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  كلمة أمين عام المؤتمر
  وقل أعملوا فسيرى هللا عملكم و رسوله و المؤمنون " بسم هللا الرحمن الرحيم "

  صدق هللا العظيم                          

  ا/فاضل الس-م عليكم و رحمة هللا و بركاته .السيدات والسادة 
  

دق الفترات فى تاريخ أرجة تعتبر من يأتى مؤتمرنا ھذا العام فى فترة انتقالية ح

عتاب مرحلة موضوعية جديدة أع مصر على تضمصر لتحقيق خارطة للمستقبل ،  

قل من أليه  من خ-ل ثورتين فى إلIنتقال  صرى واعد ، كافح شعبھالمستقبل م

  .ث-ث سنوات 

 –وجماعتكم التى عودت نفسھا ، وعودتكم على التركيز على المستقبل وھا ھى 

" الحلم " لمستقبل المجتمع إلى نظر تطار الفكرى لھذا المؤتمر قا لما ورد فى اNطب

تمع ومراحل تحقيق ھداف المجھذا الحلم يبلورة " رؤية " مستقبلية / .المصرى 

  .جل نسبيا تتحقق على مراحل داف ، التى ھى بالضرورة طويله ا/ھا/ ھذ ه

مصر  ن تبدأ بتناول ما نحلم به عن وضعأالرؤية الشاملة Sبد وبالضرورة  ھذه

  .المستقبل عالميا وإ قليميا 

صورة ر غوار المبادىء المتوافق عليھا لببنفس القدر من ا/ھمية Sبد من سو

ر " الجارى مناقشته نقصد " الدستو ونحن ھنا S. ر بين أھل الوطن الواحد مص

نبثق يليه كل المصريين ، ومنه يمكن أن إالذى يسعى ا/مل نما ھو إحتى اXن ، و

  . الدستور

لى المستقبل دون تناول ثقافة المجتمع التى إجماعتكم تؤمن بأنه Sيمكن النظر و

  .فى المستقبل ى نشاط مجتمعى يتم أ ةتحدد جود

ساس التنمية البشرية ، أمن تناول قضايا التعليم التى ھى وبالضرورة ھنا Sبد 

Nلى دعم ا/نشطة الثقافية والفنيإضافة باNبداعية المستمده من قيم المجتمع ة وا

  .وتراثه 



نتاج تناول فيه قضايا اNنو . ةلى النشاط المجتمعى للعيش وبناء الحياإوھنا نصل 

  .والطاقة والبيئة وكذلك الصحة 

لى مجھودات خ-قة قام بھا فريق موسع من العلماء إن نشير أوفى ھذا المجال Sبد 

  .تجاھات مختلف اN مارسين منو الم

ومنظمات  ةيد من التنظيمات الفئويه والشعبيوناقشوا من قاموا بتصوره مع العد

  .فى ھذا الشأن  متميزاُ  ذته دوراً ولعب فريق التخطيط وأسات.  المجتمع المدنى 

له فإننا نسلم أعضاء المؤتمر منا بھذا المجھود ودعما  يماناً إوفى ھذا المجال 

  مدمجه لتقريرين : ةسطوانأحديثة على  ةنسخ

• NاNطار اNستراتيجى لخطط التنمية اN2022جتماعية حتى عام قتصادية وا  ،

، لغرض  2012فى نوفمبر  الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى

 .الحوار المجتمعى 

• Nعامة وه الھيئة التل تنتھإلذى استراتيجى القومى للتنمية العمرانية المخطط ا

Nسكان  والمجتمعات العمرانية للتخطيط العمرانى بوزارة ا. 

لمستقبل المجتمع المصرى ، وما ينقص ھنا  "ن ھناك " رؤية أوھنا Sبد من القول 

لمجتمعى الواسع ، وتبنيھا والسير على ھداھا ، وتطويرھا وتحديثھا ھو الحوار ا

ھتمامات الحوارات فى إخرى اXن تغلب على أولويات أن ھناك أS إ .المستمر 

ذه المجھودات مع دعم نتشار الواسع لھلى اNإونحن فى الجماعة نسعى .  المجتمع

  .ما جاء بھا 

  ةيھا السيدات والسادأ

فى  ةلى المعاونإسعى تالعليا  تجتھد من خ-ل مؤتمراتھا السنوية ودارة ماعة اNجن إ

فضل نقاشات وحوارات نخبه رجال لى المستقبل والمساھمة فى صناعته بإالنظر 

Nمصر الذين تمثلونھم  دارة فىا.  

، فق خطانا جميعا ووفى المشاركة الفعالة فى المؤتمر  بارك هللا جھودكم وجديتكم

لIحتفال باليوبيل  50العام القادم بإذن هللا تعالى فى المؤتمر رقم  كما نرجو أن نلقاكم

  والس-م عليكم و رحمة هللا وبركاته                      ..الذھبى لجماعة اNدارة العليا .


