلنطلق جاء اذلدؼ من ىذه الو 
مع التعرؼ على  ،السياسية اليت مرت هبا أوغندا وادلسئولة ُب ادلقاـ األوؿ عن ظهور ىذا ادلرض

وما  ،التفسَتات الغيبية والتصورات اخلاطئة اخلاصة بالسكاف واليت تتعلق ٔتسببات وطرؽ انتقاؿ ادلرض
واستعراض الدور الذي تقـو  ،ة الطرؽ اليت يلتمسوهنا لعبلجوترتب على تلك التصورات من ٖتديد نوعي

ىذا باإلضافة إٔب اإلشارة ألىم اآلثار  ،بو منظمات اجملتمع الرمسية وغَت الرمسية للحد من انتشار ادلرض
والتحديات الصحية واجملتمعية اليت تواجو  ،واالقتصادية النامجة عن انتشار ادلرض ،النفسية ،االجتماعية

وضع فضبًل عن  ،ثقاُب -بُت بادلرض ُب اجملتمع وذلك ُب ضوء منظور وتفسَت ادلدخل السوسيوادلصا
رؤية مستقبلية للوضع الصحي واجملتمعي ُب حاؿ استمرار ارتفاع معدالت اإلصابة بادلرض وعدـ توافر 

امجة عن وضع بع  التوصيات اليت من شأهنا العمل على ٗتفيف حدة التوترات النالعبلجات الفعالة، و 
 ادلرض واليت غالًبا ما تؤثر على ادلصابُت وأسرىم ُب ادلقاـ األوؿ.
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 سؤٚخ أَثشٔثٕنٕخٛخ يٛذاَٛخ :األثؼبد انصحٛخ ٔاالخزًبػٛخ نهفمش يف كبيجبال
 ٭٭٭تامر جاد راشد - ٭٭نانسي خطاب - ٭٭إيمان البسطويسي - ٭محمد جالل حسين

 مدرس ٭٭٭ أستاذ مساعد  ٭٭ مدرس مساعد ٭
 جامعة القاىرة -معيد البحوث والدراسات اإلفريقية -قسم األنثروبولوجيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؽلوجراُب كالنمو فمنها ما ىو د ،احلالة الصحية للسكاف ُب أوغندا العوامل االجتماعية ادلؤثرة على تعددت
ر الفقك اقتصادي ومنها ما ىو ،الصراعات الداخلية واللجوءروب و سياسي كاحل وومنها ما ى ،السكاين واذلجرة

 باإلضافة إٔب بع  العوامل األخرى.طلفاض مستوى ادلعيشة وا
 ترتبٔتثابة القاسم ادلشًتؾ ُب العديد من ادلشكبلت والظواىر االجتماعية حيث فهو  ،الفقرن وباحلديث ع

العديد من اآلثار اليت ترتبط ارتباطًا وثيًقا بالصحة وادلرض ُب اجملتمعات بصفة عامة واجملتمعات اإلفريقية  عليو
لعدة عوامل تضافرت مع بعضها البع  وتعد أوغندا من الدوؿ األشد فقرًا ُب إفريقيا نتيجة  بصفة خاصة.

وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذذلا الدولة للحد من  ،بة لسيادة الفقر ُب معظم أرجائهامهيئة  للظروؼ ادلناس
فعلى مستوى  ،فراد الذين يعيشوف ٖتت خط الفقرىناؾ العديد من األ ؿالفقر وتقليص عدد الفقراء إال إنو مازا

مليوف نسمة أي ما يعادؿ  6,7فراد الذين يعيشوف ٖتت خط الفقر حوإب أوغندا ككل يبل  عدد األ
 .2013%( من إمجإب عدد السكاف وذلك عاـ 19,7)

كافة اجملاالت االقتصادية ولقد ترتب على الفقر ُب أوغندا العديد من اآلثار السلبية اليت انعكست على   
حيث كانت ادلرأة أكثر الفئات ادلتأثرة باآلثار  ،صةوعلى ادلرأة بصفة خا ،بصفة عامة واالجتماعية والصحية

للعمل ُب رلاؿ دفع الفقر بالعديد من النساء حيث  ،ثار الصحيةالنامجة عن الفقر ُب ىذه الدولة وخاصة اآل
فالكثَت من العامبلت ُب رلاؿ اجلنس ُب   ،لبلـز لتغطية ادلتطلبات األساسيةاجلنس من أجل احلصوؿ على ادلاؿ ا

وقد ىاجروا إٔب   ،ادلتدنية اليت يسيطر عليها الفقراالجتماعية واالقتصادية كانت تنتمي للطبقات كامباال  
ومن ىذا  .كامباال قادمُت من ادلناطق الريفية وعملوا ُب بادئ األمر ببع  األعماؿ ذات العائد ادلنخف 

استعراض أىم اآلثار ادلًتتبة على سيادة الفقر ُب الدولة ومدى ادلنطلق جاء اذلدؼ من ىذه الدراسة متمثبًل ُب 
ن النساء والفتيات للجنس وخاصة فيما يتعلق بامتهاف الكثَت م ،َت ذلك على احلالة الصحية للسكافتأث

طلراط ُب ء الدفع بالكثَت من النساء لئلوراباإلضافة إٔب التعرؼ على أىم األسباب األخرى الكامنة  ،التجاري
 ىذا ،دلًتتبة على العمل ُب رلاؿ اجلنسفضبًل عن استعراض مدى وعي السكاف بادلخاطر الصحية ا ،اجملاؿ ىذا
لطب خدمات الرعاية  هنعلى سعي ذلكلعامبلت ُب رلاؿ اجلنس ومدى تأثَت لاجملتمع  رؤيةإبراز جانب إٔب 

ووضع رؤية مستقبلية  ،يدز ُب أوغنداكما سيتم اإلشارة إٔب الوضع احلإب دلرض اإل  ،ذلكالصحية إذا لـز األمر 
ىذا إٔب  ، من النساء للعمل ُب رلاؿ اجلنسللوضع الصحي ُب أوغندا ُب ظل سيادة الفقر واستمرار إتاه الكثَت

 جانب وضع رلموعة من التوصيات اذلامة ذات الصلة بطبيعة ادلوضوع.
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 (ربسخيٛخ)يمبسثخ  انزجؼٛخ َٔظشٚخ أٔغُذا
 أحمد الكريم عبد محمد                                                

 األفريقية والدراسات البحوث معيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظهػػػػػرت ُب أواخػػػػػر أربعينيػػػػػات القػػػػػرف العشػػػػػرين مػػػػػن أبػػػػػرز نظريػػػػػات تفسػػػػػَت نظريػػػػػة التبعيػػػػػة الػػػػػيت تعػػػػػد     
التخلػػػػػػف بشػػػػػػكل عػػػػػػاـ ُب أفريقيػػػػػػا، وأصػػػػػػبحت ىػػػػػػذه النظريػػػػػػة ذات زخػػػػػػم كبػػػػػػَت إثػػػػػػر اسػػػػػػتقبلؿ غالبيػػػػػػػة 

ومػػػػػن بينهػػػػػا دوؿ أفريقيػػػػػا لثبػػػػػوت الكثػػػػػَت مػػػػػن فرضػػػػػياهتا وقراءاهتػػػػػا للتخلػػػػػف ُب ىػػػػػذه  ،دوؿ العػػػػػآب الثالػػػػػث
اوؿ ىػػػػػػػذه الورقػػػػػػػة تقػػػػػػػدًن نقػػػػػػػد لنظريػػػػػػػة التبعيػػػػػػػة وتفسػػػػػػػَتىا للتخلػػػػػػػف سػػػػػػػتقبلؿ. وٖتػػػػػػػالػػػػػػػدوؿ حديثػػػػػػػة اإل

 ، وتنقسم الورقة على النحو التإب:1979-1962االقتصادي ُب أوغندا خبلؿ الفًتة 

 .إلفريقيا التبعية نظرية دلقاربة تارؼلي نقد -أوالً 

 .الربيطاين االستعمار هناية عقب األوغندي االقتصاد -ثانياً 

 .التبعية نظرية ضوء ُب أوغندا ُب االقتصادي تخلفال تفسَت -ثالثاً 

 .أوغندا ُب االقتصادي التخلف ُب الداخلية العوامل دور -رابعاً 

 خبلصات. -
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 " يٛذاَٛخ دساعخ"  رأثري سأط ادلبل انثمبفٗ ػهٗ يغزمجم انزًُٛخ فٗ اجملزًغ انغٕداَٗ

 ****مصطفى حورية/ د***         عبانش محب/ د**       بركة سعد.د/ أ*       الراضي عبد محمد
 **** مدرس األنثروبولوجيا    د* مدرس األنثروبولوجيا المساعد    ** أستاذ األنثروبولوجيا   *** أستاذ األنثروبولوجيا المساع    

 .الق اىرة جامعة -اإلفريقية والدراسات البحوث معيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد فالثقافة تبادلية، عبلقة بةٔتثا فهى ؛بعاداأل ومتداخلة وثيقة عبلقة والتنمية الثقافة بُت العبلقة عدت     
 ُب التنمية ٖتديات من ٖتدي تكوف قد الوقت نفس وَب ،اجملتمعات بع  ُب التنمية عوامل أحد تكوف

 لبلٕتاه وفقاً  الثقافة مفهـو ويقًتب اجملتمع، ذلذا التنمية وزلددات اجملتمع لطبيعة وفقاً  ،أخرى رلتمعات
 شكاؿأ كأحد "بورديو" صاغو الذى الثقاُب ادلاؿ رأس مفهـو من  - وادلعاين فكاراأل من نسق - ادلثأب

 ادلواقف مع التفاعل من الفرد ٘تكن الىت الثقافية ادلعرفة أشكاؿ عن ادلفهـو ىذا ويعرب لديو، ادلاؿ سأر 
 والنزعات ادليوؿ يشمل حيث ؛الثقافية واألحداث العبلقات تفسَت على القدرة ؽلتلك فأو  غلابية،إب

 مؤشرات خبلؿ من الثقافة رصد ؽلكن لذا االجتماعية، التنشئة عملية من ادلكتسبة والعادات الثقافية،
 مستقبل َب جلية بصورة يسهم الثقافية ادلوارد من ادلًتاكم الرصيد ىذا ولعل الثقاُب، ادلاؿ سأر  قياس
 ؽلتلك الذى البشري العنصر لتوافر ذلكو  خاصة، بصفة السوداين واجملتمع ،اجملتمعات كافة َب التنمية
 .كادؽلُتواأل ادلثقفُت فئة وىم الثقاَب ادلاؿ رأس من النمط ىذا
 ٔبإ البحثية الورقة وهتدؼ ادلمارسة، لنظرية النظرية ادلقوالت على الراىنة البحثية الورقة وتعتمد      
 عينة لدى قياس ومؤشرات ومكوناتو الثقاُب ادلاؿ رأس مفهـو رصد -:وىى األىداؼ من رلموعة ٖتقيق
 وكيفية تواجها الىت والتحديات نظرىم وجهة من التنمية مفهـو ورصد .اخلرطـو ّتامعة كادؽليُتاأل من

                                                                           .  السوداين اجملتمع َب التنمية ومستقبل الثقاُب ادلاؿ رأس بُت العبلقة طبيعة رصدإٔب  إضافة. مواجهتها
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 االخزًبػٙ انغهى حتمٛك يف ٔدٔسِ انشحم اعزمشاس
 يف يُبعك انجمبسح جبُٕة انغٕداٌ احلبيل 

 يوسف خميس أبورفاس                                                
 اإلفريقية والدراسات البحوث مركز مدير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حياهتم وتتميز ،رحل بأهنم السوداف وجنوب السوداف بُت احلدودي الشريط ُب السكاف يتصف     
 تسميتهم ًب وقد. ألبقارىم بوالعش ادلاء عن ْتثاً  العاـ طواؿ مستمر ترحاؿ ُب غلعلهم شلا ،بالبداوة
 اجملموعات ومع ،البع  بعضهم مع حتكاؾاإل من يزيد الًتحاؿ ىذا. أبقار رعاة ألهنم نسبة بالبقارة
 السلم ٖتقيق ُب الرحل ىؤالء استقرار أثر إبراز إٔب الدراسة ىذه تسعىو . ادلزارعُت من األخرى

 .ادلناطق ىذه ُب االجتماعي
 ،السكاف بُت  التوتر حدة ٗتفي  إٔب يؤدي الرحل استقرار أف فرضية من ةالدراس ىذه وتنطلق     
 ىذه وتتكوف. ادلنطقة ىذه ُب والصحية التعليمية اخلدمات تقدًن وإمكانية السلم ٖتقيق إٔب ٍبّ  ومن

 :التالية احملاور من الدراسة
 .االجتماعي السلم مفهـو -1
 .الرحل استقرار مفهـو -2
 .البقارة قمناط ُب السكاف خصائص -3
 .االجتماعي السبلـ وٖتقيق الرحل استقرار -4
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African Indigenous Languages  
As tools for African Development. 

 Adeola Funmilola Sanni                                                              

Michael Otedola College of Primary Education, Nigeria. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     The adoption of Colonial Lords languages like English, French, 

Portuguese and Dutch have overshadowed the significance of African 

languages. This has limited development process to the elites, 

detrimental to the grassroots. It has exposed African countries to foreign 

interference and has retarded growth. Majority of African languages, 

especially those having minority speakers are going into extinction 

basically because official businesses are conducted in adopted foreign 

languages. This has caused speakers of these languages see their 

languages as being inferior to the adopted foreign languages, as 

businesses in education, commerce, legislation, judicial processes, 

health, etc are conducted in these foreign languages. This paper seeks to 

highlight the evil of over-dependence on foreign languages as it affects 

the social, political, and economic life of the African countries. It shall 

expose the ills imported through foreign languages into Africa, and as 

well suggest the benefits of having indigenous languages restored to 

their rightful positions. it will explain how African languages can 

facilitate speedy development in education, economy, and social life of 

the African countries. 
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Developmental Views of Kano Market Literature  

towards Societal Change 

Bashir Abu Sabe 

Department of Nigerian Languages,  

Umaru Musa Yar'adua University, Katsina,  

Katsina State, Nigeria 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     Kano Market Literature has been in existence in Hausa 
society for over three decades (1984-2015). Attempts have 
been made by many scholars to examine the creation and 
growth of the formative stages of market oriented literature 
in other parts of the world; kitsch, as found in German 
Literature and Elizabethan Literature in England. The central 
thrust of this study is an attempt to examine the social 
changes or otherwise of Kano Market Literature as it affects 
Hausa society. The study however, hopes to identify and 
discuss the developmental views of the literature towards 
societal change. The study will also investigate and analyze 
the various dimension of the literature, with emphasis on 
how that phenomenon helps in the development of modern 
Hausa literature and society.   

KEY WORDS: Popular Literature, Kano Market Literature, Hausa 

Novels, Developmental changes in the society. 
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Leprosy in Late Period Skeletons  

from Ein Trighhi Cemetery, Dakhleh Oasis, Egypt 

                                                    Marowa Abdel Salam Saber 

Institute of African Research and Studies  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     Leprosy is a debilitating disease caused by infection with 

Mycobacterium leprae. Archaeological evidence for the disease in Africa 

and Asia in prehistory has also provided indications that the disease has 

ancient roots. Skeletal evidence for the disease is well documented for 

Medieval European. The oldest Skeletal evidence for leprosy was dated 

to the Ptolemaic period (c. 250 BC) described by Dzierzkray-Rgalski 

(1980) in four skulls recovered from Dakhleh Oasis. The current paper 

based on examining 104 adolescent and adult skeletons for leprosy. The 

burials recovered from Ein Tirghi cemetery dated to the Late Dynastic 

period (21th-27th Dynasties) (1070-404 BC).  The completeness of the 

skeletal remains and its excellent state of preservation, as well as the 

variation in the osseous impact of the disease in sixteen skeletons added 

to the corpus of information on the pathogenesis and the antiquity of 

leprosy. Out of those sixteen skeletons, sex showed osseous changes 

that would be unequivocally associated with gross clinical evidence of 

leprosy, while ten showed skeletal changes suggestive of leprosy. The 

prevalence rate of the disease is 15% (16/104) which indicates that 

leprosy was endemic in Dakhleh Oasis. It is concluded that considering 

the published leprotic cases which recovered from the Oasis (four 

Ptolemaic period and four Roman period) as well as the current cases 

indicate that leprosy was very frequent in the Oasis and/or the Oasis 

may be used as a deportation place for the infected people. On the 

other hand the absence of leprosy from early sites in Asia, provide 

increasing support an African origin for leprosy. However, this 

conclusion does not negate the possibility of an Asian origin for this 

notorious disease  
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CREATING VIABLE RURAL ENTREPRENUERSHIP  

FOR YOUTH IN DEVELOPING COUNTRIES, A CASE OF UGANDA 

Mugerwa Laettia & Nabulime Aidah Sanyu 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     Breaking the loose talk of unemployment, poverty-call it mind of 

hopelessness and self- imprisoned dependency notion lies in enhancing 

rural entrepreneurship as precursor to diagnosing and prescribing the 

increasing regrettable innuendoes that today besieges the feelings and 

perceptions of individuals (youth).the future of under developed 

societies does not depend in the public sector led management but 

rather private-led sector management, which private-led sector should 

spin on is rural evolutionary entrepreneurship for the youth. 

     This paper argues that macro and micro challenges can only be 

addressed through the applicability of rural entrepreneurship for youth. 

It points out the challenges enveloped there in and offer prescriptive 

and diagnostic measures of strengthening rural enterprises in the 

interest of balanced economic growth and development. In this paper, 

Uganda, India, and Bangladeshi are cited for practical comparative 

reasons to jump start our reflections into global thinking for local 

practical action. 
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Education and sustainable development in Egypt; 

 an Anthropological study of quality assurance and 

Academic accreditation systems  

at the University of Alexandria 
                                                            Salwa E. Abdalkader 

 Faculty of Arts - Alexandria University 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     The importance of the subject: Education is a fundamental human 
right, that enabling the achievement of all other social, cultural, economic, 
civil and political rights. It is the basis for sustainable development, and 
contributes to the social, economic and environmental dimensions and 
enhances peace and security. The educational institutions have seen, the 
rise developments in a number of universities, students enrolled, and 
private sector investment in higher education, and it became necessary to 
be associated with this expansion to raise the level and quality of education 
and sustainability through the development of basic standards related to 
the quality of teaching and learning resources and the environment. And 
not the conditions of education and challenges in Egypt, far from those in 
Arab and African world or that were not in Egypt more severe impact of 
several economic and socio-cultural factors, which puts many of the 
challenges to the implementation of development plans in the field of 
education. 
     The application of quality assurance and accreditation systems in higher 
education is a way to meet challenges and requirements of sustainable 
development in the field of higher education. There was a need for 
developing education system by adopting academic standards ensure 
supplying graduates with a number of knowledge, skills and attitudes. The 
question arises to what extent succeeded this trend seeking to apply 
quality and accreditation systems in one of the oldest universities in Egypt.  
Objectives: It aims to study the experience of Alexandria University in the 
application of quality assurance of education and academic accreditation 
and to identify strengths, weaknesses, challenges, future opportunities, 
and link it to sustainable development in the field of education. 
Methodology: the results of this research will depend on a field study of a 
number of faculties of Alexandria University (accredited and non-
accredited. The research tool was designed including its questions. it will 
depend on anthropological method; participant observation and 
interviews, case study, the descriptive and analytical methods, as well as 
the world view theory are suitable theoretical framework. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     Quarrying industry is of great importance for the economic sectors in 

many African countries. In Egypt, the study area is located at 31ᵒ 12′ 42″ 

E and 30ᵒ 12′ 42″ N, and extended as a part of the Western Desert near 

Cairo, namely Abu- Rauwash. The main lithostatgraphic composition in 

the study area; Limestone, Dolometic Limestone and Chalky Limestone 

used mainly in quarrying purposes. The study area named after Abu-

Rauwash city, which surrounding the geologic structure, about 20,000 

people live in this area. 

     In spite of the dangerous effects of limestone quarrying activities on 

both human and environment, there was no study carried out in Abu-

Rauwash area to probe such effects. Therefore, the objective of this 

study is to investigate effects of limestone quarrying on health status of 

Abu-Rauwash people.  

     Although limestone quarrying has profitable socio-economic impacts 

on the society, however, there are several negative outcomes that 

influences the local community; whether the workers or the residents. 

The study findings revealed that, the poor health status of the people 

attributed to the pollution due to dust generated from quarries which 

negatively impacted the air, water, and plants, consequently, would 

have harmful effects on people’s health. 
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 االفشٚمٛخ احملهٛخ اجملزًؼبد يف انغالو ٔثُبء انُضاػبد

 الماجد براىيم زغبير عبدإإيمان                     
 الخرطوم    –باحث بمركز السودان للبحوث والدراسات اإلستراتيجية                              

 زىريجامعة الزعيم األ–ستراتيجية  محاضر بكلية العلوم السياسية والدراسات اإل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومتعددة متنوعة ٔتوارد تذخر اليت األفريقية، القارة هبا تُوصف اليت السمات إحدى النزاعات تعد       
 اإلنسانية، األوضاع وتردي السياسي، االستقرار عدـ النزاعات تلك زلصلة كانت وقد. ذلا الحصر
 نزاعات وأصبحت الضحايا، وآالؼ والبلجئُت النازحُت مبليُت عن فضبلً  واألمية، اجلهل وانتشار
 االجتماعية باإلهنيارات الدوؿ تلك جملتمعات ادلهدد ىي األفريقية الدوؿ ُب الداخلية العنف

 .الدولية مكانتها تبوء عن أفريقيا اقعد شلا واالقتصادية؛

 دعم ُب ودوره األفريقية، احمللية اجملتمعات ُب السبلـ لبناء ادلتنامي الدور أعلية من الورقة أعلية تنبع     
 .اجملتمعات تلك ُب والنمو تنميةال

 النزاعات رلتمعات ُب السبلـ بناء أجل من اتباعها ؽلكن اليت واآلليات الوسائل بياف إٔب الورقة هتدؼ   
 الباحث استخدـ كما احلالة دراسة ومنهج التحليلي، الوصفي ادلنهج الباحث استخدـ وقد. األفريقية
 . راسةللد كأدوات وادلقاببلت والتقارير الكتب

 خبلؿ من األفريقية احمللية اجملتمعات ُب السبلـ بناء وكيفية أفريقيا، ُب النزاعات متناولةً  الورقة تأٌب    
. والصراعات النزاعات بُت والفرؽ ومراحلها، وأنواعها، النزاعات، مفهـو تعريف: تناولت احملاور من عدد
،كما التعريف السبلـ بناء الورقة تناولت ٍب  وظلاذج وأسباهبا أنواعها أفريقيا ُب النزاعات تتناوؿ وادلفهـو

 ٖتوؿ اليت وادلعوقات ٖتقيقو وآليات وتعزيزه، السبلـ، بناء متطلبات تتناوؿ القارة،كما نزاعات لبع 
 .النزاعات مناطق ُب السبلـ ٖتقيق دوف

 أف احلديثة،كما واآلليات التقليدية احمللية اآلليات إستخداـ يتطلب السبلـ بناء أف إٔب الورقة خلصت   
 وخلص اجملتمعات، تلك ُب الدوٕب للتدخل سبباً  كاف األفريقية اجملتمعات بع  ُب السبلـ إحبلؿ
 تلك ُب السبلـ ٖتقيق دوف ٖتوؿ دولية خارجية ومعوقات داخلية زللية معوقات ىناؾ أف إٔب الباحث

 .اجملتمعات

 قائمة على اشتملت كما النزاعات، رلتمعات ُب ـالسبل ببناء تتعلق توصيات الورقة تناولتكما      
 .بالدراسة اخلاصة وادلصادر ادلراجع
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 أفشٚمٛب يف األيُٛخ نهًؼضالد رفغري٘ كًذخم انذٔالرٙ انفشم

 " اجلذٚذح احلشٔة يؼضهخ "

 بركان إكرام                                             
 )أ( قسم مساعد أستاذ                                                               

 .  سطيف دياغين لمين محمد جامعة السياسية والعلوم الحقوق كلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تزايد و  الدوالتية احلروب تراجع حوؿ وأكادؽلي سياسي خطاب تشكل القطبية األحادية عصر واكب    
 ادلشكبلت أفلحت حيث فريقيا،أ ُب خاصة العآب أضلاء من كثَت ُب اجلديدة احلروبو  الدموي العنف

 الدوٕب اجملتمع على نفسها تفرض أف ُب الصراعات ىذه عن النامجة واالجتماعية السياسية، واالقتصادية
 كمجتمعات استمرارىا ووجودىا ُب وتشكك الداخل، من مهددة بأكملها دوؿ وباتت كيانات بأسره

 أفقدهتا الضعف من درجة إٔب اجملتمعات ىذه ُب الدولة مؤسسات ووصلت ىوياهتا اخلاصة، ذلا متكاملة
 للنزاعات ادلدمرة اآلثار إدارة ُب الفشل ىذا الداخلية. االضطرابات بفاعلية ذلذه التصدي على القدرة
 .الداخلية ضطراباتاإل لتحليل مفاىيمي إطار عدـ وجود إٔب منو كبَت جزء ُب يرجع العنيفة،
الذي   ادلشاكل و االضطرابات من النوع ىذا وتشخيص فهم حملاولة الدراسة ىذه تسعى ىذا وعلى     

 نوعية ُب متجذر اجلديدة للحروب األساسي السبب فأ ٔبإ شارةاإل عرب الباردة، احلرب هناية كشفتو
 مفيد ٖتليلي طارإ تشكل قد والفاشلة الضعيفة الدوؿ فمقاربة بالتإب فريقيا.أ ُب نتشرةالدولة ادل
 ادلدفوع طابعها ُب تكمن فريقياأ ُب الداخلية الصراعات مشكلة أف تظهر الداخلية، ألهنا للصراعات

 . اداخليً 
 : شكاليةاإل

 أف بعد الدوٕب النظاـ ُب وكذا ،الدولية تالعبلقا حقل ُب الفاشلة الدوؿ ٘تثلها اليت لؤلعلية بالنظر     
 وسبلمة منأو  استقرار يهدد خطر إٔب الدولية للعبلقات ومسَت منظم فاعل من ىذه الدوؿ ٖتولت
 تفًتض موضوعنا طبيعة فإف فريقيا،أ ُب اجلديدة احلروب هبا تتميز اليت اخلصوصية ظل وُب الدوؿ، اجملتمع

 أي وإٔب ؟"جديدة مع "حروب للصراع عرضة األكثر الدولة نوع ما التالية: اإلشكالية من نطبلؽاإل
 ؟افريقيأ ُب الداخلية للصراعات ٖتليلي الدوالٌب كمدخل الفشل على اإلعتماد ؽلكن مدى
 : التالية الفرضيات طرح وتستدعي ،األوؿ عن اإلجابة تعٍت الثاين السؤاؿ عن فاإلجابة بالطبع
 الغريب للنموذج ادلعيب التقليد ٔبإ باألساس راجع فريقيةاأل الدوؿ ليهاإ تتعرض اليت الصراعات أساس 

 .احلديثة األوروبية للدولة
 فيها القائمة الفاشلة الدولة بنوعية فريقياأ ُب الداخلية العنيفة واالضطرابات الصراعات ترتبط . 



79 
 

 ليالداخ البلستقرار أشكاؿ من شكبًل  تعرؼ ٓب فريقياأ ُب فاشلة دولة توجد ال . 
 : أقساـ ثبلث ٔبإ مبدئياً  الورقة ىذه تقسيم ؽلكن والفرضيات شكاليةاإل ىذه ضوء وعلى
 فريقياأ ُب ادلتشكلة الدولة لنوعية مقارنة قراءة الورقة ىذه من األوؿ القسم يقدـ . 
 مقاربة من نطبلقاً إ حلديدة احلروب الداخلية للصراعات ٖتليلية دراسة الثاين القسم يتناوؿ حُت ُب 

 . الفاشلة الدولة
 ةالفاشل الدولة مستوى على القائم التحليل تقييم فيحاوؿ الثالث القسم أما. 

 : الدراسة ىدؼ
 الدولية للصراعات ادلتغَتة الطبيعة مع تتوافق جديدة، ٖتليلية طرأ على التعرؼ . 
 للصراعات كمصدر الفاشلة ولةللد السياسية كالعمليات الداخلية العوامل وأعلية دور على التأكيد 

 .فريقياأ ُب الداخلية
 فريقيا.أ ُب الداخلية والصراعات الدوالٌب الفشل الدولة بُت الصلة معرفة زلاولة 
 بالعكس. والعكس ،"اجلديدة احلروب"على  مباشر تأثَت لو الدولة ىيكل فأ إظهار 
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 2015-2005 اإلفشٚمٙ انغبحم يُغمخ يف األيٍ نجُبء اجلضائشٚخ األيُٛخ ادلمبسثخ

 أسامة بوشماخ                                                           

 أستاذ مساعد صنف أ                                                                                         

 الجزائر    –المركز الجامعي تيسمسيلت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىذه الدراسة إٔب إبراز دور ادلقاربة اجلزائرية لبناء األمن ُب منطقة الساحل اإلفريقي اليت  هتدؼ     
ة بنمطيها التقليدي واجلديد، أضحت من بُت أىم ادلناطق اليت ٖتوي ديناميكية كبَتة للتهديدات األمني

حملورية اجلزائر ُب ىذا  فريقي ودوؿ مشاؿ إفريقيا، ونظراً األمر الذي أثر على أمن واستقرار الساحل األ
الفضاء اجليوسياسي تبنت ُب إطار مواجهتها لديناميكية التهديدات األمنية مقاربة شاملة زلورىا األمن، 

 مع واقع حركية العبلقات الدولية.  دستورية وكذا تكيفاً السلم والتنمية من مرجعيات تارؼلية، 

 حرك   ت اع ات است عاب الجزائر استطاعت ك فتقدًن اإلشكالية اآلتية:  ًبوعلى ىذا الضوء     
 ؟الساحل دول في األمن   الته ي ات أنماط

 :التالية الفرضية على االعتماد ًب عنها لئلجابة و

 وواقع   مرجع   منطلقات ووفق متع دة أبعاد ذات وم كان زمات آل ات الجزائر وظفتكلما       
 تلك تجاوز إمكان   زادت كلما األفريقي، الساحل في الممت ة األمن   الته ي ات مواجه  في

 .المنطق  في األمن وبناء الته ي ات
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 (أمنٕرخبً  انغٕداٌ) ٔاألمنبط األعجبة أفشٚمٛب يف نهصشاع ربسخيٛخ دساعخ
 أحمد عبداهلل محمد                                          

 أستاذ التاريخ الحديث المساعد                                                         

 السودان  -جامعة الجزيرة    -كلية التربية حنتوب   –ومنسق الدراسات العليا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موطن بأهنا استقبلذلا القارة تناؿ ألف قادت اليت التحرر حركات منذ األفريقية القارة ارتبطت      
 اليت ادللتهبة الصراعات نتيجة لتارؼلها مبلزمة مسة أصبح الذي والعنف، الدموية الصراعات من للكثَت
 االستقرار وعدـ والدينية، العرقية األقليات ومشكبلت ادلوارد، حوؿ الصراع نتيجة أجزائها  بع تسود

 أكرب من هبا سادت اليت العنف ومظاىر الصراعات، ىذه وتعد ىذا العوامل، من ذلك وغَت السياسي،
 ويعد ادلوارد، وىدر التحتية البنية تدمَت خبلؿ من األفريقية القارة وتقدـ تطور عملية تعوؽ اليت ادلهددات
 وذلذا أجزائو، بع  ُب داخلية ومشكبلت وفنت صراعات من القارة ىذه ُب يدور دلا أظلوذجاً  السوداف

 ناؿ أف منذ هبا ارتبطت واليت الدولة ىذه منها تعاين اليت الصراعات لبياف زلاولة ُب الدراسة ىذه تأٌب
 دولة النفصاؿ قاد الذي األمر وىو ،ـ195 العاـ ُب ادلصري اإلصلليزي االستعمار من استقبللو السوداف
 ُب واالستقرار األمن هتدد أخري مشكبلت ادلاضية السنوات ُب برزت كما مشالو، عن السوداف جنوب
 األسباب لتوضيح الدراسة تأٌب وذلذا األزرؽ، النيل وجنوب السوداف وشرؽ دارفور مناطق ُب الدولة ىذه
 ىذا أظلاط وتوضيح السوداين، النموذج خبلؿ من األفريقية القارة ُب الصراع ىذا لظهور تقود اليت

 .الصراع
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 انمجهٙ يف إلهٛى داسفٕس ثبنغٕداٌ ٔآثبسِ اإللهًٛٛخ  انصشاع

 (حتهٛهٛخ رأسخيٛخ دساعخ)
 أحمد عبداهلل محمد                                          

 أستاذ التاريخ الحديث المساعد                                                         

 السودان  -جامعة الجزيرة    -كلية التربية حنتوب   –ومنسق الدراسات العليا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفًتة اليت أعقبت فًتة التحرر من براثن االستعمار العديد من القارة األفريقية ُب  شهدت       
ومن ٍب فقد أصبحت ىذه احلالة واحدة من السمات ادلرتبطة  ،الصراعات واحلروب األىلية الدامية

وادلتعلقة هبذه القارة، وعند التطرؽ للصراع والنزاعات ُب أفريقيا تظهر احلرب األىلية والنزاع ُب إقليم 
وداف بصورة واضحة وجلية باعتبارىا واحدة من أشّد األزمات والصراعات اليت واجهت دارفور بالس

الدولة السودانية ُب العصر احلديث ْتكم أف تأثَتىا ٓب يتوقف عند إحداث حالة من عدـ االستقرار 
بل تعداه ليصبح مهددًا لكياف دولة السوداف بكلياهتا، كما أف ىذا الصراع قد  ،السياسي الداخلي

الدوؿ اجملاورة للسوداف، هتدؼ الدراسة لبياف الصراع الذي دار ُب إقليم دارفور  ىنسحبت تأثَتاتو علا
من خبلؿ الوقوؼ على األسباب اليت أدت إٕب ظهور ذلك الصراع ادلسلح سواء أكانت أسباب داخلية 

العرقية والصراع بُت  تتعلق ّتغرافية وتاريخ اإلقليم من عوامل بيئية ومناخية وغياب التنمية والنعرات
أو عوامل خارجية متمثلة ُب الدور اإلقليمي والدوٕب ُب تأجيج ىذا الصراع،  ،القبائل العربية واألفريقية

توضيح أظلاط الصراع والنزاع اليت سادت ُب إقليم دارفور منذ البدايات األوٕب للصراع ما بُت القبائل  وإٔب
فيما بعد لتحويل ىذا اإلقليم ٔتشكلتو احلالية لواحد من  واليت أدت ،حوؿ األراضي للزراعة والرعي

مهددات الدولة السودانية، كما هتدؼ الدراسة لتوضيح دور األنظمة احلاكمة اليت تعاقبت على سدة 
الوقوؼ عند اجلهود اليت بذلتها احلكومات ادلتعاقبة حلل  احلكم ُب السوداف ُب تأجيج ىذا الصراع، وإٔب

بلي ُب اإلقليم ُب مراحلها األؤب، وذلذا فإف إبراز وبياف وتوضيح مشكلة الصراع مشكبلت الصراع الق
مؤشراً لتدارؾ الصراعات اليت ؽلكن أف تنشأ وتقـو ُب بع   تكوفالقبلي والنزاع ُب ىذا اإلقليم ؽلكن أف 

حلإب، وذلذا ؽلكن من باعتبار أف السوداف ؽلثل أفريقيا مصغرة بتكوينو ا ،أجزاء القارة األفريقية ُب ادلستقبل
خبلؿ الوقوؼ عند ىذا الصراع ّتذوره التارؼلية ودراسة مسبباتو وأظلاطو أف تتجنب القارة األفريقية 

 مستقببلً مثل ىذا الصراع والنزاع. 
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 ادلغزمجم عُٛبسْٕٚبد فٗ دساعخ: انذميٕلشاعٛخ انكَٕغٕ ششق أصيخ

 إيمان عبدالعظيم سيد أحمد                  

 العلوم السياسية بمعيد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة الق اىرةمعيد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت. منذ مطلع التسعينا اً تعد أزمة شرؽ الكونغو الدؽلوقراطية من أكثر األزمات اإلنسانية استمرار 
ف غالبيتها اقتصرت على ٖتليل األسباب أَب كتابات الباحثُت غَت  كبَتاً   زمة حيزاً وقد شغلت ىذه األ

زمة َب زمة، غَت أف تناوؿ ىذه األسفرت عنها ىذه األأعن النتائج الىت  ٔب ظهور األزمة فضبلً إدت أالىت 
ىنا تسعى ىذه الورقة  ومن ىتماـ.طار علم الدراسات ادلستقبلية ٓب يلقى ذاؾ القدر من اإلإ

عتماد على تقنية السيناريوىات  وؽلكن اإل ،البحثية/الدراسة إٔب زلاولة استشراؼ مستقبل ىذه األزمة
دوات ادلنهجية حدى األإحيث تعد تقنية السيناريوىات  ،طار ٖتليلى َب دراسة ادلوضوع زلل البحثإك
ف ىذه التقنية الٖتدد بدقة إدوات ادلنهجية، فألوكغَتىا من ا ،َب الدراسات ادلستقبلية كثر استعماالً األ

مىت وكيف ٖتدث ظاىرة معينة َب ادلستقبل، ولكنها ٖتاوؿ ٖتديد ادلسارات العامة للظواىر االجتماعية 
وادلتغَتات ادلتحكمة َب كل مسار من ىذه ادلسارات. وبنهاية البحث توصلت الورقة إٔب نتيجة مفادىا  

لتفسَت الدؽلوقراطية َب ادلستقبل لوجود رلموعة من ادلتغَتات احلاكمة لذلك. زمة شرؽ الكونغو أاستمرار 
 وذلك على النحو التأب:  ،ؽلكن تقسيم ىذه الورقة إٔب عدة زلاور ،مثل ىذه النتيجة

 زمة َب شرؽ الكونغو الدؽلوقراطية.ادلطلب األوؿ: تطورات األ

 زمة. ىذه األ ادلطلب الثاىن: ادلتغَتات ادلختلفة ادلؤثرة َب تطور

 زمة َب شرؽ الكونغو َب ضوء التغَتات السابقة. ادلطلب الثالث: تداعيات/نتائج األ

 زمة شرؽ الكونغو. أادلطلب الرابع: السيناريوىات ادلًتتبة على 
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 أفشٚمٛب مشبل ثذٔل انغٛبعٛخ انزغرياد ظم يف ثبنجشش اإلجتبس ٔالغ
 أبوالحسن منصور أسماء                                           

 جامعة الق اىرة  –ماجستير اقتصاد وعلوم سياسية  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دعػػػي الػػػذي راألمػػػ األساسػػػية، وحرياتػػػو اإلنسػػػاف حلقػػػوؽ صػػػارخاً  انتهاكػػػاً  بالبشػػػر االٕتػػػار جرؽلػػػة تعػػػد     
 اإلٕتػػػار جرؽلػػػة بضػػػحايا اخلاصػػػة اإلنسػػػاف حقػػػوؽ ومحايػػػة لتعزيػػػز البلزمػػػة التػػػدابَت اٗتػػػاذ إٔب الػػػدوٕب اجملتمػػػع
 . ادلرجو التقدـ ٖتقق ٓب أهنا إال الظاىرة تلك من للحد اجلهود تعزيز من وبالرغم بالبشر،
 اإلٕتػػار جرؽلػػة فتعػػد سػػريع، مػػادي عائػػد مػػن ػلققػػو دلػػا احلػػإب، العصػػر ُب بالبشػػر اإلٕتػػار ظػػاىرة فتشػػعبت
 السياسػػػية التغػػػَتات وسػػػاعدت. وادلخػػػدرات السػػػبلح ٕتػػػارة جػػػرؽليت بعػػػد للػػػًتبح مصػػػدر ثالػػػث ىػػػي بالبشػػػر

 النتشػػػػار نتيجػػػػة الظػػػػاىرة؛ تلػػػػك تنػػػػامي إٔب أفريقيػػػػا مشػػػػاؿ ُب دوؿ عػػػػدة منهػػػػا عانػػػػت الػػػػيت واإلضػػػػطرابات
 .للمعيشة مبلئم رزؽ ومصدر أمنة حياة عن ْتثاً  الشرعية غَت واذلجرة البلجئُت معسكرات

 إٔب وحولتػػو احليػػاة ُب حقػو وأىػػدرت اإلنسػاف ْتقػػوؽ أضػرت الػػيت الظػواىر أخطػػر مػن بالبشػػرواالٕتػار      
 ْتػػػث ضػػػرورة إٔب أدى الػػذي األمػػػر ماليػػة، ومكاسػػػب عوائػػد علػػػى للحصػػػوؿ بػػو ادلتػػػاجرة يػػتم ماديػػػة سػػلعو

 اجلػػرائم أحػػدي مػػن تعػػد بالبشػػر اإلٕتػػار جرؽلػػة فأ خاصػػة الظػػاىرة، تلػػك مػػن للحػػد والتشػػريعات اآلليػػات
 اإلٕتػػار ظػػاىرة حجػػم ىػػو مػػا: اآلٌب التسػػاؤؿ ُب الدراسػػة مشػػكلة فػػتكمن. الوطنيػػة للحػػدود العػػابرة ادلنظمػػة
 الظاىرة؟ تلك من للحد الدوؿ تلك قبل من ادلبذولة الوطنية واجلهود أفريقيا مشاؿ بدوؿ بالبشر
 بالبشػػر اإلٕتػػار ظػاىرة تعػػد حيػث أفريقيػػا؛ مشػػاؿ ُب بالبشػر اإلٕتػػار ظػاىرة علػػى الضػػوء البحػث ىػػذا يسػلط
 يعػد فلػم. واجملتمعيػة والنفسػية الصػحية الناحيػة مػن اإلنسػاف علػي مػدمر تػأثَت ٘تتلػك اإلنسػانية، ضد جرؽلة
 الػػدوٕب اجملتمػػع علػػى حقيقيػػاً  هتديػػداً  الظػػاىرة تلػػك شػػكلت بػػل فقػػط إقليمػػي أو احمللػػي السػػلوؾ ذلػػك تػػأثَت
 .ككل

 :التال   األى ا  تحق ق ال راس  ىذه حاولت
 .وأركاهنا القانونية، الناحية من بالبشر اإلٕتار جرؽلة تعريف -
 .أفريقيا مشاؿ منطقة ُب بالبشر اإلٕتار لظاىرة األساس تشكل اليت اجلذرية األسباب ْتث -
 .ادلنطقة ُب ذلا السائدة األشكاؿ وكافة بالبشر اإلٕتار ظاىرة بُت التمييز -
 .أفريقيا مشاؿ منطقة ُب بالبشر اإلٕتار جرؽلة واقع معرفة -
 .الظاىرة تلك من للحد أفريقيا مشاؿ دوؿ قبل من ادلبذولة الوطنية اجلهودَ  ْتث -
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 :   البحث تساؤلت / فروض
 وأسباهبا؟ اجلرؽلة ىذه حجم ما -
 ا؟أفريقي مشاؿ دوؿ ُب بالبشر اإلٕتار لظاىرة السائدة األشكاؿ ىي ما -
 الظاىرة؟ ىذه من للحد الدوؿ ىذه اٗتذهتا اليت القانونية والتشريعات اآلليات ىي ما -

 أدت الػيت واألسػباب ادلشػكلة، واقػع علػي يرتكػز الػذي التحليلػي الوصػفي ادلػنهج الباحثػة اتبعػتوقد       
 بالبشػػػر اإلٕتػػػار ربػػػةحملا ادلكّرسػػػة واحلمايػػػة الوقايػػػة وسػػػبل. أفريقيػػػا مشػػػاؿ منطقػػػة ُب الظػػػاىرة ىػػػذه تفشػػػي إٔب

 بتلػػك بالبشػػر اإلٕتػػار جرؽلػػة ٗتػػص الػػيت الوطنيػػة والقػػوانُت التشػػريعات ْتػػث خػػبلؿ مػػن أفريقيػػا مشػػاؿ بػػدوؿ
 .الدوؿ

 :في ال راس  محاور تتح د
 .القانونية الناحية من بالبشر اإلٕتار جرؽلة تعريف: أولا 
 .ادلشاهبة واجلرائم بالبشر اإلٕتار بُت الفرؽ: ثان اا 
 . بالبشر االٕتار لظاىرة األساس تشكل اليت اجلذرية األسباب: ثالثاا 
 .  أفريقيا مشاؿ دوؿ السياسية التغَتات ظل ُب بالبشر االٕتار واقع: رابعاا 

  .بالبشر اإلٕتار ظاىرة دلناىضة أفريقيا مشاؿ بدوؿ الوطنية اجلهود: خامساا 
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 ((ٔانفشم انُدبذ أٔخّ)) انغٕداٌ يف انغالو ارفبلٛبد رمٛٛى
 عبدهللا أحمد محمد آدم                                                                   

 مدير معيد الدراسات السودانية والدولية  

 جامعة الزعيم األزىري/ السودان                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زلػػاوالت جػػرت وقػػد ـ،1955 عػػاـ ُب االسػػتقبلؿ قبػػل مػػا فػػًتة ُب السػػوداف ُب احلػػرب انػػدلعت
 قػػد اقيػػاتاإلتف تلػػك غالػػب أف إال ،بالنجػػاح معظمهػػا ُب تكللػػت احلػػروب وإهنػػاء السػػبلـ لتحقيػػق عديػػدة
 ُب احلػرب واسػتمرت السػوداف، جنػوب انفصػل حيػث الواقػع؛ أرض ُب ادلطلػوب السػبلـ ٖتقق وٓب اهنارت،
 أدت وقػػػد. النتػػػائج معلػػػـو غػػػَت ومسػػػتقبل الػػػوطن بتفتيػػػت ينػػػذر شلػػػا النوبػػػة، وجبػػػاؿ األزرؽ والنيػػػل دارفػػػور
 وىجػػػرة اجملػػػاالت، سلتلػػػف ُب التنميػػػة وتوقػػػف مػػػدقع، وفقػػػر مريػػػع، اقتصػػػادي تػػػدىور إٔب ادلسػػػتمرة احلػػػروب
 يػػتم حػػىت السػػابقة؛ االتفاقيػػات فشػػل إٔب أدت الػػيت األسػػباب ىػػي فمػػا. الػػرزؽ عػػن ْتثػػاً  الكفػػاءات معظػػم
 .؟الحقة اتفاقيات عقد عند تفاديها

 أعلهػا لعػل بػالببلد مسػتداـ سػبلـ ٖتقيػق ُب ادلتعػددة السػبلـ اتفاقيػات فشػل ُب عدة عوامل ساعلت       
 .الدراسة ىذه ستتناوذلا ما
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  أفشٚمٛب يف اإللهًٛٙ انزكبيم حشكخ ػهٗ ادلغهحـــخ انُضاػــبد رأثري
 بيجة بشـــير آدم موســى                                         

 أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية                                                     
 الس   ودان    -ودان للبحوث والدراسات اإلستراتيجية  عن مركز الس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ْتكم إصلرفت ما سرعاف أهنا إال وسياسية، اقتصادية تكتبلت شكل ُب التكاملية التجمعاتبدأت      
 وإنشاء والتسوية النزاع لف  منابر إٔب وٖتولت الداخلية، البينية ادلسلحة والنزاعات عالصرا  عوامل

 حلدود عابرة تكوف ما كثَتاً  بأهنا أفريقيا ُب ادلسلحة النزاعات ٘تيزت وقد للتدخل، العسكرية الوحدات
 على توترات وخلق بالوكالة واحلرب الدبلوماسية العبلقات قطع ُب بالتإب سبباً  وتكوف القطرية الدولة

 وتؤجل التنمية تعطل كما أجندة، ذات خارجية تدخبلت إٔب تؤدي وقد األفريقية، القارة أقاليم مستوى
 اإلستقرار عدـ ذلك لكل احلتمية النتيجة وتكوف األساسية، والبنيات اإلقليمية القارية ادلشروعات تنفيذ
 ىدفها تكامل خطط من عليو اتفق ما تنفيذ ُب لفةادلخت األقاليم جهود وعرقلة األفريقية، الدولة لنظاـ

 .الشاملة الوحدة
 النزاعات ٕتاوز على اإلقليمي التكامل ٕتمعات قدرة وتقوًن إستكشاؼ ُب الدراسة ىذه أعليةتنبع      

 وتقدًن اإلقليمي، التكامل مشروعات على وأثرىا النزاعات، لتلك اإلقليمي البعد ومعرفة ادلسلحة،
 .التكامل عملية ُب النزاعات تأثَت لتفادي تقبليةادلس احللوؿ
 دلا التكامل عملية ُب والداخلية البينية ادلسلحة النزاعات تأثَت مدى دراسة إٔب الدراسة ىذههتدؼ      
 وإستعراض اإلندماج، عملية وتأخَت أفريقيا ُب اإلقليمي التكامل ٕتمعات أجندة على تأثَت من ذلا

 ادلستقبلية الرؤى واستكشاؼ النزاع، ف  ُب ودورىا ومبادئها وأىدافها مي،اإلقلي التكامل ٕتمعات
 .اإلقليمي التكامل مشروعات على النزاعات تأثَت جملاهبة
 احملاوالت ىذه أف إال شامل، تكامل لتحقيق زلاولة ُب والتكتل التعاوف إٔب األفريقية الدوؿجلأت       

 اجلوىري السؤاؿ على اإلجابة أعلية تربز ىنا ومن. سلحةادل النزاعات أعلها كثَتة بعقبات إصطدمت
 ادلختلفة؟ ادلسلحة بالنزاعات تأثرىا ومدى اإلقليمي األفريقي التكامل حركة ومضموف شكل ما: وىو
 :يلي كما الفرعية األسئلة على اإلجابة تتم ومنو
 ومبادئها؟ أىدافها ما اإلقليمي التكامل حركة قواـ تشكل اليت اإلقليمية التجمعات ىي ما ػ1
 وطبيعتها؟ أفريقيا ُب ادلوجودة النزاعات أنواع ىي ما ػ2
  اإلقليمي؟ ٖتت التكامل ٕتمعات عمل أجندة على للنزاعات تأثَت ىو ما ػ3
 النزاعات؟ حلل الدوٕب اإلقليمي ادلستوى على وادلبادرات ادلعاجلات ىي ما ػ4
 أفريقيا؟ ُب اإلقليمي التكامل على اتالنزاع تأثَت لتفادي ادلستقبلية الرؤية ما ػ5
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 الدراسة فرضيات

 .التكامل رلاؿ ُب إغلابية نتائج عنها صلمت اإلقليمية ٖتت اجلهود ػ1
 .أفريقيا ُب اإلقليمي التكامل حركة على ادلسلحة النزاعات أثرت ػ2
 .سياسية إٔب اقتصادية أىداؼ من اإلقليمي التكامل أىداؼ ادلسلحة النزاعات حولت ػ3
 .ادلختلفة التكامل مشروعات ُب مباشر بشكل ادلسلحة النزاعات أثرت ػ4
 .آثارىا وٖتييد النزاعات لف  صيغة إغلاد إٔب التكاملية التجمعات أغلب سعت ػ5
 تأثَت لتحييد التجارب من وادلستمدة ادلشًتكة الرؤى بع  برزت النزاعات وطأة إشتداد مع ػ6

 .التكامل عملية على النزاعات
 
 .واالستنباطي واالستقرائي التحليلي الوصفي وادلنهج التارؼلي ادلنهج اتباع ًب
 

 الدراسة زلاور
 والتجمعات أفريقيا ُب اإلقليمي التكامل حركة وتاريخ اإلقليمي التكامل مفهـو -األوؿ احملور
 .أفريقيا ُب اإلقليمية ٖتت
 . اعهاوأنو  أسباهبا أفريقيا ُب ادلسلحة النزاعات -الثاين احملور

 دلعاجلة ادلبذولة واجلهود. األفريقي التكامل حركة على ادلسلحة النزاعات تأثَت -الثالث احملور 
 .أفريقيا ُب ادلسلحة النزاعات

 .اإلقليمي بالتكامل للنهوض األفريقية ادلسلحة النزاعات لتسوية ادلستقبلية الرؤية -الرابع احملور
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 انغٕداَٛخ اإلثُٛخ بدانُضاػ رغٕٚخ يف ادلفبٔضبد دٔس
 َٔٛفبشب 72 أثبثب أدٚظ إرفبلٛزٙ ثني يمبسَخ دساعخ

 خالده محمد سالم بابكر                                        
 جامعة الق اىرة  -معيد البحوث والدراسات األفريقية   -باحثة دكتوراه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للسوداف عةالواس ادلساحة ىذه أتاحت وقد مساحتو، واتساع واإلثٍت الثقاُب بالتنوع السودافيتسم      
 سلوكهم وأظلاط السكاف، وحراؾ توزيع ُب أثرت زراعية ومقومات ونباتية، مناخية بيئات عدة توفر

 .واالقتصادي االجتماعي

 جذب الفريد موقعو فإف والبجاوية، والنيلية النوبية القبائل من السوداف سكاف أصوؿ منوبالرغم      
 .واإلثنية االجتماعية الًتكيبة على أثر شلا ا،وأفريقي العربية اجلزيرة من ادلهاجرين إليو

 السياسي النسيج على واغلابأ سلبأ أثرت ووطنية، أجنية سلتلفة أنظمة تعاقبت السودافوُب      
 .واالقتصادي واالجتماعي

 احمليط ُب التحوالت أف الوطٍت،كما واإلندماج القومي التكامل مشكلة من السوداف عاىنولقد      
 والسياسية الثقافية واليقظة الوعي وزيادة الداخلية واالجتماعية السياسية والتغَتات قليمي،واإل الدوٕب
 والنزاع والصراع احلوار بُت تًتواح بأساليب نفسها عن بالتعبَت لئلثنيات مسحت مناسبة فرصو خلقت
: السودانية اإلثنية الصراعات تسوية ُب ادلفاوضات دور دراسة سيتم البحث ىذا خبلؿ ومن. ادلسلح
 :زلاور ثبلثة خبلؿ من وذلك ونيفاشا 72 أبابا أديس إتفاقييت بُت مقارنة دراسة

 .السودانية اإلثنية: الصراعات األول المحور

 .ونيفاشا 72 أبابا أديس إتفاقييت ُب اإلثنية الصراعات تسوية بُت: مقارنة الثاني المحور

 .اإلثنية تالصراعا تسوية ومستقبل: السوداف الثالث المحور

 خاتمو
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 أفشٚمٛب فٗ اإلثُٛخ انزؼذدٚخ إداسح فٗ ٔدٔسِ اإلَزخبثٗ انُظبو
 انغُغبل: حبنخ دساعخ

 سعيد إسماعيل ندا                      
 جامعة الق اىرة  –معيد البحوث والدراسات األفريقية   – قسم العلوم السياسية واالقتصادية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إٔب يستند مشًتؾ ألصل باإلنتماء اجلماعي الشعور عن السياسية العلـو َب اإلثنية مصطلح يعرب
 حوؿ دولة ٗتلو ال ادلعٌت وهبذا. كلو ىذا من مزيج أو الدين، أو العرؽ أو الثقافة أو والتاريخ أو اللغة

 تأثراً  واألكثر اإلثنية التعددية من حظاً  األوفر القارة تعد أفريقيا أف إال بآخر، أو بشكل اإلثنية من عآبال
 األوؿ السبب ىى اإلثنية أف ثقة بكل القوؿ ؽلكن ْتيث أفريقيا، على شديدة سلبية آثار فلئلثنية هبا،

 الباحث يؤكد الدقة من ودلزيد .ألفريقيا امقوماهت كافة تتوافر الىت الشاملة التنمية ٖتقيق دوف ػلوؿ الذى
 ىذه إدارة ُب اإلخفاؽ َب يتمثل السبب إظلا ادلشكلة، سبب ٘تثل ال( اجملردة) ذاهتا ُب اإلثنية التعددية أف

 إذا اإلنسانية التجربة إثراء ضلو توظيفها - غلب بل - ؽلكن كونية سنة فالتعددية اإلثنية؛ التعددية
 كاف سواء أخفقت قد أفريقيا ُب اإلثنية التعددية إدارة ٕتارب كل بأف القوؿ وؽلكن إدارهتا، حسنت
 كبوهتا، من النهوض ألفريقيا يريد ال شلن وتدخل قصد عن أو التجربة ُب وأخطاء عيوب عن ذلك

 اتسعت فقد. ألفريقيا األبرز السمة ىو اإلنسانية احلياة مناحى كل ُب التخلف أف ذلك على والدليل
 شديدة األزمة ىذه مظاىر أبرز ومن. للعياف بادية آثارىا وأصبحت ورأسياً، أفقياً  اإلثنية" زمةاأل" أبعاد

 .األفريقية الدوؿ لكافة األؤب السمة - كامناً  أو ظاىرا - أصبح السياسى االستقرار عدـ أف التعقيد

 كل يبذلوف العلماء راح فحسب، أفريقيا وليس عادلياً، اإلثنية التعددية أزمة آثار خلطورة ونظراً 
 أبرز ومن كبَتاً، حيزاً  األزمة ىذه تشغل السياسية النظم أدب وَب إدارهتا، حلسن تصورات لوضع جهد
 للتحكم اإلنتخاىب النظاـ مقدمتها وَب ادلؤسسية األدوات استخداـ زلاولة الصدد ىذا ُب العلماء جهود

 :علا اإلنتخاىب األدب ُب رئيسياف توجهاف يربز الشأف ىذا وَب الظاىرة، ىذه ُب

 التعددية أزمة إدارة ُب األصلع تعد النسبية اإلنتخاىب النظاـ أظلاط أف إٔبوتذىب  :التوافق   الم رس  -
 .اإلثنية

 أزمة إدارة ُب األصلع تعد التعددية اإلنتخاىب النظاـ أظلاط أف إٔب وتذىب: اإلن ماج   الم رس  -
 .اإلثنية التعددية
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 التعددية على اإلنتخابِت للنظاـ تأثَت وجود التعارض ىذا ينفى ىل: تالتساؤال تتبادر وىنا
 وإجابةً  الصدد؟ ىذا ُب أفريقيا عن وماذا فصل؟ قوؿ من فهل األوؿ ادلربع إٔب اجلدؿ هبذا عدنا اإلثنية؟

 نظاـلل أف يؤكد ادلسألة ُب النظر إمعاف أف إال اجلدؿ واحتداـ اآلراء تباعد من وبالرغم أنو الباحث يرى
 وأف حججو، ولو وجاىتو ولو صحيح ادلذىبُت كبل وأف اإلثنية، التعددية على كبَت تأثَت اإلنتخاىب
 .اجلدؿ ىذا ٖتسم قد أفريقيا خصوصية

 يقوؿ فرضاً  الباحث يطرح ذلك إٔب سبيلها وَب التساؤالت ىذه عن اإلجابة الورقة ىذه وٖتاوؿ
 خبلؿ من تأثَته اإلنتخاىب النظاـ ػُلدث إظلا اإلثنية، لتعدديةا على مباشر تأثَت اإلنتخاىب للنظاـ ليس أنو

 .الدرجة ىذه مقدار على التأثَت ذلك طبيعة تتوقف ْتيث اإلثٌت، الوالء درجة ىو وسيط متغَت

 تنقسم ادلطروح الفرض واختبار السابق األدب ومراجعة التساؤالت طرح ضلو سعيها إطار وَب
 :ةالتالي األقساـ إٔب الورقة ىذه

 .اإلنتخابية بالنظم موجز تعريف: أوؿ قسم

 النظم وأبرز اإلنتخابية، النظم عائبلت أبرز عن موجزة عامة حملة ويتضمن -
 .النظم ىذه خصائص وأبرز العائبلت، ىذه ٖتت اإلنتخابية

 .اإلثنية والتعددية اإلنتخابية النظم بُت العبلقة جدلية: ثاف قسم

 .اإلثنية والتعددية اإلنتخاىب نظاـال بُت للعبلقة موجز بياف ويتضمن -
 .أفريقيا َب اإلثنية التعددية على اإلنتخابية النظم تأثَت عن عامة حملة: ثالث قسم

 على تأثَتاهتا واستطبلع أفريقيا، َب اإلنتخابية النظم خلارطة استعراض ويتضمن -
 .أفريقيا َب اإلثنية التعددية

 .السنغالية التجربة َب اإلثنية عدديةالت على اإلنتخابية النظم تأثَت: رابع قسم

 . اإلثنية التعددية على اإلنتخابية النظم تأثَت شأف َب السنغاؿ حالة دراسة ويتضمن -
 وما وفروض، تساؤالت من ْتثو طرحو ما ضوء َب الباحث استنتاجات وتتضمن: خا٘تة

 .نتائج من إليو توصل
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 ٔاٜثبس األثؼبد: األفشٚمٗ ألئٍا انغهى لضبٚب جتبِ األٔسٔثٗ االحتبد عٛبعبد

 سامى السيد أحمد                                        
 مدرس العلوم السياسية                                                       

 جامعة الق اىرة  -معيد البحوث والدراسات األفريقية   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعد السّيما الدولية، الساحة على ادلهمُت الدوليُت الفاعلُت أحد األوروىب اإلٖتاد أضحى
 األعضاء، الدوؿ بُت االقتصادية الوحدة من ادلزيد ٖتقيق صعيد على إحرازىا ًب الىت اإلغلابية اخلطوات
 من سلتلفة مناطق َب سياسية بأدوار والقياـ موحدة خارجية سياسة التباع االٖتاد سعى إٔب باإلضافة

 االٖتاد أف إال األوروىب، االستعمار بسبب األفريقية القارة عاشتها الىت ادلريرة التارؼلية اخلربة ورغم. العآب
 إغلاد على -وليةالد القوى من الكثَت شأف شأنو- الباردة احلرب بعد ما حقبة خبلؿ حرص األوروىب
 .القارة داخل ادلتنافسة الدولية األطراؼ أحد وصار األفريقية، القارة داخل لو قدـ موطئ

 الداخلية الصراعات وانتشار األمنية األوضاع تدىور من األفريقية القارة شهدتو ما ضوء وعلى
 األفريقية، القارة من سلتلفة مناطق َب بشعة جرائم مارست الىت اإلرىابية احلركات وظهور والدولية،
 بُت أولوية احتلت إهنا بل األوروىب، االٖتاد لدى خاصة بأعلية األفريقى واألمن السلم قضايا حظيت

 األوروىب للمنظور وفقاً  وأنو السّيما األفريقية، القارة مع عبلقاتو َب االٖتاد عليها رّكز الىت القضايا مجلة
 مستويات عدة على األوروىب اإلٖتاد ٖترؾ وقد. للتنمية ةاألساسي ادلتطلبات من واألمن السلم يعد

 الىت األفريقية الدوؿ مع التعامل ذلك َب ٔتا األفريقية، القارة داخل واألمن السلم قضايا مع للتعامل
 داخل الفرعية اإلقليمية التكتبلت بع  مع شراكات وإقامة أمنية، وأزمات داخلية صراعات تشهد
 القارى ادلستوى على التحرؾ إٔب باإلضافة زلددة، جغرافية بأقاليم خاصة ياتاسًتاتيج وطرح القارة،

 مثل األفريقية القارة داخل الفاعلة الدولية القوى بع  مع التنسيق وكذلك األفريقى، اإلٖتاد مع والتنسيق
 . الصُت
 :التال   النقاط على الورق  وتركز

 .األفريقية القارة َب األوروبية ادلصاّب: أولا 
 .األفريقية الفرعية األقاليم مستوى على واألمن السلم رلاؿ َب األوروىب اإلٖتاد سياسات: ثان اا 
 .األفريقى واإلٖتاد األفريقية القارة مستوى على األوروىب اإلٖتاد سياسات: ثالثاا 
 .وأفريقيا الدولية القوى بع  مع األطراؼ ثبلثية األوروبية الشراكة: رابعاا 

 . األفريقى واألمن السلم تعزيز فرص على األوروبية لسياساتا آثار: خامساا 
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 (منٕرخبً  انغٕداٌ) ثُبء انغالو يف جمزًؼبد يب ثؼذ انُضاع

 محمد يوسف سممى                                              
 قسم الدراسات اإلستراتيجية                                               

 كلية العلوم السياسية والدراسات اإلستراتيجية                                                                  
 جامعة الزعيم األزىري.السودان                                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 لتشمل النزاعات، من لتوىا اخلارجة اجملتمعات ُب السبلـ بعملية للدفع ادلنهجي البناء الورقة تتناوؿ     
 ادلدنية وادلنظمات احمللية اجملتمعات عرب تبنيها ؽلكن أفكار ّتانب والتعليمي، والسياسي االجتماعي البناء

 .ادلمكنة درجاتو أقل ُب النزاع لتبقى السبلـ لتوليد قدرات ُب والنساء الشباب توقطاعا
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 (يثبالً  داسفٕس) انغالو ٔثُبء ٔانصشاػبد األثُٛخ اجلًبػبد

 محمد أحمد عبداهلل الصادق                                                 
 السودان - العليا ةالعسكري باألكاديمية ومحاضر موجو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العديد العشرين القرف من األوؿ والربع ادلنصـر القرف من األخَت العقد خبلؿ األفريقية القارة عانت     
 تكوينو ًب الذي) األفريقي والسلم األمن رللس عجز وقد ريقيةاألف الدوؿ ُب األثنية الصراعات من

 .معها والتعامل الصراعات وتسوية وادارة منع ُب( األفريقي األٖتاد بواسطة
 ظروؼ من تعانيو وما ،القومية اذلوية على القبلية اذلوية تغليب ،األفريقية للدوؿ ادلصطنعة الطبيعة تعد    

 .اخلارجية الديوف بسبب وكذلك الدوؿ ىذه ذلا تعرضت اليت قتصاديةالا لؤلزمات نتيجة صعبة معيشية
 من العديد وتشريد نزوح وأب الدموية األىلية احلروب تكثيف أب الداخلية األثنية الصراعات أدت     

 .األفريقية القارة ُب وادلشردين الآلجئُت
)حوإب  األثنيات من العديد يضم الذي السوداف ُب السائد العنصر ىو والقبلي األثٍت التنوع فإ     
 ُب األوؿ األثٍت النزاع السوداف شهد ـ1956 ُب السوداف استقبلؿ قبل ومن ،(متعددة قبيلة 500

 ُب السوداف أقاليم من العديد والتزاؿ ،ـ2011 ُب السوداف جنوب بانفصاؿ انتهت واليت ـ1955
 مشكلة ىي الدوٕب األعبلـ ُب ظهوراً  أكثرىا فكا نزاعات، تشهد ودارفور كردفاف وجنوب األزرؽ النيل
 األىلية دارةاإل سعتوقد  .الدولية اجلنايات وحملكمة الدوٕب األمن جمللس تداعياهتا وصلت اليت دارفور

 وجامعة األفريقي)األٖتاد  قليميةاإل وادلنظمات واذليئات السودانية واحلكومة ادلدين اجملتمع ومنظمات
 .دارفور ُب الصراع وحل وتسوية دارةإل( ادلتحدة األمم)ىيئة  ليةوالدو  ،(العربية الدوؿ
 وذلك أفريقيا ُب السبلـ وبناء والصراعات األثنية اجلماعات ظاىرة على الضوء تسليط :الورقة من اذلدؼ
 .وتوصيات ٔتقًتحات واخلروج ،مثاالً  السوداف ُب دارفور قليمإ بأٗتاذ
 :الورقة زلاور
 .السوداف ُب األثنية اجلماعات وأىم األثنية لتعدديةوا األثنية.اجلماعات 1
 (.دارفور مشكلة) وأسباهبا األثنية اجلماعات بُت.الصراعات 2
 .دارفور ُب األثٍت الصراع ادارة ُب احلاكم النظاـ أتبعها اليت األسًتاتيجيات. 3
 .وربدارف ادلدين اجملتمع ومنظمات( القبائل وشيوخ زعماء) األىلية دارةاإل.دور 4
 .دارفور ُب الصراع وتسوية دارةإوالدولية ُب  قليميةاإل وادلنظمات اذليئات.دور 5
 .دارفور ُب الصراع وتسوية األزمة من واخلروج السبلـ بناء اسًتاتيجيات.6
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 يزغري ٔالغ يف ادلٕاسد اعزغالل يف ٔدٔسْب ادلصشٚخ انغٕداَٛخ انؼاللبد اعزمشاس
 عثمان أحمد الرحمنعبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ودور ذلك  ،اسًتاتيجية بناء وإمكانية ادلصرية السودانية العبلقات ملفات لتحليل الدراسة ىذه تسعى     

بلقة ُب السياؽ اإلقليمي والدوٕب من وٖتاوؿ قراءة مستقبل ىذه الع ،ُب استغبلؿ ادلوارد ُب ظل عآب متغَت
خبلؿ ٖتليل البيئات الداخلية للدولتُت والنظر ُب نقاط القوة والضعف والفرص وادلهددات ُب ضوء ادللفات 

 اخلبلفات ملف -ادلتطرفة واإليديولوجيات اإلرىاب ملف -النهضة سد ملف -األربعة احلريات األتية:
 ملف -السورية اخلليجية اإلقليمية العبلقات ملف -الفردية وزاتوالتجا الشعيب التوتر ملف -احلدودية
 التساند ملف -االقتصادي التعاوف ملف -اإلسرائيلية العربية العبلقات ملف -إيراف ملف -اليمن

وذلك الستغبلؿ ادلوارد البشرية وادلائية والزراعية وموارد باطن  ؛والثقاُب التعليمي التعاوف ملف -السياسي
 ثروة احليوانية بصورة متكافئة بُت الطرفُت.األرض وال

 ،السودانية القرار دعم ٔتراكز يهاف التدقيق غلب ادلصرية العبلقات تلك أف ُب الدراسة ىذه أعلية وتكمن   
باإلضافة إٔب الدور  ،السوداين على ادلصري الثقاُب ثرواأل ،واجلوار ،وذلك للعبلقات التارؼلية بُت البلدين

وأثره على السوداف داخل ادلنظومة العربية. باإلضافة إٔب أف تلك الدولتُت  ،ُب ادلنطقة العربية ادلصري الكبَت
 وٕتمعهما ٖتديات مشًتكة. ،الساخنة ادلنطقة ضمن ُب وتقع اإلسرائيليةو  الغربية األطماع ٖتديات تواجها
وتتساءؿ  ،سودانيةال صريةادل العبلقات ُب احلرائق تكرر أسباب عن تساؤؿ من الدراسة مشكلة تربز     

 ُب أحداعلا تلعبو فالدارسة؛ ىل ينتج ذلك عن ضعف تقدير كلتا الدولتُت للدور االسًتاتيجي الذي ؽلكن أ
 ،الفقر دلقاومة اذلادفة ًتاتيجياتأـ أف ادللفات العالقة بينهما أكثر تعقيًدا ُب ظل غياب االس األخرى؟ مصَت

 تفًتضو  عف قدرهتما على مقاومة سلاطر الصراع اإلقليمي والعادلي.وض ،إضافة إٔب ضعف موارد الدولتُت
 دراسة على القائمة االسًتاتيجيات وغياب األفعاؿ ردود على السودانية ادلصرية العبلقات قياـ أف الدراسة

ومن جهة أخرى تؤدي  ،العبلقات ىذه ُب االستقرار نعداـبا دالة عبلقة ذات والداخلية اخلارجية التهديدات
  ،تغييبها أو العلمية األْتاث راكزعدـ ادلؤسسية وغياب دور مركز دعم القرار احلكومي اخلارجي وغياب م

أضف إٔب ذلك الصورة الذىنية  ،اخلارجية السياسات اسًتاتيجيات مكل ذلك يلعب دورًا زلوريًا ُب عدـ رس
 ادلصطنعة لكل من الشعبُت ٕتاه بعضهما البع .

 الداخلية البيئتُت ٖتليل على يقـو الذي االسًتاتيجي وادلنهج التحليلي دلنهجا الدراسة ىذه تتبع     
ىذا باإلضافة إٔب منهج دراسة  ،والضعف ويستشرؼ الفرص والتحديات وينظر ُب نقاط القوة ،واخلارجية

وتستخدـ  ،ادلداخل ادلتعدد ادلنهج أو داخلةاحلالة وتضافر ىذه ادلناىج الثبلثة لتصبح منهًجا للدراسات ادلت
 واالستفتاء ُب مجع البيانات وٖتليلها. ،ادلقابلة ،ادلبلحظة أدوات سةالدرا
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 (بً عجبة ٔاحلهٕل )انغٕداٌ منٕرخفشٚمٛب األأانصشاع فٗ 

 بكر حسينأعبداهلل عبدالعزيز                                    

                               محاضر                                                       

 رئيس قسم التاريخ -السودان : جامعة الدلنج كلية التربية
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما أف   ،لسلم والتنميةشلا الجداؿ فيو أف الصراعات العنيفة تشكل ٖتديات أساسية أماـ ا     
شلا  ،ستقرار والسكينة اإلقليميةالصراعات اليت تتجاوز احلدود الوطنية يكوف ذلا آثار ضارة على اإل

 أفريقيا تعاين. و ويؤدي إٔب تعقيدىا ،يضيف بعدًا جديدًا من شأنو أف يزيد من معانات معيشة ادلواطنُت
 سنوياً  دوالراً  مليار 18 حوإب أفريقيا ادلسلح زاعالن ويكلف ادلسلح، والعنف الصراعات من كبَت بشكل
 .أفريقيا ُب للتنمية خطَتاً  عائقاً  ؽلثل ذلك فإف وبالتإب

 فريقيا:أساسية للصراع َب أسباب أ تعدوالىت  ،تيةتناوؿ الورقة احملاور اآلتلذلك 

 األسباب الس اس  .

 األسباب القتصادي .

 األسباب الجتماع   والثقاف  .

 الحرب والعنف في أفريق ا.تكلف  

 النتائج والتوص ات.
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 منٕرخبً  حشاو ثٕكٕ إفشٚمٛب يف اإلثُٛخ اجلًبػبد

 عبدالحميد سرحان عبده محمود 
 باحث ماجستير في التاريخ الحديث                                                                        

 جامعة أسوان  -كلية اآلداب                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على واإلضرابات، األزمات من العديد األفريقية القارة شهدت العشرين القرف من األخَت العقدمنذ      
 واألزمات، ادلسلحة النزاعات تقليل إٔب سيؤدي القطبية الثنائي النظاـ اهنيار أف من البع  ظن ما عكس
 الداخلية النزاعات إٔب الدولية النزاعات من جسريو تغَتات األفريقية القارة شهدت فقد كلٍ  وعلى

 .ادلسلحة

 الصعيد على ادلسلحة النزاعات من العديد دالعان ظاىرات شهدت اليت الدوؿ من تعدفنيجريا      
 الدؽلقراطية لئلنتخابات للدولة العاـ االٕتاه من بالرغم واقتصادية ودينية إثنية منها سلتلفة بدوافع الداخلي
 ضمن من تعد واليت حراـ، بوكو جلماعة البحث ىذا يعرض عاـ، كشكل الفيدرإب النظاـ واٗتاذ

 الطابع شكلها ُب اجلماعة اٗتذت وقد العشرين، القرف ُب نيجَتيا ُب زتبر  اليت اإلسبلمية احلركات
 .ادلسلح العنف مستنقع ُب الببلد لدخوؿ أدي شلا الببلد، ُب أىدافها ٖتقيق سبيل ُب ادلسلح

ُب البحث نشأة حركة بوكو حراـ وتأسيسها، وأحداث العنف اليت قامت هبا احلركة ُب  سيتناوؿكما       
 على اجلماعة تأثَت واقع عن ويتحدث ومنهجها، اجلماعة مبادئ يستعرضئجها، كما نيجَتيا ونتا

 .حراـ بوكو مجاعة من الداخلية القوي موقف ىو وما النيجري، اجملتمع
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  انذميمشاعٛخ انكَٕغٕ مجٕٓسٚخ يف انصشاع
 صالح عبدهلل يدعبدالحم يسيع                                            

 يةاالنسان والعلوم اآلداب يةكل – مساعد أستاذ
 السودان – األحمر البحر جامعة                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لعب وقد ية،زمات العرقواأل للصراعات خصبة أرضاً  ـ ٠٦٩١ عاـ ُب ااستقبلذل منذ الكونغو دتع     
 يبتدر  على يعمل وٓب ية،فعل يةتنم حركة الكونغو هدتش ال أف ُب وجوده فًتة طواؿ َتاً كب  دوراً  االستعمار

 بعد ياسيةالس أزمات أوؿ ت الكونغوهدش لذلك .وخروج بعد ٖتكم أف لةھمؤ لتكوف يةوطن كوادر
 . مباشرة يكيالبلج ادلستعمر خروج
وظلت  ادلتحدة، مماأل جانب من دوٕب بتدخل تھانت يمقالاأل ُب يةنفصالإ نزاعات تهدش كما      
 وٓب ،ـ ٠٦٩١عاـ  السلطة على موبوتو يبلءاست وحىت االستقبلؿ منذ مستقرة َتغ الكونغو ُب وضاعاأل
 نفصاؿإ - ـ ٠٦٩١زلاولة  اھبرزأ كاف يدةالشد ياسيةالس زماتواأل ؿنفصااإل زلاوالت من عهده ؼلل

 فرنسا جانب من ياً دول تدخبلً  تهدش زمةاأل ىذه٠٦٩٩ عاـ من الفًتة ُب (شابا يمقلإ) كاتنجا
 الكونغو على يطروس ،زمةاأل هةمواج من بالفعل بقوات و٘تكن استعاف كما موبوتو نظاـ لدعم وادلغرب

 يبلكاب يمبتسل أنو البع  ظن ،أشهر ستة حوأب داـ ٘ترد وقتاؿ " بعد يبلكب "روالف بو اطاح حىت
 .الكونغو وضاع ُباأل تستقر سوؼ موراأل يدمقال
وصل  الذي الوضع ُب صبلحاتإ يةأ جراءإ ُب يقيةحق صعوبات نالكھ تكوف اف يعيالطب ومن     
 .يزةوج يةزمن ًتةف ُب موبوتو يسالرئ فًتة ُب اقتصادي هنيارا من الكونغو إليو
 -:زلاور ثبلثة إٔب البحث يمتقس ؽلكنو 

 .ؽلقراطيةالد الكونغو مجهورية ُب الصراع أسباب وؿ :األ احملور
 الصراع. ُب والدوٕب يميقلاإل الدور : الثاين احملور
 الكونغو. ُب الصراع دارةإو  حل يجياتاسًتات : الثالث احملور
 خا٘تة
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 االفشٚمٙ انغبحم يُغمخ يف انفبشهخ انذٔنخ كبنٛخٔإش االثُٛخ انُضاػبد 
 (منٕرخبً  يبيل َضاع)

 فاطمة الزىراء يوسفي                                                 
 طالبة دكتوراه )علوم سياسية(، تخصص: دراسات أفريقية

  (3لدولية والعلوم السياسية )الجزائركلية العالق ات ا                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اليت التهديدات من بالعديد تأثراً  األفريقية األقاليم أكثر بُت من األفريقي الساحل منطقة دوؿ تظهر     
 اإلرتباط ذلك ٕتنب ٔتكاف الصعوبة من ٕتعل عديدة ؤتخارج مًتابطة واحدة ةحلق شكل ُب تظهر

 ُب ادلتمثلة توجهاهتا، ُب والدولية غالبها ُب احمللية بالبيئة ارتبطت واليت التهديدات، طبيعة لنا وتتجلى
 إٔب اإلضافةب واجملاعة، والفقر اجلفاؼ إٔب باإلضافة للحدود العابرة ادلنظمة واجلرؽلة الدوٕب اإلرىاب
 ىذه كل جديدة، أشكاؿ ُب تطورت اليت الطوارؽ أزمة ُب تتمثل كلياً  باجلديدة ليست ٖتديات

 السياسية اجلغرافيا ذات األفريقي الساحل منطقة ُب انتشارىا بسهولة تتميز وادلخاطر التحديات
 على الرقابة عفض من وتعاين بالفشل، توصف اليت ادلنطقة دوؿ طبيعة ذلك ُب يساعدىا ادلتشاهبة،
 الفشل ونتائج أسباب لدراسة حالة أحسن مإب وتعد. وظائفها أداء ُب تاـ وعجز اجلغرافية حدودىا
 واالجتماعي والسياسي االقتصادي ادلستوى على سواء مإب دولة منها عانت اليت فاألزمات الدوالٌب،
 زاد ٍب واجلهل، الفساد من متكاملة منظومة ُب تعيش زالت ال ادلنطقة دوؿ فأغلب اجلديد، باألمر ليست
 على السلبية وتبعاهتا ليبيا ُب وخاصة أفريقيا ُب العريب الربيع ثورات من حدث ٔتا وتأثراً  سوءً  الوضع
 عملية تراجع عن ليعرب الدولة ىذه ُب حدث الذي العسكري اإلنقبلب جاء فلقد. مإب ُب األزمة
 واالستقرار األمن وليهدد بل األفريقية القارة مناطق نم عدد ُب السلطة وتداوؿ الدؽلقراطي التحوؿ
 .معاً  والدوٕب اإلقليمي القومي
 ألف دوذلا بع  ترشيح فإف األفريقي، الساحل منطقة ُب الدوؿ من للعديد الرخو اجملاؿ والعتبارىا       
 ادلنطقة، كافة وتعم تنتشر أف ؽلكن ألزمة خصباً  رلاالً  ادلنطقة من غلعل أف ؽلكن منهارة أو فاشلة تصبح

 ىذه مواجهة أجل من ناجعة أمنية مقاربة تبٍت األخَتة ىذه يلـز ما ادلتامخة، الدوؿ مجيع على وتؤثر بل
 .التهديدات

  األفريقي، الساحل منطقة ُب الدولة بناء على اإلثنية النزاعات أثر دراسة إٔب هتدؼ الورقة ىذه    
 وتأثَتاتو الفشل ىذا انعكاسات وأبرز مإب، ُب الدولة لوفش تفكك ُب اإلثٍت العامل ساىم وكيف
 ُب اإلثنية النزاعات وحل إلدارة اآلليات أىم إٔب باإلضافة األفريقي، الساحل منطقة دوؿ على األمنية
 .فيها الدوالٌب الفشل ٖتديات مع والتكيف ادلنطقة
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 داٌ ثُبء انغالو يف إفشٚمٛب، يغ إشبساد خبصخ نزدشثخ ششق انغٕ حتذٚبد

 ميدي دىب حسن                                         

 جامعة إفريقيا العالمية  -رئيس قسم العلوم السياسية  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرحلة ُب الثقة جسور وبناء باألمن واإلحساس السبلـ دعائم ترسيخ السبلـ بناء بعملية يقصد
 .السبلـ بتعزيز ادلعنية األطراؼ تواجو قد اليت الصعبة العمليات من تعد وبالتإب احلرب، بعد ما

قتصادية حادة قادت إٔب اجتماعية و اهنا تواجو أزمات سياسية و أبالنظر إٔب إفريقيا يبلحظ  
رة بينما مخد البع  األخر "إٔب حُت"، وىذا األمر صراعات متعددة ومتباينة، بعضها ظلت مستم

وىو  ،يتطلب ضرورة إتباع منهج جديد من أجل أال تعود ىذه اجملتمعات مرة أخرى إٔب خانة احلرب
 منهج بناء السبلـ.

"مثل  -ُب بع  احلاالت سعت األمم ادلتحدة إٔب تقدًن ادلساعدات لبناء السبلـ ُب إفريقيا  
واجهت ٖتديات مجة أرتبطت بعمق الصراع وفساد النخب ومقاومة أطراؼ الصراع ولكنها  -سَتاليوف" 

 وٕتاوز مرارات ادلاضي وفقر اجملتمعات احمللية وتقاليدىا، ومتطلبات تطوير وإصبلح القطاع األمٍت
“security sector reform” .وإدارة ادلوارد، وٖتييد البعد اخلارجي 

خر ثبلث عقود واجهت حروباً آف الدولة السودانية ُب إية فوكما ىو احلاؿ ُب التجارب األفريق 
طرفية وأزمات سياسية عمقت شقت اخلبلفات بالقدر الذي ىدد بقاء وإستمرارية الدولة السودانية، 

ـ،  2011بإنفصاؿ اجلنوب ُب عاـ  ت إنتهيتوال ،وكاف أبرزىا احلرب األىلية ُب جنوب السوداف
ؽ السوداف اليت إرتبطت ٔتطالب تنموية منذ وقت مبكر من إستقبلؿ ومشكلة دافور وأخَتًا مشكلة شر 

مؤ٘تر البجا( قبل أف يتجدد الصراع ُب منتصف التسعينيات من القرف ادلاضي  ذكرةـ م1953السوداف )
نتهت بإتفاقية سبلـ الشرؽ وإنشاء صندوؽ إعمار الشرؽ إلعادة إعمار الشرؽ وبناء السبلـ إال أهنا او 

 مجة ستكوف زلور تناوؿ الورقة.واجهت ٖتديات 

 ُب السبلـ لبناء وظلاذج السبلـ بناء دلفهـو نظرياً  إطاراً  تتضمن زلاور الدراسة ىذه ستتناوؿوعليو      
 .السوداف بشرؽ السبلـ بناء لعملية وتقييم وٖتليل السوداف شرؽ ومشكلة السودانية واألزمة إفريقيا
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 انغٕداٌ منٕرخًب  -نغالو دٔس ٔعبئم االرصبل يف لضبٚب انؼُف ٔا
 نيي حسب الرسول أحمد                                    

 كلية علوم االتصال –رئيس قسم اإلذاعة والتلفزيون                                       

 السودان  –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتسعي ىذه الورقة دلعرفة  ة،فريقيألا موضوع العنف والسبلـ من ادلوضوعات ادلعقدة َب القارة ديع     
 .ـ ومعٍت السبلـ عرب زلاور سلتلفةمفهو 

ف العن فأومن ادلعلـو  .جتماعيوالحسب ادلورفلوجيا اللعنف وأنواع عدة  شكاؿأ األوؿاحملور  يتناوؿ    
 .معو قرين النزاع ويتناسب طردياً 

َب القارة السمراء نسبة للتعدد العرقي والثقاُب  ةجتماعيالتى النزاع نتيجة االختبلفات الثقافية واأوي     
  .وىذه االختبلفات ىي بذرة التنوع ،اذلائل

 ادلوارد - احلدود اجلغرافية والبيئية -السلطة والثروة  -)احلراؾ االجتماعي  -للعنف أسباب منها:و     
 (.ادلناخي التعدد - والبشرية الطبيعية

 اليت مةبناء السبلـ كأحد ادلوضوعات ادلهزلور عبلقة وسائل االتصاؿ بالعنف و  أيضاً  الورقة تتناوؿ     
حيث يتضمن ىذا احملور توضيح لدور وسائل  ؛اإلعبلمية والدراسات ةالدولي العبلقات رلإب بُت تربط

 . ُب بناء السبلـ اإلعبلـ

ُب  ُب  تعزيز السبلـ العادلية دور ادلنظماتو  ى،خر يانات األالسبلـ ُب اإلسبلـ والد ستتناوؿ كما    
 ( اليونسكو ظلوذجاً ) إفريقيا

 اإلفريقية. ؿوداف كنموذج للدو علي الساحملور األخَت تطبيق دلوضوع الورقة  وػلوي
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 "ثهُٛذاثب": إفشٚمٛب يف انُٕٔٚخ األعهحخ يٍ اخلبنٛخ ادلُغمخ
 ادلغزمجم ٔآفبق ٔاحلبضش ادلبضٙ

 فيمي الرازق عبد نانيس                                            
 االقتصاد والعلوم السياسية    كلية - السياسية العلوم في دكتوراة باحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Nuclear Weapons Free Zone in Africaادلنطقػػة اخلاليػػة مػػن األسػػلحة النوويػػة  أنشػػئت     

(NWFZ) علػى  وتػنص 1996عاـ   ريلبإ 11 ُب  للتوقيع فتحت اليتفريقيا ٔتوجب اتفاقية بليندابا إ ُب
ادلتفجػرة النوويػة وٖتظػر   جهػزةو تطػوير األأوحظػر البحػوث نوويػة  سػلحةأو حيازة  أ اختبار أو  نتاجإحظر 

 ،بػػػة ُب ادلنطقػػػةالنوو  ادلنشػػػآت علػػػى ىجػػػـو يأُب ادلنطقػػػة اخلاليػػػة و كػػػذلك الػػػتخلص مػػػن النفايػػػات ادلشػػػعة 
 التنميػػػة جػػػلأولوجيػػػا النوويػػػة ألغػػػراض سػػػلمية مػػػن نتشػػػجيع اسػػػتخداـ الطاقػػػة النوويػػػة والعلػػػـو والتك وعلػػػى

 .وذلا ثبلث بروتوكوالت .ُب القارة واالجتماعية االقتصادية

 1967البلتينيػة عػاـ  مريكػاأُب  تيبلتيلولكػوبعد  sNWFZاتفاقية بليندابا رابع اتفاقية النشاء  وتعد     
 .  1995ا عاـ وبانكوؾ ُب جنوب شرؽ اسي 1985وراروتوصلا ُب جنوب اذلادي عاـ 

بػػذ دوؿ القػػارة للخيػػار النػػووي ُب وتؤكػػد ن ،واالسػػتقرار مػػنمفهػػـو األ ُب إفريقيػػا بلينػػدابا اتفاقيػػة وٕتسػػد     
ليكػوف  اإلفريقػي مػناألو  السػلم رللػس انشػئ كمػا ،والعػادلي اإلقليمػي واألمػن السػبلـ لتحقيػق سػعيها طارإ

 ورفاىيػة حيػاة وحفػظ محايػة ضػماف جلأمن  إفريقيا ُب واالستقرار منىدافو تعزيز السلم واألأىم أمن بُت 
وتعزيػػػز  ،(أ فقػػػرة 3 ادلػػػادةاتيػػػة لتحقيػػػق التنميػػػة ادلسػػػتدامة )ادلو  الظػػػروؼ وخلػػػق وبيئتهػػػا اإلفريقيػػػة الشػػػعوب

وذلػػك   ،نسػػاينقػانوف واحػػًتاـ القػػانوف الػػدوٕب اإلوتشػجيع ادلمارسػػات الدؽلقراطيػػة واحلكػػم الرشػػيد وسػػيادة ال
 دوراً  اإلفريقػػي االٖتػػاد ٍب اإلفريقيػػة الوحػػدة منظمػػة لعبػػت وقػػد. النزاعػػات منػػع ٔبإراميػػة كجػػزء مػػن اجلهػػود ال

ميثاقهػػا ىػػو مرجعيػػة أساسػػية التفاقيػػة  فأباعتبػػار ُب عمليػػة التفػػاوض والتصػػديق علػػى اتفاقيػػة بلينػػدابا  شليػػزاً 
دلفػوض االٖتػاد  ووفقػاً . فاقيػةاجلهػة ادلػودع لػديها االت ىػي اإلفريقية الوحدة منظمة فأ ٔبإضافة بليندابا، باإل

 مػػػػن جػػػػزء ىػػػػي إفريقيػػػػا ُب النوويػػػػة األسػػػػلحة مػػػػن اخلاليػػػػة ادلنطقػػػػة اتفاقيػػػػة فإ، فػػػػاإلفريقػػػػي للسػػػػبلـ واألمػػػػن
 مػنهنػا مكػوف رئيسػي لبنػاء األأو  ،ادلشػًتكة اإلفريقيػة والدفاعيػة منيػةوسع لتنفيػذ السياسػة األاأل اإلسًتاتيجية

تػػػوافر رلموعػػػة مػػػن  ٔبإفريقػػػي فريقيػػػة/االٖتاد اإلر منظمػػػة الوحػػػدة اإلويرجػػػع دو  .اإلفريقػػػي لبلٖتػػػاد والسػػػبلـ
 منظمػة ودور طبيعػة علػى الضػوء القػاء الدراسػة ىػذه تسػتهدؼو العوامل ساعدت على قيامها هبذا الػدور. 

 البيئػػػة اسػػتعراض خػػبلؿ مػػن وذلػػك إفريقيػػػا ُب (NWFZ) نشػػاءإريقيػػة/االٖتاد اإلفريقػػي ُب اإلف الوحػػدة
 .وآفاؽ مستقبل ىذه ادلنطقة ،لية إلنشائها وعملية اإلنشاءالدو و  اإلقليمية
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 انزًُٛخ االلزصبدٚخ  ٗثشِ ػهأعزمشاس انغٛبعٙ ٔػذو اإل
                                                  

      ىشام التجاني الفكي حسين                                                     

        

  السودان  - جامعة الزعيم األزىري   -استاذ مساعد                                                   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمات اليت ٖتدث لصراعات واألالتعامل مع ا ىستقرار السياسي ٔتدي القدرة عليرتبط مفهـو اإل     
ف ىنالك وسائل عديدة تساعد أوالسعي لعدـ تفاقمها والشك  ،داخل اجملتمع ْتيث تتم السيطرة عليها

 دارة الصراعات.إوذلك بتحقق العدالة والنجاح ُب  ،ستقرار السياسي ُب اجملتمععلي اإل
ذه الظاىرة واضحاً ىثر أ فإفلذلك  ستقرار السياسيفريقيا من القارات اليت عانت من عدـ اإلأ      

فريقيا كثَتاً ُب رلاؿ التنمية االقتصادية أتأخرت  وقدمنية واالجتماعية واالقتصادية. خاصة ُب النواحي األ
الوضع االقتصادي  ىثر ذلك علأو  ،شكل احلكم ىوعدـ التوافق عل ،بفعل عدـ االستقرار السياسي

 ية االسًتاتيجية للتنمية وعدـ وجود نظاـ اقتصادي ثابت.ويظهر ذلك جلياً ُب انعداـ الرؤ  ،العاـ
التنمية االقتصادية وظهور نتائج واضحة  ىثره علأستقرار السياسي و انعداـ اإل ىتركز ىذه الورقة عل      
نقبلبات العسكرية كل ىذا انعكس سلباً ىلية واإلواحلروب األ ،اذلامش –مر مثل صراع ادلركز ذلذا األ

النهاية تستخلص الورقة  ُبوجعلها خارج دائرة التأثَت العادلي. و  ،فريقيةالقتصادي للقارة األالتطور ا ىعل
  .وتضع بع  احللوؿ دلعاجلة ادلشكلة ،النتائج
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 انُٛم حٕض ثذٔل ادلصش٘ ادلذَٙ اجملزًغ
 ادلفرتض ٔانذٔس انذٔنٛخ انزدبسة ثني 

 ىبة جمال الدين محمد العزب                                          
 دبلومة الدراسات اإلسرائيلية -مدرس السياسات العامة  

 جامعة الق اىرة  -كلية االقتصاد والعلوم السياسية                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنا مازالت تقع ُب براثن أإال  ،فريقيةرغم اجلهود وادلشروعات التنموية اليت تبذؿ ُب القارة األ

نساف كاحلروب والصراعات والنزاعات بل وتكثر هبا الكوارث الطبيعية ومن صنع اإل ،الفقر وادلرض
يعٍت ُب ادلقابل إخفاؽ احملاوالت اليت بذلتها دوؿ القارة، وادلؤسسات ادلالية رىابية، شلا والعمليات اإل

 .الدولية لرفع معدالت النمو االقتصادي، وإصلاح ٕتارب التنمية، وٖتسُت مستويات معيشة أبناء القارة
دور منظمات اجملتمع وقد يطرح ذلك تساؤؿ ىاـ حوؿ جدوى ىذه اجلهود والتجارب الدولية خاصة أف 

دلدين أضحى إحدى أىم أدوات الدوؿ لتكريس مصاحلها اخلارجية، فقد أصبح أداة لرسم مناطق النفوذ ا
لصاّب أمن الفرد َب  الىت استفادت من تراجع مفهـو سيادة الدولةو  ،السياسى للقوى الكربى واإلقليمية

طار العمل السياسى عند وادلتابع للمساعدات اإلنسانية الغربية غلد أهنا تتدفق َب إ .ظل مناخ العودلة
خاصة ادلنظمات التنموية  -االستجابة للنزاعات أو الكوارث. ومن ادلتوقع أف يزداد دور القطاع الثالث 

ُب االقتصاديات ادلتقدمة، وأف ػلتل مكانة مرموقة ُب النظاـ العادلي اجلديد، حيث  -اليت تنتمي لو
من ىذا النظاـ الذي غلري تسويقو  دوٕب، جزءً  تشكل ادلنظمات غَت احلكومية، واليت تعمل على نطاؽ
 وتعميمو ُب بلداف العآب النامي خاصة الدوؿ اإلفريقية.

تفاقية احلوض على حصة مصر إوُب ظل التهديدات اليت ٘تثلها مواقف دوؿ حوض هنر النيل ٕتاه       
البد من مراجعة الدور ادلصري  التارؼلية من مياه النهر، وما يؤثر بالسلب على ادلستقبل ادلائي دلصر، كاف

ٕتاه ىذه الدوؿ، بل واستحداث سبل جديدة للتأثَت خللق مصاّب تنموية مشًتكة بُت مصر ودوؿ 
احلوض. وىذا ما ؽلكن ٖتقيقو عرب ادلنظمات التنموية دلصر ٕتاه دوؿ حوض النيل نظرًا لطبيعة الدوؿ 

مراض واألوبئة والكوارث الطبيعية ومن صنع األفريقية عامة ودوؿ حوض النيل خاصة اليت يكثر هبا األ
ومن أىم األدوات  ،اإلنساف. ومن ٍب فالعمل التنموي من أىم االحتياجات اجملتمعية ُب تلك الدوؿ

األكثر قبواًل اليت ؽلكن استخدامها الستعادة الدور ادلصري ىناؾ. من ىنا ٖتاوؿ ىذه الورقة رصد بع  
سًتشاد ستفادة واإلادلدين بدوؿ احلوض مع مراعاة التجربة ادلصرية لئلالتجارب الدولية دلؤسسات اجملتمع 

والدور ادلفًتض على اجملتمع ادلدين ادلصري لعبو بدوؿ حوض  ،من الدروس الناجحة والعرب اليت تعلمها
سرائيلية، وقسم ثبلث أقساـ: قسم يناقش التجربة الغربية واإل إٔبُب ىذا السياؽ، ستنقسم الورقة و النيل. 

 سيوية، وقسم يناقش التجربة ادلصرية والدور ادلفًتض لعبو واجملاالت ادلتاحة. يناقش التجربة العربية واآل
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 يصبدس انمبٌَٕ انذٔيل نألَٓبس 

 ىدى عــــــــزاز                                  
 سم أاستاذة مساعدة ق                                                                

 جامعة تبسة الجزائر                                               
 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                

 باحثة دكتوراه في الق انون الدولي للمجاري المائية الدولية                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكامو أإف القانوف الدوٕب لؤلهنار مثلو مثل كل القوانُت األخرى لو مصادر قانونية يستقي منها      
سألة الفصل ُب ادلنازعات اليت تنشأ وتنظم م ،وقواعده اليت ٖتكم سَت واستخداـ اجملاري ادلائية الدولية

من النظاـ األساسي  38وىي ذات ادلصادر للقانوف الدوٕب العاـ اليت ذكرهتا ادلادة  ،عن ىذا االستخداـ
 ال يتجزأ من ميثاؽ األمم ادلتحدة.  جزءً  دحملكمة العدؿ الدولية، الذي يع

 حو التإب:بالتعمق ُب ىذه ادلصادر على الن الدراسة تلكوذلذا سوؼ هتتم 
 : المصادر الرئ س  أولا 

 المعاى ات. -
 العر  ال ولي. -
 المبادئ العام  للقانون. -

 حت اط  : المصادر اإلثان اا 
 األحكام القضائ  . -
 الفقو ال ولي. -
 مبادئ الع ل و اإلنصا . -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

United States policy in Libya: An Overview of U.S. 
strategy given the regional and international partners. 

                                                            Engy M. Mahdy  

                                 Lecturer of Political Science  
Faculty of Economics & Political Science - Cairo University  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     Libya’s post-Qadhafi transition has been disrupted by armed non-
state groups and threatened by the indecision and infighting of interim 
leaders. Since an armed uprising ousted the government of Muammar al 
Qadhafi in late 2011, interim authorities have failed to form a stable 
government, address pressing security issues, reshape the country’s 
public finances, or create a viable framework for post-conflict justice and 
reconciliation. The insecurity that was prevalent in Libya in the 
immediate wake of the 2011 conflict has deepened, and armed militia 
groups and locally organized political leaders remain the most powerful 
arbiters of public affairs.  
     On the other hand, there is growing concern about the rise of ISIS in 
Libya, which has intensified during the past several months after the 
group seized the port city of Sirte and other territory along the 
Mediterranean coast.  
     The United States State Department describes Libya as a terrorist safe 

haven, and the U.S. government suspended operations at the U.S. 

Embassy in Tripoli and relocated U.S. personnel out of the country in July 

2114. As of early 2116, the Islamic State’s rise in parts of Libya had 3 

become a matter of deep concern among Libyans and the international 

community, as had the continuing weakness of Libyan state institutions 

and flows of migrants, refugees, and contraband across Libya’s 

unpoliced borders. In February 2016, senior U.S. intelligence officials 

identified the IS presence in Libya as the group’s most developed branch 

outside of Syria and Iraq and suggested that presence could grow more 

dangerous if left unchecked.  

     Congress has conditionally appropriated funding for limited U.S. 
transition assistance and security assistance programs for Libya since 
2011. Congressional consideration of the September 2012 attacks on 
U.S. facilities and personnel in Benghazi is ongoing. In 2015, conflict 
mitigation appeared to be the Obama Administration’s top policy 
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priority in Libya, but statements made by U.S. officials in 2016 suggest 
that U.S. counterterrorism concerns have grown and that military action 
against the Islamic State, Al Qaeda, and other extremists in Libya may 
continue and/or expand in as yet unspecified ways, even if political 
consensus among Libyans remains elusive.  
     Libya is gaining a higher priority in the war on terror, as a center of 
new ISIS activity, or the sort of terrorist safe heaven, exporter of 
refugees, and a breeding ground for criminals and trafficking in persons.  
In this regard, this paper will study the United States strategy in Libya for 
counter terrorism and counter insurgency, with respect to regional _ 
Egypt in particular _ and international _ European Union, Britain, France, 
and Italy….etc._ partners in a way to answer some questions, as the 
following:  
1. Is the United States rethink the war against ISIS? And what would be 
the new courses of action for a new U.S. strategy in Libya?  

2. Who will be the obvious partners on the ground?  

3. Are we expecting a new front in the western-backed fight against the 
extremist groups in Libya?  

4. What are different regional policies to face crisis in Libya, and how do 
the United States deal with these policies?  

5. What will be the role of the international partners in the US strategy? 
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Conceptualizing Resource Security Sector Reform 

(RSSR): an Approach to reform Resource Sector and 

Conflict Mitigation in Africa Mineral Sector 

El-Nazeer Mohamed El-Tom Shaaeldin (PhD) 

Assistant Professor, Political Science and Strategy-Centre of Research and African Studies, IUA  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     This paper is conceptual proposal, aims to undertake the issue of 
insufficiency of resource governance and insecurity situation in mineral 
sector in selected African counties, through identifying the relationship 
between mal-development, poverty and poor governance and lacking 
resource management in a resource-rich country. It argues that to 
mitigate insecurity condition (e.g. violent conflicts) relates to mineral 
resources, a reform on resource and governance sectors is perquisites. 
However, a conceptual model entitled Resource Security Sector Reform 
RSSR is proposed to address such issue. Content analysis is used to 
analyze a body of data that contains a body of literature related to 
resource governance, security and conflict. The paper shows that, to 
secure efficient resource governance and optimal utilization of available 
resources and their generated wealth in one country, structural and 
functional reform drawing from multi-levels governance and public 
sector reform that relates to resource security is essential to reach 
optimal resource governance in a resource-rich country. Moreover, 
provisions of constitutional, institutional and regulations reform remain 
key factors to empower distribution of power and wealth between the 
centre and regions, and also prerequisites for putting an end to major 
root- cause of civil political conflict in current Africa through peaceful 
means. This work contributes to knowledge as it deepens the 
understanding and advance current debate on the relationship between 
resource conflict, political security and conflict management in Africa, 
particularly in Sub-Saharan countries. 
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Pre-Colonial Ashanti (Ghana): 

Wealth and Economic Strength 

                                                Fazilet ALACHAHER ( Benzerdjeb)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     Practically, the entire area of modern day Ghana was once dominated 

by the Ashanties (also known as Asante) empire (1750-1824). This 

empire was able to consolidate the multiple ethnic groups within the 

region into one unified nation. The Ashanti influenced indeed African 

history by manipulating the pattern of trade within the region of the 

Gold Coast (Ghana nowadays) with gold, Kola ,slaves… .And the strength 

of the Ashanti’s economy was extremely important to the longevity of 

their civilisation. 

    Their economic strength enabled them to procure funding which they 

utilized to build an army, to build trade networks, and to increase their 

reputation into the region. How did such a vast empire come into 

existence? How did they build their economic strength within the 

region? and how did reputation help to safeguard them from hostile 

powers? Also it is important to understand why trade was an important 

force in the establishment of the Ashanti’s economic power. Before 

answering these inquiries, an ethnic profile of the Akan of whom the 

Ashanti evolved, must first be undertaken. 

Keywords: Ashanti empire, gold trade, Kola trade, Kumasi market centre, pre-

colonial era, economic power 
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The Nile Basin Dilemma , How can the region handle it? 

                                                                           Hala Essam El Din  

                                                                     Political Sciences 
Faculty of  Economics and political sciences 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     The research is going to discuss and analyze the disputes over water 

resources in the Nile Basin Region, specially between the three countries 

of the Eastern Nile Basin (Sudan, Ethiopia, and Egypt), and  the research 

will be explaining the legal theories which controls dealing with 

transbounadry rivers, also The research will explain each country `s point 

of view and their vision, the research also will try to come to conclusion 

that might be a sort of help to end this dilemma.  
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Sudanese – Ethiopian Water Relations 

                                                            Omer Mohamed Ali Mohamed 

                                                          University of Khartoum - Sudan 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sudan and Ethiopia are neighboring countries. Their boundary line 

is the longest. Across the boundaries, they have tribal links and shared 

economic benefits. Through history they witnessed times for Peace and 

War. Each of them maintains substantial influence in the African 

continent up to now. 

The conditions of relative peace and political stability they lately 

enjoy call for emphasis on development. Wars, starvations and poverty 

stimulate acute need for development. This cannot be achieved accept 

through the utilization of the various uses of the river Nile. Out of the 

various uses irrigation and hydro-power induce more concern and 

attract conflict. 

Ethiopia is the source of the Blue Nile other tributaries which 

provide the main Nile with more than 80% of its water yields and silt. 

The Sudan then Egypt are the most downstream states. They are both 

affected, in different ways, by what Ethiopia does on the Nile. However, 

in the absence of a unified agreement regulating the utilization for the 

whole Nile basin, individual water actions will continue; development 

will slow down and conflict cannot be avoided. 
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    أفشٚمٛب يف انغجٛؼٛخ نهًٕاسد ادلغزذايخ انزًُٛخ

 سلطان محمد مصطفً أميه

 الق اىرة جامعة – األفريقية والدراسات البحوث معيد  - واالقتصادية السياسية العلوم قسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بشكل ادلصطلح تبٍت ًبو  ،1972 عاـ ستوكهوٓب مؤ٘تر ُب مرة أوؿ ادلستدامة التنمية فهـوم ظهر     
 عدة زلاوالت برزت ادلستدامة التنمية تعريف إطار ُب و ،بورنتبلند جلنة تقرير ُب 1987 عاـ رمسي

 حاجات االعتبار ُتبع تأخذ اليت التنمية" هناأ على ادلستدامة التنمية بورنتبلند جلنة عرفت فقد لتعريفها
 للتنمية آخر تعريفاً  ظهرو  ،باحتياجاهتا الوفاء ُب القادمة جياؿاأل ْتقوؽ ادلساس دوف الراىنة اجملتمع

 ْتيث التنمية ُب احلق صلازإ ضرورة" أنو على الثالث ادلبدء ُب 1992 عاـ رضاأل مؤ٘تر ُب ادلستدامة
 العادلية اللجنة قبل من تعريفها ًبو  ،"ادلستقبلو  احلاضر جياؿأل البيئيةو  التنموية احلاجات على تتحقق
 ماـأ الفرص توسيعو  للجميع ساسيةاأل احلاجات تلبية تقتضي اليت التنمية" هناأ على التنميةو  للبيئة
 حدود ضمن ةاستهبلكي أظلاطاً  تشجع اليت القيم نشرو  فضلأ حياة ٔبإ طموحاهتم رضاءإل اجملتمع

 .معقوؿ بشكل ٖتقيها ٔبإ اجملتمع يتطلع اليت البيئية مكاناتاإل

 الذيو  االقتصادي البعدو  االجتماعي البعد ّتانب ادلستدامة التنمية مكونات أحد البيئي البعد يعد     
 ،فلتكيا على القدرةو  البيولوجية نتاجيةاإل ،البيولوجي التنويع ،الطاقة ،يكويوجيةاإل النظم: من يتكوف

 مساحاتو  حجم ُب تناقص ىناؾ ففإ الطبيعية مواردىا عنو  فريقيةاأل القارة عن احلديث إطار ُبو 
 اليتو  ادلتقدمة الدوؿ ُب الصناعات زيادة منها أسباب لعدة يرجع ىذاو  األخَتة العقود ُب الطبيعية ادلوارد
 .الطبيعية ادلوارد استخداـ ُب ىداراإل طريق عن أو ،يةفريقاأل الدوؿ بع  من اخلاـ ادلواد تستورد بدورىا

 الطبيعية للموارد االقتصادي التوازف وضعو  ،األفريقية القارة ُب الطبيعية ادلوارد أوضاع البحث يناقش   
 الطبيعية للموارد ادلستدامة التنمية وضع يناقش كما ،عليها الطلبو  الطبيعية ادلوارد عرض حيث من
 .فريقيةاأل القارة ُب الطبيعية للموارد ادلستدامة التنمية تواجو اليت التحدياتو  الفرصو  بلهامستقو 
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 انكٕيٛغب عٕق يف ادلصش٘ انزدبس٘ انزحشن اعرتارٛدٛخ حتهٛم
 (Gravity Model ٔمنٕرج TWOS Matrix  يصفٕفخ ثبعزخذاو) 

 عثمان حسين سوسن                                 
 الزراعي البحوث مركز - الزراعي االقتصادي بحوث معيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التجمعات كربأ من أنو إٔب "الكوميسا" أفريقيا وجنوب لشرؽ ادلشًتكة السوؽ أعلية ترجع     
 حوض ُب تقع دوؿ تسع بينهما من دولة عشرة تسعة عضويتو ُب يضم حيث ؛األفريقية يةاالقتصاد

 . النيل
 االقتصادية والسيما اجملاالت سلتلف ُب األفريقي العمل آلليات والرائدة رتكازاإل نقطة مصر دوتع     

 وكنقطة فريقيةسواؽ األلؤل ةىام ٕتارية بوابة ولكوهنا. ادلتميز اجلغراُب دلوقعها نظراً  والتجارية والتنموية
  وشواطئها موانيها خبلؿ من أو السويس قناة عرب سواء العادلي السوؽ مع لتجارهتا ومنفذاً  انطبلؽ
 .وادلتوسط األمحر البحرين علي ادلمتدة
 سوؽ َب دلصر التصديرية النسبية األعلية ضآلة من لوحظ فيما ساساً أوتكمن مشكلة البحث      

 ٔبإضافة باإل ،1998 عاـ معو عضويتها انضماـ منذ الطويلة السنوات مرور من الرغمب وذلك ،الكوميسا
 من ىائلة أعداداً  يضم والذي الكبَت السوؽ ذلك ُب ذلا ادلتاحة االستيعابية والطاقات التصديرية الفرص

 الطلب ومواسم األذواؽ ُب تنوع من العدد ذلك ػلملو ما وبكل نسمة مليار النصف تقارب ادلستهلكُت
 .ادلختلفة الدخوؿ ومستويات

 الرسـو بتخفي  لتزاماً إ عليها فرض قد الكوميسا التفاقية مصر نضماـإفإف  ىومن ناحية أخر 
ضرورية، ومع ارتفاع أسعار الصرؼ واطلفاض قيمة ال غَت وخاصة السلع بع  من وارداهتا على اجلمركية

 علي العبئ زيادة عليو يًتتب الذي األمر ،األجنيباجلنية ادلصري أماـ الدوالر األمريكي وندرة النقد 
 تلك َب ادلصرية التجارة تدفق أماـ التحديات من ويزيد الكوميسا دوؿ مع ادلصري التجاري ادليزاف
 . السوؽ

 َب التوسع كيفية وىو يساسأجابة عن تساؤؿ على ماسبق تستهدؼ الدراسة اإل وتاسيساً      
 الرئيسية  التجارية البوابات على والتعرؼ ،الكوميسا سوؽ ودوؿ رمص بُت التجارية تالتبادال حجم
 وادلشاكل االقتصادية العوامل أىم وٖتليل ،السوؽ تلكللفرص التصديرية َب  وصوالً  فريقيةاأل ادلصرية
 والتحديات الفرص بُت ادلصرى التجارى التحرؾ اسًتاتيجية ٖتليل ٔبإضافة باإل ،عليها ادلؤثرة

 منها يستفيد قد الىت التوصيات بع  ٔبإ التوصل هبدؼ وذلك ؛والقوة الضعف اطنق مع اخلارجية
 .القرار متخذى
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 : انٕالغ ٔانزحذٚبدخفشٚمٛاأل خانؼشثٛ خانزدبسٚ ؼاللبدان فبقآ
 سالي محمد فريد محمود

 جامعة الق اىرة - معيد البحوث والدراسات االفريقية –مدرس بقسم السياسة واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على قادرة فهي .ادلستدامة والتنمية النمو لتحقيق فرًصا العربية واألفريقية البلداف بُت التجارة تتيح
 التنافسية القدرة تعزيز وُب صاديالتنوع االقت ُب ادلساعلة وعلى العادلية بالصدمات التأثر سرعة من احلد

 ُب اإلنتاجية الطاقات بناء تضع أف العربية واألفريقية البلداف فعلى .العمل فرص وتوفَت للصادرات
 من ادلتوقعة ادلكاسب من تستفيد أف لنفسها تريد كانت إذا تعزيز التجارة، إٔب اذلادفة العامة اتهسياسا
احلكومات  غلب على السياؽ، ىذا وُب اإلقليمي. وٖتقيق التكامل قيةواألفري البلداف العربية بُت التجارة

 من والتحوؿ .اإلظلائي اإلقليمي العمل ُب سياؽ بالتجارة للنهوض إجراءات تتخذ فريقية أفالعربية واأل
 ويسعى التنمية على أكرب يرتكز بدرجة جنه إٔب التجارية، احلواجز إزالة على الذي يركز التكامل، جنه
 .اخلاص القطاع وتنمية اإلنتاجية القدرات ناءب إٔب

التطلعات ادلنشودة للطرفُت،  فريقية إٔب ٖتقيقويسعى التكامل االقتصادي بُت الدوؿ العربية واأل
٘تويل و٘تتلك الدوؿ العربية رأس ادلاؿ البلـز شلا  ٔبإفريقيا بوجود مقومات استثمارية ٖتتاج أحيث ٘تتاز 

فريقية على حد سواء. وأف اإلسهاـ ُب مستدامة ُب الدوؿ العربية واأل قيقيةيًتتب عليو ٖتقيق تنمية ح
ُب  فريقيا يلعب دوراً أ٘تويل التنمية االقتصادية للدوؿ األفريقية وزيادة رؤوس األمواؿ العربية ادلستثمرة ُب 

 اجلانبُت. تقريب ودعم العبلقات بُت
فريقية اري بُت الدوؿ العربية واألٔب التعرؼ على حجم التبادؿ التجإويهدؼ ىذا البحث  

حبلؿ العبلقات التجارية البينية إفريقية ْتيث ؽلكن وىيكل الصادرات والواردات للدوؿ العربية والدوؿ األ
فريقية زلل ٕتارة كل منهم مع العآب اخلارجي، كما يتم التعرؼ على العقبات اليت ٖتوؿ دوف العربية األ

 فريقية وسبل مواجهة ىذه العقبات.وؿ العربية واألدعم العبلقات التجارية بُت الد
 .فريقية: نظرة عامة على التجارة البينية للدوؿ العربية واألوالً أ

 .فريقية: وضع التجارة العربية األثانياً 
 .فريقية: ظلوذج لقياس زلددات كثافة التجارة بُت الدوؿ العربية واألثالثاً 
 .فريقية وسبل مواجهتهااأل: عقبات تواجو التجارة العربية رابعاً 

  .فريقيةواأل العربية التجارية للعبلقات زلتملة سيناريوىات :خامساً 
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 لزصبدٚخ يف عريانٌٕٛثُٙ ٔأثشِ ػهٙ انزًُٛخ االانزؼذد اإل

   الغىيعبد سيد فاطمت                                              

 الق اىرة - االسالمية الدراسات معيد - اقتصاد ماجستير   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015قلػػػػػيم غػػػػػرب أفريقيػػػػػا، ويبلػػػػػ  عػػػػػدد سػػػػػكاهنا خػػػػػبلؿ عػػػػػاـ إدوؿ  ىحػػػػػدإسػػػػػَتاليوف ىػػػػػي         
% مػػػن مجلػػػة السػػػكاف، وأعلهػػػا 90عشػػػروف مجاعػػػة أفريقيػػػة تشػػػكل  ىيشػػػمل علػػػ نسػػػمة، 5879098

والبقيػػػػػة مػػػػػن الكَتيػػػػػوؿ )وىػػػػػم أسػػػػػبلؼ العبيػػػػػد  ،%(30%( وآخػػػػػروف )30وادلنػػػػػدي )%( 30التيمػػػػػٍت )
ثػروا أ والبلجئُت من احلرب األىليػة ُب ليبَتيػا، واألوروبيػُت واللبنػانيُت واآلسػيويُت.، وىػذه القبائػل ،احملررين(

لسػكاف ومػن ٍب الًتكيب السكاين، والدخل القومي، وتوزيػع ا ىعلي توزيع الدخل وادلوارد االقتصادية، وعل
 السػكاف وأثػر الدولػة، ُب وتػوزيعهم .الروابط االقتصادية واالجتماعيػة بػُت ىػذه القبائػل علي قوة أو ضعف

 .االقتصادية للتنمية قوي ومتغَت كمحرؾ وأعليتهم

 -:التالية النقاط البحثية الورقة ىذه وتتناوؿ

 سَتاليوف ُب اإلثنية اجلماعات تعريف. 
 سَتاليوف ُب اإلثنية عاتاجلما وتوزيع تصنيف. 
 سَتاليوف ُب ادلتاحة االقتصادية ادلوارد. 
 سَتاليوف ُب احمللي والناتج االقتصادي التوزيع. 
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 احلًشاء انهحٕو اَزبج الزصبدٚبدٔ اعزٓالن ثمبفخ رٕاخّ انىت ذٚبدانزح
 انؼشثٛخ يصش مجٕٓسٚخ فٗ

 سعد محمد مصطفً فاطمت                         

 األزىر جامعة - اإلنسانية الدراسات كلية - الجغرافيا بقسم مساعد أستاذ                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قتصاديةاال التنمية ٖتقيق ؤاشراتمحيث أهنا مؤشرًا من  ؛اللحـو من أىم السلع الغذائية دتع
%  38.1 حوإب ٘تثل ،وجني مليار 37.3 حوإب احلمراء ـاللحو  إنتاج قيمة بلغت حيث ،جتماعيةواال

 لبالط إزداد فقد ادلضطردة السكانية لزيادةاطبيعية  ونتيجة. 2013من قيمة اإلنتاج احليواين ُب عاـ 
 بل  حيث ،جزء كبَت من إنفاؽ ادلستهلك ىعل وذتستح بحتوأص ،ومنتجاهتا احلمراء اللحـو علي

رلموعات  ىعل اإلنفاؽ إمجإب من%  29اللحـو احلمراء حوإب  ىمتوسط اإلنفاؽ السنوي لؤلسرة عل
 . ـ2013 عاـ والفرعية الرئيسية سلعال

 الطاقة مواجهة عن احلمراء اللحـو من اإلنتاجية الطاقة قصور ُب الدراسة مشكلة وتتمثل
 مع العادلية القياسية ادلعدالت عن منها الفرد نصيب متوسط إطلفاض عنو ينتج شلا ،كية احملليةاإلستهبل 
زيادة كمية  األمر الذي يؤدي إٔب ،أخري ناحية من واإلستهبلؾ اإلنتاج بُت متزايدة فجوة وجود
 . احلمراء اللحـو من ادلصرية ارداتالو 

 عليها بترت إنتاجية ومشكبلت ٖتديات خَتةاأل السنوات ُب احلمراء اللحـو قطاع يواجو كما
 وعزوؼ احمللي ادلستهلك مستوي علي السائدة الدخوؿ مستويات مع تتناسبال بدرجة أسعارىا إرتفاع
 وحملاولة ،القطاع ىذا ُب ادلنتجينن من بَتةك أعداد وخروج اللحـو إستهبلؾ عن ادلستهلكُت من كثَت
مشروعات إنتاج اللحـو احلمراء حوؿ  ىبع  القائمُت عل إستطبلع رأي ًب وأبعادىا ادلشكلة ٖتديد

 اللحـو مستهلكي تواجو يتال وادلعوقات وادلشكبلت ،تواجههم اليت اإلنتاجية التحدياتادلشكبلت و 
  -:التالية النقاط الدراسة تتناوؿوس. احلمراء

 . اجلغراُب للحيوانات ادلزرعية ادلنتجة للحـو احلمراء ُب مصر  وزيعتال -أوالً 
 .واإلستهبلؾاإلنتاج  -ثانياً 
 . اللحـو من صرم وصادراتواردات  -اً ثالث
 . الدراسة ادليدانية -اً رابع

 . حتياجاهتماو  السكاف ظلو ضوء َب ءمستقبل إنتاج وإستهبلؾ اللحـو احلمرا -اً خامس
 )النتائج والتوصيات( اخلا٘تة
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 ٔانزحذٚبد انفشص :فشٚمٛبأحتهٛم انزدبسح اإلنكرتَٔٛخ نذٔل مشبل 
 سالي محمد فريد             و حمد المبوديأمنى عبداهلل 

 جامعة الق اىرة  –البحوث والدراسات األفريقية    معيد – يةة واالقتصاديالسياس  العلوم  قسم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنافس   صعب  وسريع   القتصاد العالمي الج ي  الذي يفرض على األسواق ظروفاا في ظل      
التقل  ي  التي كانت تعتم ىا المؤسسات والشركات في إنجاز أعمالها  أصبحت الطرق ،رالتغ 

شرات ؤ وتش ر مختلف الم .ب نها وب ن متابع  أعمالها وق رتها على الستمرار والتنافس عائقاا  فتق
ا كمص ر هن التجارة اإللكترون   تنمو بسرع  كب رة، وينظر الع ي  من المنظمات واألفراد إل إلى أ

  تصالت.مستقبلي حاسم للمعلومات والسلع والخ مات واإل

 ،تونسو  ،اجلزائرو  ،ادلغربو  ،)مصرفريقيا أليو دوؿ مشاؿ إُب معرفة ماوصلت  علية الدراسةأتكمن و     
علها أومن  اقتصادياهتا، وٖتريك تفعيل ُب تساىم أف ؽلكنها جديدة لوجياتتكنو  من إدخاؿ ليبيا(و 

 والنمو االقتصادي. ىامة للتبادؿ التجاري ةداأ دواليت تع ،لكًتونيةتطبيقات التجارة اإل

 ،ٖتدياتاإللكًتونية، ومايقابلها من  التجارة ظاىرة ٖتليل إٔب هتدؼ الدراسة ى ا  ال راسددددددد :أ
 وما ينتظرىا من فرص. ،فريقياأواقعها  ُب دوؿ مشاؿ  على  والوقوؼ

مفهـو التجارة  إٔبوؿ ساسية،حيث يتطرؽ احملور األأتناولت الدراسة ثبلث زلاور  :محاور ال راسددددددددد 
لكًتونية لدوؿ التجارة اإل حجم واحملور الثاين تطور ،اليت تقابلها والقضاياىم التحديات أو  ،لكًتونيةاإل

 .لكًتونيةفريقيا ُب االستفادة من التجارة اإلأفرص دوؿ مشاؿ  خَت، ويتناوؿ احملور الثالث واألفريقياأمشاؿ 
فريقيا تواجو ٖتديات وقضايا ىامة ُب استخداـ التجارة أدوؿ مشاؿ  وضحت الدراسة أفأ النت جددددددددددددددددددددد :

وتطوير  ،تَتة أبطأ بكثَت من الدوؿ ادلتقدمة اليت تستثمر ُب البنية التحتيةتسَت بو هنا أية، كما اإللكًتون
ستفادة من ىذا النوع من ، ورغم ذلك ذلا فرص كبَتة ُب اإلنتشار واإلتصاالتتكنولوجيا ادلعلومات واإل

 .التجارة
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  االلزصبدٚخ ٔآثبسْب اإللهًٛٛخ انزكزالد
 األفشٚمٛخ انمبسح يف ادلبئٛخ اإللهًٛٛخ ادلُظًبد منٕرج  

   محمد وفيق محمد                                           
 اإلسالمي واالقتصاد العام الق انون في ماجستير  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تُنشئها ودولية قانونية وشخصية ذاتية إرادة ذات النيل حوض لدوؿ إقليمية ٔتنظمة ُمقًتح تقدًن     
شًتكة أىدافها وٖتقيق بينها فيما التعاوف لتعزيز ادلعنية الدوؿ

ُ
 .ادل

 :أىم   البحث 
الناحيتُت السياسية واالقتصادية، مع بياف يُفيد البحث ُب بياف أعلية التكتبلت الدولية اإلقليمية من      

الدور اإلقليمي اذلاـ دلنظمة تنمية هنر السنغاؿ، ووضع تصور دلنظمة إقليمية لدوؿ حوض النيل ؽُلكن 
 ستفادة منها ُب:اإل
 غَت الدوؿ تدخبلت عن وبعيًدا الَكلفة شلكن قدر بأقل النيل بنهر ادلتعلقة النزاعات وٕتنب حل: أوالً 
 .ةعنيادل

 ُب تتمايز اليت احلوض دوؿ بُت التكامل وٖتقيق ،النهر من ستفادةاإل من قدر أكرب ٖتقيق: ثانًيا
 .اإلقليمية خصائصها

تعلق العلمي البحث دعم: ثالثًا
ُ
 ػُلقق ٔتا والفنية والعلمية والتقنية ادلالية معوقاتو وإزالة ،النيل هنر ٔتورد ادل

 .لو شلكنة تنمية أكرب وٖتقيق النهر مورد على احلفاظ
 .احلوض لسكاف الغذاء من الذاٌب كتفاءاإل  ٖتقيق: رابًعا

 .ادلناخ دلخاطر تعرضها من واحلد ادلنطقة ُب البيئية النظم توازف على احلفاظ: خامًسا
 :خط  البحث 
  ُمقدمة -

 .االقتصادية وآثارىا اإلقليمية التكتبلت: األوؿ ادلبحث
 .التارؼلية الناحية من ادلائية اإلقليمية الدولية ادلنظمات: الثاين ادلبحث
 .النيل حوض لدوؿ إقليمية منظمة إلنشاء والعلمية والتقنية االقتصادية األعلية: الثالث ادلبحث
 .اإلداري واذليكل التمويل ُب ومقًتحات ادلنظمة إنشاء عقبات أىم: الرابع ادلبحث

 واخلا٘تة التوصيات -
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 االلزصبدٚخ يف ضٕء جتبسة انزًُٛخ انغبثمخ  سؤٚخ يغزمجهٛخ نزحمٛك انزًُٛخ
 ىل يصش(إشبسح )يغ اإل

 الياديعبد العظيمىويدا عبد                        
 جامعة الق اىرة-فريقيةاستاذ االقتصاد معيد البحوث والدراسات األ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأداهتا،  وسيلتها صبحأظلا إو  ،التنمية ىدفها فحسب قتصادياتا أدبيات نساف ُبٓب يعد اإل     
 األجل طويلة رؤية يسبقها أف البد األجل، طويلة ىى عملية االجتماعيةو  االقتصادية وبالتإب فالتنمية

 أي أف التنمية .تباعوا الواجب ادلنهج وتقرر األولويات وترتب األىداؼ رلتمعياً، ٖتدد عليها متفق
 الربامج ُب نطاقو تتحدد ىيكلي، سلطط إٔب ، يستندومتواصبلً  وعمل دءوباً  مستداماً  جهداً  تتطلب

 ملموس.  واقع إٔب ةاجملتمعي الرؤية تتحوؿ حىت وادلشروعات،
وؿ منها حوؿ التجارب السابقة للتنمية يدور اجلزء األ ،جزاء رئيسيةأثبلثة  إٔبتنقسم ىذه الورقة      

 ،MDGsعرض االسًتاتيجيات اجلديدة للتنمية  إٔب، ٍب ينتقل اجلزء التإب سباب فشلهاأاالقتصادية و 
SDGs  الثالث اجلزء ٌبأوي ،السابقة التحديات مواجهة ُب ودورىا توائيةاالح والتنمية االحتوائي النموو 
 .فريقيةاأل الدوؿ وأ مصر ُب سواء والتجارب مثلةاأل لبع  شارةاإل مع ادلستقبلية الرؤية ليعرض
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

By the beginning of the new millennium, the renewable energy 

became a must to achieve sustainable development in developing 

countries especially, in rural areas. Therefore in 2011, the secretary 

general of the United Nations (UN) Ben Ki-Moon pointed out that using 

the renewable energy is able to change the poor level of people who 

suffer of energy poverty in developing countries and allow them to live 

in a high level of prosperity. This call came with the radical changes 

occurred in political life in MENA. In light of the changes that take place 

in the region generally, it is become a must to find new sources of 

energy to construct the new nations in responding to millions of 

people’s will.  

Although North African countries are rich in the natural resources 

,which are considered as the main factors of renewable energy in the 

world (such as: sunlight, rain, wind, and waves), they  face a great 

challenge of an ever-increasing energy demand, especially for electricity 

needs.  

 In this paper we will discuss the renewable energy in North Africa 

by studying: 

First, the types and challenges of renewable energy sources in North 

Africa. 

Second, the impacts of renewable energy on different fields in rural 

areas in the region including: agricultural, environmental, political, 

social, and economic fields.  

Third, the future of renewable energy in North Africa, in the light of 

successful global experiences of developed countries. 
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Natural Resourses: A Curse or a Blessing? 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     Africa's economic engagements predominantly centered on 

agriculture prior to the discovery of Natural Resources. Resources like 

Oil, Gold, Diamond, Minerals, and other gemstones have caused 

significant neglect to agriculture as the main source of African 

sustenance. African Leaders have become greedy, lazy, and corrupt to 

the detriments of the people. Hence, development and growth is 

unbelievably retarded with so much carelessness and ineptitude. By 

establishing the resultant effects of the discovery of natural resources, 

this paper will seek to explain the pains, viz-a-viz the gains of discovered 

natural resources. The conclusion will offer suggestions as may reverse 

the "natural curse" associated with natural resources, and which may 

accelerate development. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     This study examines the fundamental determinants of bilateral trade 
flows between South Africa and BRIC countries. This is done by exploring 
the magnitude of exports among these countries. The Gravity model 
approach is used as the preferred theoretical framework in explaining 
and evaluating successfully the bilateral trade flows between South 
Africa and BRIC countries. The empirical part of this study uses panel 
data methodology covering the time period 2000-2012 and incorporates 
the five BRICS economies in the sample. The results of the regressions 
are subject to panel diagnostic test procedures. The study reveals that, 
on the one hand, there are positive and significant relationships 
between South African export flows with the BRICs and distance, 
language dummy, the BRICs’ GDP, the BRICs’ openness and population in 
South Africa. On the other hand, GDP in South Africa, real exchange rate 
and time dummy are found to be negatively related to export flows.  

Keywords: South Africa, BRICs, BRICS performance, bilateral trade flows, Gravity 

model, Panel data. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     A ‘green economy’ is defined by the United Nations Environment 
Programme (UNEP) as one that results in improved human well-being 
and social equity, while significantly reducing environmental risks and 
ecological scarcities. There is a close relation between the transition to a 
green economy and the eradication of poverty, as well as inclusive 
development. Productive sectors like agriculture, forestry, fishery and 
water management are sectors with high potential for poverty reduction 
as well as possible areas for a green economy. 
 
     Ethiopia is one of the first countries in Africa to develop a green 
inclusive growth strategy. Ethiopia’s leadership, and its early attempts 
through greening its economy to achieve more inclusive growth, are of 
real interest for a world in which alternative growth models for long-
term sustainable development and social equity have rapidly become a 
priority in government, business and civil society. 
 
     This paper aimed to clarify the meaning of green inclusive growth as a 
new pathway to achieve sustainable growth, and identifies the 
opportunity and challenges facing Ethiopia to achieve Green Inclusive 
Growth. 
 
Keywords: Inclusive growth, Green growth, Sustainable growth, Ethiopia. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

     African countries still lack a huge amount of energy that is necessary 
to increase economic growth, alleviate poverty, and sustain economic 
development (energy insecurity). Public investment in energy sector is 
still limited to supply household and private sector with their energy 
needs. Only private investment in renewable energy can play a major 
role in filling this gap. By applying Cost-benefit analysis, this study 
compares the major challenges (barriers/costs) faced by the private 
investment in renewable energy sector in Africa to the opportunities 
(benefits) these investments can get. Finally, it ends with some 
suggested solutions that can help at improving conditions of this vital 
sector and attracting more private investments to it.  
 
Key Words: Private Investment, Renewable Energy, Cost-benefit Analysis. 
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