تدشين المؤتمر المصري
17/05/2012

تمر مصر بمرحلة فارقة من تارٌخها تحتاج فٌها لجهود الجماعة الفكرٌة
والعلمٌة من أجل التأسٌس لعملٌة اصالح حضارٌة ممتدة وٌتبنى مركز الحضارة
للدراسات السٌاسٌة مبادرة (المؤتمر المصرى) استجابة الحتٌاج اللحظة التارٌخٌة
لبنٌان من الفكر اإلستراتٌجً ٌقدم رؤٌة حضارٌة عن هوٌتنا وعن نهضتنا وعن
العالم وموقعنا ودورنا فٌه.
وٌؤسس المؤتمر المصرى لعمل فكرى جماعً ٌقدم رؤٌة شاملة للنهوض
بمصر تتأسس على الربط المتفاعل والمتكامل بٌن الرؤى الكلٌة ،والفكر
االستراتٌجى ،والسٌاسات العامة والبرامج التنفٌذٌة .وٌفتح المؤتمر المصرى الباب
لمشاركة المصرٌٌن فى صنع مستقبلهم ،من خالل الجمع بٌن مفكرٌه ونشطائه.
حٌث ٌعد هذا المؤتمر ساحة لتالقى جهود العلماء والمتخصصٌن والنشطاء ورواد
العمل المدنى على هدف رسم الرؤٌة االستراتٌجٌة المستقبلٌة الحضارٌة لمصر،
تكون منطلق لعملٌة حوار مجتمعى .فمن المهم التجسٌر بٌن الحركة والفكر على
بمشروع فكري هً من متطلبات هذه المرحلة ،ومن
اعتبار أن الحركة المدعومة
ٍ
واجب الوقت إلتحام الرصٌد الفكري الحضارى مع أرض الواقع ومشكالته ،وإٌجاد
نطاق أوسع سواء لمؤسسات مجتمع مدنً أو للشباب
آلٌات لتفعٌل الفكر المنتج على
ٍ
أو لصناع القرار .ولذا ٌعمل المؤتمر فى إتجاهٌن  )1 :فكرى إستراتٌجى لتقدٌم
التأصٌل النظرى لمشاكل الواقع وسبل التغٌٌر )2 ،عملً تطبٌقى بطرح برامج
حركة وسٌاسات لتنفٌذ الرؤٌة على أرض الواقع.
و تترابط مسارات النهضة المختلفة سٌاسٌا واقتصادٌا واجتماعٌا وثقافٌا،
فالتغٌٌر عملٌة مجتمعٌة ممتدة تتضمن تغٌٌر مؤسسً وتغٌٌر قٌمً .وستهتم
المرحلة االولى من المؤتمر المصرى بأبعاد اإلصالح الدٌمقراطً المختلفة كمدخل
مؤسسى تلٌها مراحل تهتم باالبعاد االخرى المتكاملة لعملٌة التغٌٌر الحضارى
االشمل.
وتتأسس اعمال المؤتمر المصرى على سلسلة متواصلة ومترابطة من
المؤتمرات الوطنٌة التى ٌسبق كل منها انشطة تحضٌرٌة تصب فى تشكٌل وصٌاغة
االفكار والبرامج التى تناقش فى كل مؤتمر على حدة .وسٌنعقد المؤتمر المصرى
االول فى شهر ٌولٌو  2112إبان تسلم اول رئٌس منتخب للجمهورٌة بعد ثورة 25
ٌناٌر لمهام مسؤولٌاته الجسام ،آملٌن أن تساعد ثمار جهود هذا المؤتمر فى بناء
النموذج المصرى للنهضة الحضارٌة.

ٌتكون المؤتمر المصرى من مجلسٌن )1 :مجلس االمناء الذى ٌضم مفكرٌن
واساتذة جامعة ونشطاء وممارسٌن للعمل المدنى العام من اجٌال مختلفة ،وهو
المجلس المختص بالرؤٌة المرجعٌة واالستراتٌجٌة لعملٌة التغٌٌر الحضارى الشامل
وبتأسٌٌس آلٌة مستدامة للحوار السٌاسى والمجتمعى نحتاجها لرأب الصدع بٌن
القوى السٌاسٌة والمجتمعٌة ،و )2مجلس الخبراء الذى ٌضم القائمٌن على ادارة
ملفات ستة لالصالح وهى :االعالم ،البرلمان ،المحلٌات ،مؤسسات المجتمع
المدنى ،االمن ،مكافحة الفساد وإصالح اجهزة الدولة .وسٌقوم العمل فى كل ملف
على لقاءات بٌن المتخصصٌن والمسؤولٌن فى ورش عمل متخصصة ،باالضافة
الى تدشٌن نقاشات معمقة فٌما بٌن الخبراء وبٌن فئات المجتمع المهتمة والمستهدفة،
فى اطار بناء ساحة هامة للحوار المجتمعى فى شكل حلقات نقاشٌة مفتوحة.
أعضاء مجلس األمناء  :د /سٌد الدسوقً  ،أ /أٌمن الصٌاد  ،د /شرٌف عبد العظٌم
،د /محمد المهدي  ،د /معتز باهلل عبد الفتاح ،د /إبراهٌم البٌومً غانم  ،م /وائل
برهان ،أ /ابراهٌم الهضٌبً  ،د /حامد الموصلً  ،د /عبدهللا شحاتة  ،د /أٌمن
الغاٌش ،د /محمد الرفاعً  ،أ /توفٌق غانم  ،د /مروان مصطفً  ،أ /جالل عبد
السمٌع  ،م /طارق شامخ  ،د /باكٌنام الشرقاوى  ،د /نادٌة مصطفً  ،د /سٌف الدٌن
عبد الفتاح  ،أ /مدحت ماهر  ،الشٌخ جمال قطب  ،د /صالح عبد الكرٌم  ،د /زكرٌا
سلٌمان  ،د /أمل حمادة  ،أ /نجوان األشول  ،د /صالح الجوهري  ،السفٌر محمد
رفاعة الطهطاوي  ،د /محمد فؤاد  ،د /فٌروز عمر
أعضاء مجلس الخبراء  :د /صالح الشٌخ  ،د /غادة موسً ،د /مجدي سعٌد  ،د/
خلٌل مرعً  ،أ /هشام جعفر  ،أ /أٌمن شحاتة ،اللواء صالح حافظ
جدول مقترح للحلقات النقاشية التمهيدية للمؤتمر
التارٌخ

الملف

عنوان الورشة

14ماٌو االثنٌن

االمنً

االصالح الدستوري والقانونً ووضع المؤسسة االمنٌة

 21ماٌو االحد

المحلٌات

مناقشة مشروع قانون المحلٌات

21ماٌواألثنٌن

مكافحة الفساد

االصالح االداري ومتطلبات وجود حكومة مستجٌبة

21ماٌواألثنٌن

البرلمان

االطار الدستوري والتشرٌعً الحاكمان للبرلمان

 26ماٌوالسبت

االعالم

المواد الدستورٌة الخاصة باالعالم

 22ماٌو االحد

االمنً

إعادة تنظٌم المؤسسة األمنٌة ومسار اإلصالح الوظٌفً
واإلداري والمالً

 22ماٌواالثنٌن

البرلمان

النظام االنتخابً

ٌ6ونٌه االربعاء

االمنً

معاٌٌر الجودة فً العمل الشرطة :نماذج آسٌوٌة واوربٌة

ٌ 11ونٌه االحد

مكافحة الفساد

ٌ11ونٌة االثنٌن

البرلمان

البرلمان المؤسسة والدور

ٌ13ونٌه االربعاء

االعالم

قانون تنظٌم االعالم

دور الدولة فً اطار عملٌات االصالح االداري  :هل الدولة تهٌمن على عملٌات
الصالح االداري ام ٌوجد فاعلٌن آخرٌن؟

