Україна – Єгипет: проблеми та обнадійливі перспективи

У наш час Україна і Єгипет наново відкривають для себе одне одного. Між країнами виникла необхідність розвитку міждержавних контактів у галузі економіки, політики, культури, освіти і науки. Після офіційного візиту Усами Тауфика Юсефа Бадра – Надзвичайного і Повноважного Посла Арабської Республіки Єгипет в Україні до Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 15 травня 2013 року Міністерство освіти Єгипту повідомило про ініціативу щодо співпраці з нашим навчальним закладом. Саме необхідність у налагодженні стосунків у галузі освіти та науки згідно з вимогами сучасності лягла в основу спільної українсько-єгипетської конференції.
Єгипет – прекрасна країна з дуже давньою історією. Але ця історія, сповнена контрастів і протиріч, ще не розгадана до кінця. Багато питань стосовно Єгипту досі не дають спокою вітчизняним науковцям-єгиптологам і туристам. Чимало українців приїздять до Єгипту для ознайомлення з культурою, студенти їдуть туди для вивчення арабської мови; для мусульман України університет аль-Азгар залишається одним із найавторитетніших центрів ісламської культури. Тож однією з цілей конференції стало висвітлення гуманітарних аспектів вивчення мови, літератури, філософії та релігії Єгипту.
Інше завдання конференції (і вона з ним успішно впоралась) – розглянути економічні та політологічні аспекти україно-єгипетських міждержавних відносин. Може здатися, що між Україною і Єгиптом мало спільного. Африка і Європа, мусульмани і християни, пустеля і чорноземи. Але саме любов до землі – якою б вона, ця земля, не була – стала для двох наших країн об`єднувальним чинником, який сприяє їхній співпраці. Сільськогосподарська продукція посідає провідне місце у структурі зовнішньої торгівлі між Україною та Арабською Республікою Єгипет. За обсягами споживання української продукції Єгипет посідає третє місце у світі (після Росії і Туреччини). Україна експортує до Єгипту пшеницю, кукурудзу та олію. Єгипетський експорт до України – це теж, передусім, продукти рослинного походження, зокрема цитрусові. Зважаючи на те, що найважливішою складовою реальної торговельно-економічної політики України повинна бути її цілеспрямована інтеграція у світовий економічний простір, нарощування обсягів вітчизняного експорту на світовий ринок, розвиток співпраці з країнами арабського світу мав би стати стратегічним завданням.
Не варто забувати і про інші аспекти співпраці між країнами. Ще за часів Радянського Союзу – а саме в 60-ті роки ХХ ст., коли почалося грандіозне будівництво Асуанської ГЕС, – зародився цінний досвід обміном інженерними технологіями між Єгиптом та СРСР. Мало кому відомо, що технологія зведення Асуанської греблі була розроблена в Запоріжжі на спеціально спроектованій зменшеній копії.
Особливої актуальності україно-єгипетська наукова конференція набуває з огляду на політичні події в Україні, які перегукуються з так званою "арабською весною". Зокрема, науковців цікавить тема післяреволюційної демократизації суспільства.
У роботі конференції взяли участь дипломати і провідні українські вчені-сходознавці: Юрій Кочубей, Віктор Крюков, Григорій Халимоненко, Олексій Волович, Ферхад Туранли; з єгипетської сторони – Й.В. Усама Тауфик Юсеф Бадр, Надзвичайний і Повноважний Посол Арабської Республіки Єгипет в Україні, а також п. Ноурхан Ельшейх.
Напрями роботи конференції:
·	історія, етнографія, традиції, звичаї;
·	мовознавство, література;
·	релігія та філософські вчення;
·	культура та мистецтво;
·	проблеми дослідження та збереження культурної спадщини;
·	міжнародне економічне співробітництво.
Роботу секцій було присвячено обговоренню проблем досліджень арабістики, єгиптології в Україні та міжнародних відносин.
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