
 

  
 المحررين االقتصاديينشعبة 

 

 "مصر المستقبل"
 

 4102 نوفمبر16-14 
  العين السخنة - ستيال دي ماري جراندفندق 

 السياق:

 الخارج وكذا المعنيينوتحتل األسئلة المتعلقة بالمستقبل االقتصادى والسياسى واالجتماعى حيزا كبيرا من اهتمامات المصريين بالداخل 

الصياغة  أو" ين تتجه مصر؟أ إلىالمصرى، ولم يعد غريبا أن نسمع هنا أوهناك السؤال المتكرر الذى يقول: " بالشأنفى الخارج 

وانتخاب السياسى واألمنى وتم إقرار دستور  أى ماذا سنفعل أو سيحدث بعد أن تحقق قدر ملموس من االستقرار "ماذا بعد؟"له:  األخرى

إلى أين تمضى  إيه(؟،نبض الشارع ) رئيس ويجرى التحضير النتخابات البرلمان؟ ماذا يدور فى عقل ووجدان المصريين فى هذه اللحظة

كيف تتحقق العدالة االجتماعية  ،السياسى االنتخابى؟ تخضير الحقلما هى ثمار محاوالت  ،؟ملفات اإلصالح وجهود تحقيق التنمية

ورسالة وبنيان اإلعالم كيف نعيد هيكلة دور  ،؟ةللعدالة والنهض ىوكيف ننهض بالتعليم الذى هو مفتاح رئيس ،؟الشاملبمفهومها 

 المصرى حتى يلعب الدور النقدى البناء المنوط به؟.

 

 وفى محاولة لإلجابة على األسئلة السابقة،
 

 تحت عنواننوفمبر  41إلى  41من ندوة  ،االقتصاديين بنقابة الصحفييننظم منتدى البحوث االقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين 

على أمل أن تسهم هذه الندوة فى توجيه النقاش العام فى  وصحفيون و إعالميون، وشخصيات عامة شارك فيها خبراء ،"مصر المستقبل"

 يونيو.03يناير و 52وبعضها ولد من رحم ثورتى ،بعضها قديم . .ن تنجح فى تقديم إجابات جديدة على أسئلةأو ،مصر إلى ما هو جوهرى

 

 نبذة عن الجلسات: 

 استشراف المستقبلالجلسة األولى: 

يونيو، وما إذا كان المستقبل يمثل بداية حقيقية لبناء  03يناير و 52هذه الجلسة السيناريوهات المحتملة لمسار مصر بعد ثورتى  تناقش

 مصر الديمقراطية الحديثة التى ينعم فيها المصريون بثمار التقدم أم ال؟ 
 
 

 نمية بالسياسات أو كليهما؟النموذج التنموى االفضل لمصر: تنمية بالمشروعات أم ت الجلسة الثانية:

اتسم النموذج التنموى لمصر فى عصر عبد الناصر بتركيزه على العدالة االجتماعية، وفى المقابل اتسم النموذج التنموى لمصر فى 

هدفى عليه هذه الجلسة هو كيفية تحقيق  تركز، والسؤال المحورى الذى االقتصادى عهدى السادات ومبارك بالتركيز على النمو

إصالح السياسات االقتصادية أم خالل  ،، وهل يمكن أن يتحقق ذلك عن طريق المشروعات الكبرى؟ن واحدآ فى النمو/التنمية والعدالة

 ؟معا واالجتماعية والمؤسسية، أم كليهما
 

 

 الطريق إلى البرلمان المقبل ودوره المنتظر الجلسة الثالثة:

، ونظرا ألهمية هذه الخطوة؛ المؤسسات السياسية، لم يبق سوى إنجاز االنتخابات البرلمانيةفى إطار استكمال خارطة الطريق وبناء 

هذه الجلسة على مجموعة من المحاور التى تساعد على إنتاج برلمان قادر على القيام بدوره الرقابى والتشريعى على أحسن وجه،  تركز

وعدم وضوح برامجها ووجود مؤثرات مالية وإدارية بقوة فى المشهد خاصة أن هذه االنتخابات تتم فى وقت يتسم بضعف األحزاب 

 االنتخابى. 
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 نحو سياسات عدالة اجتماعية فاعلة :الرابعةالجلسة 

عندما  اآلراء، إال أن هناك تباينا شديدا فى 5340ويونيو  5344هناك اتفاق عام على أهمية تحقيق العدالة االجتماعية بعد ثورتى يناير 

 الجلسة. ه، وهذان هما السؤاالن محل النقاش فى هذ؟وكيف يتم تحقيقها االجتماعيةالعدالة  ماهيةنتساءل عن 
 

 

 دور اإلعالم فى بيئة متغيرةالجلسة الخامسة: 

هذه الجلسة على مناقشة  تنظرا للدور الهام الذى يلعبه اإلعالم فى صنع مصر المستقبل، وحالة السيولة فى المشهد االعالمى؛ ركز

 القواعد واألطر المؤسسية التى تمكن اإلعالم من القيام بدور إيجابى فى تقدم وتطور المجتمع.
 

 

 نحو نقلة نوعية في التعليم الجلسة السادسة:

واطن المصرى نجحت مصر فى تحقيق ديمقراطية التعليم ولكنها لم تنجح فى تحسين جودته وربطه بسوق العمل، ناهيك عن تأهيل الم

فى هذه الجلسة هو: كيفية إحداث هذه النقلة النوعية فى الخدمة  الذي طرح للمشاركة فى نهضة المجتمع، ومن هنا فالسؤال الجوهرى

 التعليمية فى إطار خبرات الدول األخرى؟.
 
 

 نبض الشارع الجلسة السابعة:

ياسية واالجتماعية واالقتصادية فى السنوات األخيرة، وال جدال في ليس هناك شك أن المصريين أصبحوا أكثر تفاعال مع التحوالت الس

هذه الجلسة اإلجابة عن عدد من األسئلة  تأن القائمين على الحكم ال يمكنهم تجاهل نبض الشارع فيما يتخذونه من قرارات، وعليه حاول

هى التفسيرات المختلفة لهذه التحوالت؟ وأخيرا ما  أهمها: من يحدد نبض الشارع وماذا حدث له من تحوالت فى السنوات األخيرة؟ وما

 هو السبيل األفضل من جانب الدولة للتفاعل مع هذه التغيرات؟
 

 

 :الختاميةالجلسة 

وتقديم رؤاهم وأفكارهم لتمهيد المختلفة حول مستقبل مصر أهم ما قيل في الجلسات  يعتبرونهإبراز ما في هذه الجلسة حاول المتحدثون 

 لتحقيق حلم التقدم والرفاهة لكل المصريين. فضلألاالطريق 
 

 

 تنظيم الجلسات:

نوفمبر، يليها ثمانى جلسات على مدى يومين تغطى عددا من  41مدة الندوة ثالثة أيام تبدأ بجلسة ترحيب وافتتاح قبل العشاء يوم 

شخصية تمثل التيارات السياسية والفكرية المختلفة  23الموضوعات الحيوية كما هو مبين فى األجندة المرفقة. يشارك فى الندوة نحو

 ؛لكل متحدث فى البداية اقصى بحد دقائق 43دقيقة كما يلى:  03وفيما يتعلق بكل جلسة، فسوف يتم توزيع ال، والخبراء واالعالميين

يتم فتح باب  بعدها، دقيقة تقريبا 43لمدة ال تتجاوز ،مدير الجلسة منللمتحدثين توجيه أسئلة الرئيسية، يتبعها  /فكرتهالعرض فكرته

 لمناقشة مع الحضور.ا
 
 

 التغطية اإلعالمية: 

  .سيتم تغطية جميع الجلسات اعالميا
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 "مصر المستقبل"
 

 4102نوفمبر 16-14 
  العين السخنة - ستيال دي ماري جراندفندق 

 

 

 02/00/4102الجمعة  :اليوم األول

 المستقبل استشرافاالفتتاح والجلسة االولى:  41:01 – 00:11

  األسبق الصحفيين المصريين  نقيب  – مكرم محمد احمد/ ألستاذا الجلسة:دارة إ 

 :احيةتتكلمات اف

 منتدى البحوث االقتصاديةلالتنفيذى  المدير  – احمد جالل كتور/دال

 الصحفييننقابة لاالقتصاديين  المحررينرئيس شعبة   – محمد نجم ألستاذ/ا

 المتحدثون: 

 المصريين االحرار األمناء لحزبرئيس مجلس  –حرب غزالى اللدكتور/ أسامة ا

 الحزب المصرى الديمقراطى اإلجتماعى  رئيس –محمد أبو الغار الدكتور/ 

  كاتب صحفي وعضو المجلس القومي لحقوق االنسان –محمد عبد العزيز / األستاذ

 عشاء   40:01 – 40:11

 

 

 

 01/00/4102السبت  :اليوم الثانى

 ؟كليهماأو  لسياساتابالجلسة الثانية: النموذج التنموى االفضل لمصر: تنمية بالمشروعات أم تنمية  00:11 – 0:01

 منتدى البحوث االقتصاديةلالتنفيذى  المدير –الدكتور/ احمد جالل  دارة الجلسة:إ 

 المتحدثون:

 والصناعات الصغيرة والمتوسطة مستشار وزير الصناعة والتجارة  –الدكتورة/ عبلة عبد اللطيف 

 المصريةرئيس اتحاد الصناعات  نائب – المهندس/ طارق توفيق

 حزب التجمعبأستاذ اقتصاد وقيادى  – فرج عبد الفتاحالدكتور/ 

 قهوة استراحة   00:01 – 00:11

 
 
 

 * األسماء مرتبة طبقا للحديث فى الجلسة
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 : الطريق إلى البرلمان المقبل ودوره المنتظرالثالثةالجلسة  00:11 – 00:01

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى سابقا –الدكتور/ زياد بهاء الدين إدارة الجلسة:  

 المتحدثون: 

 الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام  وخبير بمركز كاتب –الدكتور/ عمرو الشوبكى 

 سابقا االجتماعيةالتضامن والعدالة  وزير –الدكتور/ أحمد البرعى 

 ووكيل مجلس الشعب سابقاقيادى بحزب النور  – ثابت أشرفاألستاذ/ 

 غداء 02:11 – 00:11

  

 فاعلة  اجتماعية: نحو سياسات عدالة الرابعةالجلسة  01:01 – 02:11

 المصري اليومجريدة بصحفي كاتب  –مصباح قطب األستاذ/  إدارة الجلسة: 

 المتحدثون:

 أستاذ بمركز البحوث اجتماعية بالجامعة األمريكية  –شلقامى الدكتورة/ هانيا 

 وزيرة األسرة والسكان سابقا –مشيرة خطاب الدكتورة/ 

 وزير التضامن والعدالة االجتماعية سابقا –الدكتور/ أحمد البرعى 

 استراحة قهوة 00:11 – 01:01

  

 : دور اإلعالم فى بيئة متغيرة الخامسةالجلسة  03:01 – 00:11

 االقتصاديين لنقابة الصحفيينرئيس شعبة المحررين   –األستاذ/ محمد نجم  إدارة الجلسة: 

 المتحدثون:

 نقيب الصحفيين المصريين األسبق    –األستاذ/ مكرم محمد احمد 

 مستشار االتحاد الدولى للناشرين  –األستاذ/ هشام قاسم 

ومدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية واإللكترونية إعالمى  –األستاذ/ حافظ الميرازى 

 األمريكية  بالجامعة

  

 

  

 00/00/4102األحد  اليوم الثالث 

 الجلسة السادسة: نحو نقلة نوعية في التعليم 0:01-00:11

 وزيرة األسرة والسكان سابقا –الدكتورة/ مشيرة خطاب  إدارة الجلسة: 

 المتحدثون: 

 وزيرالتربية والتعليم –محمود أبو النصر لدكتور/ ا

  المدير التنفيذي لمنتدى البحوث االقتصادية –أحمد جالل الدكتور/ 

 

 استراحة قهوة  00:01 – 00:11

 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
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 : نبض الشارع السابعةالجلسة  00:11 – 00:01

 إعالمية بقناة دريم – / رشا نبيلاألستاذة إدارة الجلسة: 

  المتحدثون:

 رئيس مركز "بصيرة" –الدكتور/ ماجد عثمان 

 القوي العاملة والهجرة سابقاوزير  – / كمال أبو عيطةألستاذا

  مخرج سينمائى –األستاذ / خالد يوسف 

  

   جلسة ختامية 02:01 – 00:11

 المدير التنفيذي لمنتدى البحوث االقتصادية –الدكتور/احمد جالل  إدارة الجلسة: 

 المتحدثون:

  السياسي للمصريين األحرار وعضو المكتب صحفي –عيد أحمد األستاذ/                  

 باحث وصحفي –األستاذ/ عمرو صالح 

 وزير الثقافة السابق –األستاذ/ عماد أبو غازى 

 محامية وخبيرة قانونية دولية  –/ منى ذو الفقار ستاذةاأل

 غداء   - 02:01

 

 

 

  

 


