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 المدنية الدولة على اإلجماع:  بنها بحقىق «والقانىن المىاطنة» مؤتمر فى

مصر فى التفكير وحرية  

 الذى « والقانون المواطنة» مؤتمر فى المشاركون طالب
 القيام الدينية المؤسسات بنيا بجامعة الحقوق كمية نظمتو
 فى لممساىمة الجديدة جيالاأل فى المواطنة قيم دعم في بدورىا
 .والرفاىية العدل مجتمع

 عمى بالعمل السياسية حزاباأل المشاركون طالب كما
 .السياسية الحياة فى يجابيةاإل المساىمة

 تعمل التى الشرف بمواثيق لتزاماإل بضرورة اإلعالم أجيزة المؤتمر فى المشاركين ووجو
حترام اإلعالم أداء ضبط عمى  .والسياسي والثقافي الفكرى التنوع وا 
 الذى دورىا لممارسة العودة ضرورة لىإ مصر فى النقابات عمالوأ نياية فى المؤتمر ودعا
 األعضاء ىؤالء لتزامإ عمى والعمل أعضائيا عن الدفاع لىإ الرامى والقانون الدستور حدده

 .عماليمأل دائيمأ فى بالمينية
 فكرة  ترسيخ عمى يؤكد ما الدراسية المناىج تتضمن أن بضرورة المؤتمر طالب كما

 .المدنية الدولة وفكر الطالب لدى المواطنة
 وترسيخ المواطنة عن مجتمعى مشروع بعمل بالقيام المصرية الجامعات المؤتمر وطالب
كساب بيا والعاممين واألساتذة الطالب لدى قياميا  وتقبل خراأل مع الحوار قيم الشباب وا 

 عى المصرية المرأة تدريب عمى والعمل ذاتية وبقناعة ضغط دون خرىاأل فكاراأل
 فى المؤتمر من ثقة المجتمع تواجو التى المشكالت كافة حل فى يجابيةاإل المشاركة
 السيد/ الدكتور بذلك صرح مجتمع أى فى األولى المبنة بإعتبارىا المشاركة عمى قدرتيا
 .المؤتمر ورئيس الكمية عميد -فودة 

 نأ وقال جمساتو فى بحثا   22 طرح عند عديدة مناقشات شيد المؤتمر نأ فضاوأ
 خالقيةاأل القيم حماية عمى جميعا   المصريين يعمل نأ ىميةأ لىإ انتيت المناقشات
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 من األجواء تنقية عمى والعمل العقيدة حرية مناخ توفير عمى والعمل والدينية والثقافية
 .الوطن مسيرة عمى تؤثر التى الفكرية الخالفات

 بنيا جامعة رئيس - القاضى يوسف السيد/ لمدكتور بكممة عمالوأ بدأ قد المؤتمر وكان
 من مواطن لكل والواجبات الحقوق وتفعيل المواطنة قيم غرس أىمية عمى خالليا أكد

 .القانون وىى جميعا   لنا الرئيسية الضمانة خالل
 تسيم التى التشريعات وضع عمى العمل بضرورة المؤتمر فى المشاركين القاضى وطالب

 .المواطنين لدى المواطنة روح بث فى
 المواطنين يستشعر حتى محاباة وأ واسطة دون القانون تنفيذ بضرورة القاضى طالب كما 
 بيم المنوطة الواجبات بأداء يمزميم نوأ كما حقوقيم لمجميع يجمب الذى ىو العدل نأ

 القرار تخاذبإ القائمين من وتقارب جديدة جراءاتإ ىناك أن مضيفا   الدستور كفميا والتى
 .محسوبية وأ وساطة ىأ دون الجميور مع لمتعامل والمسئولين


