
 ندوة 
 " دور الشباب يف تعزيز ثقافه حقوق اإلنسان"

 
 

فى إطار الموسم الثقافى لجامعة عين شمس نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شؤون التعميم والطالب 
شيرة ولجنة حقوق اإلنسان بالجامعة، بالتعاون مع المجمس القومي لحقوق اإلنسان استقبمت جامعة عين شمس السفيرة م

خطاب رئيس المجمس القومي لحقوق اإلنسان والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق اإلنسان بمجمس النواب في ندوة 
 ،  "بعنوان " دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

د ، نائب وذلك تحت رعاية األستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، واألستاذ الدكتور عبد الفتاح سعو 
رئيس الجامعة لشؤون التعميم والطالب ، واألستاذ الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العميا والبحوث، 

 . واألستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
ير التنفيذي لقطاع العالقات الدولية والتعاون األكاديمي ورئيس لجنة حقوق اإلنسان قام بتنسيق الندوة أ.د. شييرة سمير المد

 .بالجامعة ، و أ.د. جييان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وق االنسان من ومن المقرر أن يتم عمى ىامش الندوة توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والمجمس القومي لحق

 أجل تحقيق تعاون مثمر في تنفيذ االستراتيجية القومية لحقوق اإلنسان
و في كممتو ثمن أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الجيود التي تبذليا السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجمس 

لمبذول بين الجيتين من أجل تنفيذ القومي لحقوق اإلنسان كما رحب سيادتو بالسادة الحضور وأكد عمى سعادتو بالجيد ا
 . االستراتيجية القومية لحقوق اإلنسان

كما اشار سيادتو الى أىمية دور الشباب باعتبارىم مستقبل مصر، مؤكدا ضرورة التدرج والسعي واالىتمام بتطوير الذات 
 .دولة ومقدراتياوقدرات البحث العممي لموصول لألىداف المرجوة التي لطالما ستنعكس بشكل أساسي عمى ال

مقررات  ٦وأضاف سيادتو أنو تم إتخاذ قرارا بالمجمس األعمى لمجامعات بوضع مقررات دراسية لمقضايا اإلجتماعية تصل الى 
منيا حقوق اإلنسان والمشكمة السكانية ومحو األمية والتغير المناخى ودراسة ىذه المقررات شرط التخرج وىي تناقش قضايا 

وىذا المقرر سيتم مراجعتو بالمجمس القومى لحقوق اإلنسان لرفع وعي وثقافة طالب جامعة عين  ىامة بجانب الدراسة
  .شمس

من جانبيا أعربت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجمس القومي لحقوق اإلنسان ، عن سعادتيا لتواجدىا لممرة الثالثة بين 
، مؤكدة ان جامعة عين شمس قوة ثقافية كبيرة في  طالب جامعة عين شمس ، لتبادل الحديث معيم حول حقوق اإلنسان

المجتمع كما انيا تضم اىم فئة المجتمع أال وىم الشباب، مثنية عمى الدور المجتمعى الذى تقوم بو الجامعة برئاسة أ.د. 
  .محمود المتيني

، الذين نسعد بالتشاور معيم وتقدمت بالشكر والتقدير لمنظمى ىذا المقاء مع الشباب، الذين يعدون أىم شريحة بالمجتمع 
 .واالستماع إلييم

كما اعربت سيادتيا عن تشوقيا لمعرفة آراء الطالب فى مقررات حقوق اإلنسان التى سيتم تدريسيا بالجامعات ، والتى ينبغى 
ات المقاء سيتم وضعيا اعتمادا عمى رؤية الطالب ، مؤكدة أنو تم اإلعداد الجيد ليذا المقاء إيمانا بأىمية الشباب وأن مخرج

 . وضعيا فى االعتبار



واضافت أن حقوق اإلنسان تعد وسيمة لحل المشكالت المستعصية وتعد أىم قضية عمى مستوى العالم، مشددة عمي مدي 
االىتمام الذي يوليو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيذه القضية، الفتة الي أطالق فخامتو االستراتيجية الوطنية لحقوق 

ان ، ويأتى ىذا المقاء فى إطار تفعيل ىذه االستراتيجية ، متطرقة لالستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان و اإلعالن اإلنس
 .العالمى لحقوق اإلنسان

 .كما تحدثت عن أىمية وضع ضوابط لمحقوق ، فحقوق اإلنسان ، ليست مطمقة بل وتقف عند حدود الطرف االخر
لتزام قانوني عمى الدولة لتعزيز حقوق اإلنسان، وىو التزام كما أوضحت أن االستراتيجية الوطن ية لحقوق اإلنسان ىي رؤية وا 

مصري ومصرية دون تمييز الفتة إلى أنو أمامنا فرصة تاريخية ستسيم بشكل كبير في رفع سقف الحقوق المدنية واجب لكل 
والسياسية وذلك بإعالن االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان والتي بيا قدر كبير لمشباب ، فيي اول مرة يتم إعالن 

 .ةاستراتيجية وطنية لحقوق اإلنسان من قبل رئيس الجميوري
كذلك تناولت السفيرة مشيرة خطاب صالحيات المجمس القومى لحقوق اإلنسان الفتة إلى أنو ىيئة استشارية مستقمة ، وذلك 

 طبقا لمبادئ باريس التي تحدد تشكيل المجالس الوطنية لحقوق اإلنسان
 .وأن عضوية المجمس يتم فييا مراعاة تمثيل كافة أطياف المجتمع

عضو تم وفقا لعممية  ٧٢ر أعضاء المجمس ، مشيرة إلى أن التشكيل الحالى لممجمس والذي يضم كما أوضحت كيفية اختيا
 ٧٠٠٢ديمقراطية ،حيث أجرى البرلمان تصويت الختيار األعضاء ، وأن المجمس القومى لحقوق اإلنسان منذ إنشائو عام 

 .ى تحقيق كافة ما يتطمع إليو المواطن المصري يحتل المرتبة ) أ ( ضمن تصنيفات مجالس حقوق اإلنسان عالميا ، ونأمل إل
واضافت أن المجمس القومى لحقوق اإلنسان ينشر الوعى بحقوق اإلنسان ويدرب الكوادر المختمفة ، نرصد حالة حقوق 

 . اإلنسان ، نتصدى لممشكالت المتعمقة بحقوق اإلنسان
بين الطالب ودور الطالب فى تعديل مناىج حقوق أيضا تحدثت مع الطالب عن معايير اختيار سفراء حقوق اإلنسان من 
 . اإلنسان ، كما تم اختيار طالب من بين الحضور كسفراء لحقوق اإلنسان

وردا عمي سؤال طرحتو أ.د غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة حول حقوق اإلنسان 
خطاب، أن استضافة مصر لقمة الدول االطراف يمثل حدثًا تاريخيًا، خاصة وانو تم  والتغيرات المناخية أكدت السفيرة مشيرة

عقد اجتماعات وعقد اتفاقيات في سعي لمواجية ظاىره تغير المناخ وأثارىا الخطيرة عمى جميع الدول وشددت عمى ان تغير 
ر جيود الحكومات ومنظمات المجتمع المناخ ىو قضية تتعمق بحقوق اإلنسان لكونيا ظاىره من صنع البشر ويتعين تضاف

 . المدني لتخفيف حدتيا مؤكدة عمى أن أزمة تغير المناخ ىي أزمو عالمية تتطمب تعاون دولي فعال
وفي كممتو ابدى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق اإلنسان بمجمس النواب سعادتو وفخرة بالتواجد بين جنبات جامعة 

ر وتناغم شركاء الوطن في ترسيخ حقوق اإلنسان، وأكد حرصو عمي االستماع لمطالب عين شمس العريقة مؤكدا عمى دو 
 . وسماع أفكارىم ووجيو نظرىم

ووجو سيادتو الدعوه لطالب جامعة عين شمس لزيارة مجمس النواب والقيام بحوار مجتمعي لموقوف عمى ثقافة حقوق 
الجديدة"، انطالًقا من حق اإلنسان في الحياة الكريمة والتنمية  اإلنسان في مصر وذلك تماشيا مع أىداف ومبادئ "الجميورية

 .التي كفميا لو الدستور المصري والتي تمتزم الدولة بصونيا وحمايتيا
وجو أ. عبد الجواد أحمد المحامي بالنقض عضو المجمس القومى لحقوق اإلنسان ، الشكر لألستاذ الدكتور محمود المتيني 

سفيرة مشيرة خطاب رئيس المجمس القومي لحقوق اإلنسان لتحقيق ىذا التعاون بين الجيتين رئيس جامعة عين شمس، ال
  . لتعزيز الجيود المبذولة لتحقيق حقوق اإلنسان التي يتبناىا المجمس وتقدير الدولو لمعمل األىمى



ادة الحضور من جامعة عين شمس رحبت أ.د شييرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العالقات الدولية والتعاون األكاديمي بالس
ومن المجمس القومي لحقوق اإلنسان وطالب الجامعة مبديةً  سعادتيا البالغة بالتعاون المثمر بين الجامعة والمجمس القومي 
لحقوق اإلنسان وتوقيع بروتوكول تعاون بين الجيتين من أجل تحقيق تعاون مثمر في تنفيذ االستراتيجية القومية لحقوق 

 . لضمان استمرارية التعاون بين المؤسستين اإلنسان
كما تم فتح نقاش بين ضيوف الندوة وطالب الجامعة أجابت فيو السفيرة مشيرة خطاب و النائب طارق رضوان عمي أسئمة 

 . واستفسارات الطالب
 . ضوانوفى ختام المقاء قام األستاذ الدكتور محمود المتيني بتكريم السفيرة مشيرة خطاب والنائب طارق ر 
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