
                                                                          

  

 

 

 

Press Release  

GIZ Appoints Dr. Alexander Solyga as New Country Director in Egypt 

Dr. Regine Qualmann: GIZ is Committed to Supporting the Efforts of the German 

Development Cooperation and Egypt Vision 2030 for Sustainable Development  

Dr. Alexander Solyga: Egypt is An Important Partner for The German Development 

Cooperation  

30th November 2020 

The German GIZ announces the appointment of Dr. Alexander Solyga as New Country Director 

following Dr. Andreas Kuck. 

Dr. Regine Qualmann, Director of Regional Division - North Africa at GIZ Germany stated, “Dr. 

Solyga will be leading the international cooperation efforts between Egypt and Germany. He will 

also be responsible for overseeing the implementation of projects in all parts of the country on 

behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and 

other development partners.”  

Dr. Qualmann said, “After more than 5 years, Dr. Kuck has concluded his post at GIZ Egypt with 

a multitude of successful projects that generated real impact for the Egyptian people. We thank 

Dr. Kuck for his keenness to grow our portfolio in Egypt, one of our most important partner 

countries for international cooperation.”  

She went on to say, “With the appointment of his successor, Dr. Alexander Solyga, we are 

committed to build on the successful cooperation and to further strengthening the ongoing ties 

between Egypt and Germany. We offer our full cooperation to support the implementation of the 

Sustainable Development Strategy: Egypt Vision 2030.”  

Dr. Alexander Solyga joins GIZ Egypt as Country Director with more than 28 years of experience 

in international development cooperation. Before assuming his new role in Egypt, Dr. Solyga 

served as Country Director of GIZ Sudan since 2016, where he re-established the presence of 

GIZ in Sudan as an implementing agency for technical cooperation of the German Government.  

“It is an honour to be chosen to lead GIZ’s work in a country with major regional political 

significance and where sustainable development is a top priority on the government’s agenda.” 

said Dr. Solyga.  

Dr. Solyga completed his Master’s Degree in Economics and Social Anthropology from Freie 

Universität Berlin in 2003 and earned a Doctor of Philosophy (PhD) with distinction in Social 

Anthropology, Economics and Sociology from Universität Bayreuth in 2010. 

-End- 



                                                                          

 

 بيان صحفي  

 مديراً جديداً لمكتب جي اي زد في مصر 

 " للتنميه المستدامة 2030د.كالمان: ملتزمون بدعم التعاون المشترك وتنفيذ "رؤية مصر 

 من أهم شركاء التنميه أللمانياد. ألكسندر سوليجا: مصر  

 

    2020 نوفمبر   30 ةالقاهر

عن تعيين الدكتور ألكسندر سوليجا مدير   الوكالة األلمانية للتعاون الدولي )جي اي زد(أعلنت 

 جديد لها في مصر خلفا للدكتور أندرياس كوك. 

"سيعمل   لمانيا أبجي اي زد   -  لشمال إفريقيااألقليمي صرحت الدكتورة ريجين كالمان، المدير 

د.سوليجا علي دعم جهود التعاون المشترك بين مصر وألمانيا وتولي مسئوليه اإلشراف علي  

تنفيذ المشروعات التنمويه للفيدرالية األلمانية للتعاون اإلقتصادي والتنمية )بي إم زد(  

 في مختلف محافظات جمهوريه مصر العربيه.   وشركاءها، 

وجهت الدكتورة كالمان الشكر لمدير مكتب مصر السابق، الذي سعي طوال فتره عمله التي  

امتدت خمس سنوات الي اثراء محفظه المشروعات التنمويه للوكاله في مصر واالنتهاء من  

 . أحدثت تأثيًرا حقيقيًا عدد كبير من المشروعات التي 

دكتورة كالمان "نحن ملتزمون بدعم وتعزيز التعاون المشترك مع مصر،  التي تعد  وأضافت ال

كما أكدت علي دعم الوكاله الكامل لتنفيذ استراتيجية   واحده من أهم شركاء التنمية أللمانيا. 

 . " 2030"رؤية مصر التنمية المستدامة 

كتب جي اي زد في  من جانبه صرح الدكتور سوليجا " شرف كبير أن يتم اختياري لقيادة م

مصر في توقيت هام تأتي التنميه المستدامة علي رأس أولويات اجنده الحكومه المصريه، حيث  

 "    .تلعب مصر دورا إقليميا كبير

عاًما في مجال التعاون التنموي الدولي،    28يحمل الدكتور ألكسندر سوليجا خبره أكثر من 

، نجح  ٢٠١٦وكاله جي اي زد بالسودان منذ عام  حيث تولي، قبل وصوله مصر، منصب مدير 

 خاللها في احياء دور الوكالة في تنفيذ مشروعات تنمويه للحكومة األلمانية في السودان. 

حصل الدكتور سوليجا علي دكتوراه  الفلسفة في األنثربولوجيا االجتماعية واالقتصاد وعلم  

اجستير في االقتصاد واألنثربولوجيا  من جامعة بايرويت، وعلي درجه الم ٢٠١٠االجتماع عام  

 من جامعة برلين الحرة.   ٢٠٠٣االجتماعية عام  

 - انتهي -


