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  مقدمه 

  
 

تقبل الفصل بينھما وأنه من مرتبطان بصورة الوجھان لعملة واحدة و  والتنمية الديمقراطيةإن   
الغير ممكن الوصول إلى التنمية المستدامة إال من خالل التطبيق الديمقراطي السليم بكافة معانية 

  .رهيو مظاھره و معاي
 مستدامة البد أن تكون نتاج حراك ديمقراطي حقيقي في ظل دولة القانون و إال فلتحقيق تنمية

  .كانت ناقصة و غير مكتملة و غير قادرة على التكيف و التطور و االستدامة 
و لن تكون إال نتاج حالة وقتية أو لظرف ما و يكتب عليھا االنتھاء و فقدان الطريق مع زوال 

  .ھذا الفرض 
اھر التطبيق الديمقراطي السليم الشفافية و المؤسسية و ھي دعائم بناء نظام كما أن من أھم مظ

الدول الديمقراطية و التي تتيح حرية االضطالع على المعلومات و توفير وسائل المحاسبة و 
  .التقييم الشفافة في ظل تساوي أمام القانون لجميع اإلفراد 

عمل المنظم و الوحيد الذي يضمن وصول أما بالنسبة للمؤسسية ، فيرى الحزب أنھا شكل ال
الكفاءات كما يضمن محاسبة من ھم داخل أي منظومة عمل و ھو الشكل االدارى الموائم ألي 

  .تطور ديمقراطي ، فالشكل المؤسسي للدولة ھو من أھم أھداف الحزب 
إضافة إلى ذلك ، يرى حزب اإلصالح و التنمية ضرورة تمكين جميع المواطنين من تأدية 

  .حقوقھم السياسية و التمتع بھا و إزالة كافة المعوقات و الموانع لذلك 
كما يرى الحزب أن من أھم عناصر إرساء قيم الديمقراطية و تحقيق التنمية ھو االھتمام الشديد 
بالتعليم و الصحة وھم دعائم بناء اإلنسان القادر على ممارسة حقوقه و تأدية دوره تجاه وطنه 

 الوصول ألي تنمية بدون بناء ھذه المؤسسات الحيوية و الضرورية ، و يؤكد كما لن يمكن من
حزب اإلصالح و التنمية أن التعليم حق و العالج حق لكل أبناء الوطن سواء و يعتبر وواجبا 

  .أصيال على الدولة توفير المناخ المناسب لذلك إلى ضرورة االھتمام الشديد بھما 
عليم مناسب يؤھله لتأدية دوره بالمجتمع و حق للعالج فمن حق كل مصري الحصول على ت

   .الفعال و المتطور في مؤسسات الدولة الصحية 
رورة ملحة التخاذ يرى الحزب ض، للوصول إلى نظام سياسي ديمقراطي حقيقي و

   : إصالح النظام السياسي و أھمھا التالي خطوات جادة نحو
  :اطية تمكين المواطنين من الممارسة الديمقر  - 1
  

و في ذلك يرى الحزب ضرورة تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقھم السياسية و ذلك 
من إصالح و تطوير النظام االنتخابي بالكامل مما يتيح لجميع المواطنين ممارسة ھذا الحق و 

  :من ذلك 
      

  و التطوير) قومي بطاقة الرقم ال(   إتاحة االنتخاب لجميع المصريين بالبطاقة الشخصية -     
  .       التكنولوجي و االلكتروني الكامل لجميع جداول الناخبين بالدولة 

  
  تمكين المرشحين من تقديم أنفسھم و زيادة فترات الدعاية االنتخابية لجميع المرشحين  -

   يوم على األقل إلتاحة الفرصة كاملة للتقييم و االختيار للمواطنين بالتعرف   90     لتكون 
      على برامج جميع المرشحين بشكل سليم و موضوعي مما يمكنھم من اتخاذ القرار  

  .     السياسي السليم 
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    إتاحة الفرصة لجميع الناخبين بالدوائر االنتخابية من أداء دورھم السياسي و يرى الحزب -    
  لى مؤسسات        أن يكون يوم االنتخابات عطلة رسمية لجميع مؤسسات الدولة إضافة إ

         القطاع الخاص في ھذا اليوم مع ضرورة توفير وسائل نقل مباشرة للمواطنين في ھذا 
  .        اليوم للجان االنتخابية 

  
    القيام بمشروع قومي بغرض توعية المواطنين على حقوقھم السياسية و من ذلك تسھيل -    

  ان االنتخابية بدوائرھم  ووسائل   اإلجراءات و تعريف جميع الناخبين بأماكن اللج
  .    الوصول إليھا

   
    المعاقين ھم مواطنون بھذا الوطن و يملكون نفس الحقوق و عليھم نفس الواجبات و من-    

         ذلك يرى الحزب ضرورة توفير صناديق انتخابية خاصة لھم بكل لجنة انتخابية و اتخاذ 
  .نة لھم من التصويت السليم الديمقراطي الشفاف        جميع اإلجراءات الالزمة الممك

  
  : تطوير النظام االنتخابي – 2
  

 تطوير النظام االنتخابي بالكامل   تلك الدراسة كافة األحزاب والقوىفيعلى أن تشترك  -
       إضافة إلى منظمات  والعلوم السياسيةالدستوريالسياسية، وكذلك أساتذة القانون  

عاملة و المختصة في ھذا المجال لضمان موائمته مع قوانين     المجتمع المدني ال
  االنتخابات 

  .     و حقوق اإلنسان 
  
تطوير النظام االنتخابي جغرافيا من خالل إعادة الدراسة الجغرافية و الديموغرافية  -

للدوائر بغرض الموائمة بين مساحة الدائرة الجغرافية و عدد عادة رسم حدود حقيقية ال
 .كل دائرة الناخبين ب

  
إتاحة الفرصة و تمكين جميع مراكز األبحاث و األحزاب من القيام باستطالعات الرأي  -

الالزمة لھا للقياد بدورھا و ذلك من خالل رفع القيود عن ھذه اإلجراءات و تعديل 
 .القوانين المانعة لذلك 

 
 مخصصة مقاعد بغرض أن تشملاالھتمام الكامل باعداه دراسة أبعاد الدوائر االنتخابية  -

مخصصة للمرأة ، و من ذلك تمكينھا من أداء دورھا السياسي نحو الوطن و عدم 
 .  تھميشھا حيث أن المرأة ھي نصف المجتمع 

              واآلليات ذات الصلة بأعمال االنتخابات واالستفتاءات واستفتاءات فصل جميع الھيئات    -    
 تابعة للجنة العليا لالنتخابات و، وأن تقوم على تلك الشئون  السلطة التنفيذية  العام عنالرأي

 فيالتنفيذية وعن رئاسة الدولة وأن ينص على ذلك  عن السلطةفي التشكيل مستقلة تماما 
 .تشكيلھا وطريقة عملھا بقانون خاص الدستور ، على أن ينظم

الالزم لھا لتنفيذ ل و التمويل و الوسائ اآلليات تمكين اللجنة العليا لالنتخابات و توفير  -    
، و من ذلك اتخاذ جميع بعيدا عن السلطة التنفيذية  ي و الرقاباإلشرافدورھا التخطيطي و 

اإلجراءات الالزمة لمنع تدخل السلطة التنفيذية سواء في إجراءات االنتخابات أو مراقبتھا أو 
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يشدد الحزب 
واألجھزة األمنية وكافة وحدات السلطة التنفيذية عن أعمال  على ضرورة رفع يد الشرطة

 تحول بين المواطنين وممارسة حقوقھم السياسية التيالمعوقات  ، وإزالة كافة االنتخابات
تى أعمال الفرز وإعالن االنتخابية، وح  بدءا من القيد فى الجداولو ذلك وواجباتھم االنتخابية،

 .النتائج النھائية

 السماح لمنظمات المجتمع المدني و حقوق اإلنسان باإلشراف و مراقبة العملية االنتخابية و -
  .إصدار التقارير و التوصيات بدون أي قيود 

للوصول لتمثيل أمثل و متوازن بين األحزاب إضافة إلى عدم إغفال حق  كما يرى الحزب أن -
  : ل من الترشح و الموائمة بين ضرورة التمييز االيجابي للمراة يجب التالي المستق

عدد السكان و زيادة مساحتھا مع األخذ قي عين االعتبار  إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية   - 1   
  . دائرة انتخابية على مستوى الجمھورية 250بكل منطقة بغرض الوصول لعدد 

اد الدوائر بناء على تقسيم متوازن بين عدد السكان و المساحة لكل   تكون الدراسة البع- 2   
  .دائرة انتخابية 

ضرورة إلغاء شرط نسبة تمثيل العمال و الفالحين حيث انه ال يتناسب التفرقة بين أبناء   - 3   
الوطن بناء على المھنة أو الوضع االجتماعي حيث أن ھذه الحالة و ھذا التصنيف كانت ظاھرة 

طة بالشكل االشتراكي للدولة و لظروف خاصة نابعة من أھدار حقوق فئات معينة بالمجتمع مرتب
لفترات طويلة من االستبداد و اإلقطاع و نتيجة حتمية بغرض تمكين بعض الفئات المھمشة من 

  .  التمثيل السياسي 

لي  مقاعد نيابية متنافس عليھا و تكون كالتا4يكون لكل دائرة انتخابية      4 -  :  

    ) لمرشحين األحزابال يجوز الترشح إال   (  مقعد مشروط2عدد    -   
ذان  ى ھ ح عل شترط للترش دانو ي ين المقع دمان ممثل ون المتق زاب ألي أن يك سياسية األح  ال
ل  ك ضمانا لتمثي ة و ذل ل عن األحزابالقانوني سبة ال تق المجلس بن  ، و األعضاءمن  % 50 ب
   .تا بين جميع مرشحين األحزابيكون الفائزان األعلى اصوا

  
  ) ال يوجد أي شرط للتقدم عيه (  غير مشروط  مقعد 1عدد    -   

ك في ظل  ى صعوبة ذل شعب إضافة إل بغرض عدم إغفال حق المستقلين في الترشح لمجلس ال
ر مشروط يترشح  رة غي القائمة النسبية يرى حزب اإلصالح و التنمية إتاحة مقعد واحد بكل دائ

ه الحزبي ، فيجوز عليه أ ي مواطن مصري منطبق عليه الشروط و ذلك بغض النظر عن انتمائ
  . ألعضاء األحزاب أو المراة أو المستقلين الترشح على ھذا المقعد 

  
  ) بغرض التمييز االيجابي للمرأة (   مقعد  مشروط للمرأة 1عدد    -   

شتر ا ال ي ساء كم د مخصصا للمرشحات من الن ذا المقع اء يكون ھ د االنتم ذا المقع ك الترشح لھ
راة  الحزبي للمرأة المترشحة لمجلس الشعب ، و يكون ھذا االقتراح بغرض التمييز االيجابي للم
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ديدة في نجاح و ذلك في ظل الظروف الراھنة للمجتمع المصري و التي تجعل  ھناك صعوبة ش
  . ات على أي مقعد نيابي في مواجھة المترشحين من الرجال المترشح

و ھو عصب المجلس النيابي ،  من خالل ھذا النظام الموائمة بين التمثيل الحزبي يتأتى و 
فمرشحين األحزاب لديھم قدرة أكبر على العمل إضافة إلى آليات حزبية متعددة مساعدة لھم و 

  .ممكنة لھم بأداء برلماني على مستوى فعال 

، حيث إن االتجاه لنظام ن من الترشح حق المستقلينرى ان من خالل ھذا التقسيم عدم إغفال و
القائمة سيكون عائقا كبيرا لھؤالء المستقلين من ممارسة احد حقوقھم الدستورية  ، و منھا 

  . الترتيب بالقائمة إلى إضافةالصعوبة الشديدة في الموائمة في البرامج االنتخابية لكل مرشح 

 بھا ال يحمل سوى فرض األحزاب إلرادتھا كما أن القائمة تكون عائقا للناخبين حيث أن الترتيب
و ذلك بدون أي اعتبارات إلرادة الناخبين ، كما أن نظام القائمة مع التفضيل لن يكون ممكنا 

تطبيقه في ظل الوضع التعليمي الحالي بمصر و االنتشار الكبير لالمية ، و بذلك يستحيل تطبيقه 
  . عمليا 

  :معوقة و المانعة من التطور الديمقراطي  إزالة جميع األوضاع القانونية ال– 3

  
  

عمل ھذا القانون في حالة استخدامه إضافة إلى زيادة ، ووضع حدود لمدة الطوارئ  إلغاء حالة  -
في جميع القوانين المقيدة للحريات و القوانين  إعادة النظر شروط و قيود العمل بھذا القانون و

  .االستثنائية 

يجب  مثل مكافحة اإلرھاب، حالة استخدام أي قانون معوق للحريات   كما يرى الحزب أنه في -
أن يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من التأكد القانوني من الموائمة الدستورية لھذه القوانين على أال 

 يكون قانون اإلرھاب ، قانون عادي أنتكون مخالفة ألي بند من بنود الدستور كما يرى الحزب 
  . يكون قانونا أساسيا  أو مادة دستورية ووقتي و ال يجب أن

 يكون قد منحھا التيالسلطات االستثنائية   إلغاء جميعفي وقت الحق أي في وأن يكون للبرلمان  -
 ممارستھا فيوتأكيد خضوع الحكومة للرقابة القضائية  للحكومة كلھا أو بعضھا أو الحد منھا،

.الطوارئ للسلطات الخاصة بحالة

وكذلك إلغاء كافة المحاكم االستثنائية، بحيث   القوانين االستثنائية المقيدة للحريات، كافة  إلغاء-
.مع توافر كافة ضمانات العدالة له ،الطبيعييحاكم المواطن فقط أمام قاضيه 

 يكلف مدنيجھاز   الشرطة أنھافي، فاألصل   جھاز مباحث أمن الدولةتحديد اختصاصات -
، إلى المھام المدنية بأنواعھا المتعددة  وحماية أمن المواطنين، فضال بالحفاظ على النظام العام،

لعملھا تستلزم تحصين قطاع منھا بدرجة من السرية  كما إن من المسلم به أن كفاءة أداء الشرطة
 .الجنائيوالبحث   مجال التحرياتفيتتيح له العمل 
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 مباحث أمن الدولة على العمل و من ذلك يرى الحزب ضرورة رفع القيود و التدخالت من جھاز
  .الحزبي المشروع و الذي تقوم به أي أحزاب مشھرة أو تحت التأسيس 

 كافة القطاعات، بدءا من الحكومة واإلدارة فيالدولة  جھاز مباحث أمنتحديد نفوذ و صالحيات 
يات وحتى النقابات، والجامعات، واالتحادات الطالبية، والجمع .. المحلية بكافة مستوياتھا

 القلق والخوف لدى المواطنين جميعا، خاصة وأن تلك السطوة  مقدمة مصادرفياألھلية، 
 . مصرفي أداء كافة القطاعات فيتدھور غير مسبوق  لألجھزة األمنية صاحبھا

 إتاحة الفرصة للتعبير عن التيارات السياسية بالجامعات و من ذلك إتاحة الفرصة كاملة لھا -
األفكار و المبادئ و التوجھات للطلبة المنتمين لھذه األحزاب بالجامعة   ، للتعبير السلمي عن 

إضافة إلى التمكين لھم من أداء دور خدمي و توعوي بالجامعة مما يتيح الفرصة للتربية السياسية 
السليمة لشباب الجامعات بعيدا عن تيارات التطرف و التي سيطرت بشكل مباشر على التشكيل 

  .ري لطلبة الجامعة و ذلك خالل العقدين األخيرين السياسي و الفك

ديمقراطية و  ووضع الئحة أكثر 1979الطالبية ضرورة تعديل الالئحةكما يرى الحزب   -
. بمشاركة القوى السياسية الحقيقية بالجامعة إضافة إلى ھيئات و مجلس الجامعات 

  : اإلعالن عن جمعية تأسيسية و دستور جديد – 4

إلصالح و التنمية أن العقد االجتماعي الجديد المتوازن بين الحرية و السلطة  يرى حزب ا-
أصبح ضرورة ملحة مع تغيرات الوضع الحالي و الظروف اإلقليمية و الدولية و التطور 

  .المجتمعي الحالي 

 و بالنظر للوضع االقتصادي و الذي انتقل بجميع مؤسسات الدولة من الشكل االشتراكي و ذلك -
 إلى الشكل الرأسمالي الليبرالي الحالي ، بات تغيير دستوري شامل أمرا ملحا و 71 دستور خالل

ضروريا و ذلك لتغير القيم و المفاھيم و التي البد أن يكون الموائمة الدستورية ركنا أساسيا 
  .لصالح جميع القوانين بعد ذلك 

بعض المواد للحصول على ھذه فالتغيير و أسبابه ووسائل التصحيح تعدت و بكل تأكيد تغيير 
الموائمة و يستلزم تغييرا دستوريا شامال يحافظ و يؤكد على قيم المجتمع و يكون مراه لحالة 

  .الحرية المطلوبة و أساسا لسن القوانين و التشريع 

 فيرى الحزب ضرورة تكوين و تشكيل ھيئة تأسيسية للدستور الجديد يكون ممثال فيھا جميع -
المجتمع و يكون حجر األساس فيه ھو المواطن و حريته و إعالء قيمته ھي فئات و طوائف 

مبغي لھذا الدستور و ھذه العقد االجتماعي و من ذلك أيضا  إبراز دور المواطنة كحجر أساس 
  .في البناء المحتمي الحالي إضافي إلى ضرورة التأكيد على الشفافية و المحاسبية في جميع مواده 

ديد أن الدستور الشعبي المناسب المعبر عن الحرية ھو سمة من سمات  حيث انه ليس بج-
  .المجتمع المتطور و الفعال و الذي يتيح آفاق اإلبداع لجميع المواطنين 

 كما أن مبدأ سيادة القانون يجب أن يكون حجر أساس بالدستور ، فجميع المواطنين سواسية أمام -
إقليم فمصر طالما كانت على مدار العصور منارة القانون و ال يفرق بينھم عرق أو دين أو 

  .للحرية و الديمقراطية و المساواة 
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من اإلشراف الكامل يكون التشكيل و  أما بخصوص الجمعية التأسيسية ، فيرى الحزب أن -
جھاز القضاء كما يكون تشكيلھا القانوني بالكامل تابعا للسلطة القضائية مع ضمان اختصاص 

 الشعب و تياراته في الجمعية التأسيسية ، على تتكاتف جميع السلطات تمثيل جميع طوائف
  .مساعدة لھا في ھذا األمر بالكامل 

 كما شدد الحزب على مبدأ سيادة القانون ، نؤكد كحزب اإلصالح و التنمية على ضرورة أن -
يرى الحزب و / يكون مبدأ تداول السلطة و عدم االستئثار بھا ھو مبدأ واضح و صريح بالدستور 

  .العودة إلى تحديد فترات الرئاسة لتكون فترتين بحد أقصى و خمس سنوات لكل فترة منھم 

 و ضمانا لمستقبل الوطن يرى الحزب إضافة اإللزام لرئيس الجمھورية بتعيين نائبا له ضمانا -
د النتقال السلطة بشكل سلمي و موضوعي خالل المراحل المنصوص عليھا بالدستور و لحين عق

انتخابات حرة و ذلك تأمينا لمستقبل مصر من أي فوضى فد تحدث  ، و إعالء لمبدأ الشفافية يرى 
الحزب أن يكون ھذا النائب معلنا لدى جميع المصريين و معلوما خالل كل فترة انتخابية لرئيس 

  .الجمھورية 

أسس لتنظيم االقتصاد كانتقال عناصر اإلنتاج آليات السوق وحرية أن تأكيد الحرية االقتصادية  -
واقتصادية تؤمن المواطنين ضد  ، مع تأكيد مسئولية الدولة عن تطوير سياسات اجتماعيةالوطني

  . القوميالفقر، وتضمن توزيعا عادال للدخل 

 النظام ى التأكيد على أن تحرير السوق وحده لن يكفي لنشؤ سوق المنافسة الكاملة و ھي مبتغ-
فير الضمانات الالزمة لعدم توحش رأس المال و سيطرته على مقاليد الرأسمالي ، و لكن يجب تو

الحياة و المستقبل للمواطنين ، و من ذلك زيادة سلطات األجھزة الرقابية و زيادة سلطات النقابات 
العمالية و الفئوية و جمعيات حماية المستھلك بأنواعھا ، و من ذلك أيضا التأكيد على الشفافية و 

حيث أنھا الضمانة األساسية لنشؤ السوق لجميع المواطنين و المؤسسات ، لومات إتاحة المعحق 
  .الرأسمالي المتوازن 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق - 
ل الشعائر الدينية، وحرية التعبير وتداو للمواطنين، وفى مقدمتھا حرية العقيدة وممارسة

، وحرية تكوين األحزاب والجمعيات، وحق العلمي  والبحثوالفني األدبيالمعلومات، واإلبداع 
 الحرية واألمان فيالنظام واآلداب العامة، والحق   حدودفيالتظاھر واإلضراب السلميين 

   . وسالمة الجسدالشخصي

اللتزام التأكيد با-  إلنسان، وتأكيد عدم التفرقة أوبكافة العھود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق ا
الصريح بالدستور على   ، و النصالتمييز بين المواطنين بسبب العقيدة أو النوع أو أى معيار آخر

و تجريم وتحريم إضافة إلى ، أي تجاوزات ھذه الحقوق والحريات من التي تحمي ضمانات ال
دون صدور أحكام قضائيةبحرية المواطنين    .االعتقال وتقييد  

التأكيد على أن العالج حق و التعليم حق فبناء المواطن ھو أساس بناء الوطن و تامين التعليم و  -
و ھو حجر األساس لبناء العالج على مستوى مناسب و الئق ھو أول أساسيات أي تنمية منشودة 

  .اإلنسان

القيود على حرية األھلية، وإلغاء كافة  - إطالق حرية التنظيمات السياسية والنقابية والجمعيات 
 في الديمقراطية المؤكدة ومبادئالقانونية   حدود الشرعيةفيتأسيسھا وممارستھا أنشطتھا 

  .الدستور
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 و أخيرا ، فضمانا للديمقراطية يجب بكل تأكيد أن يحمل الدستور الجديد فصال كامال و تاما بين -
طور و التصحيح الذاتي للنظام السلطات بالدولة التنفيذية و القضائية أو التشريعية لضمان الت

  .الديمقراطي المنشود 

 عدم إدراج أي مواد بالدستور تمكن أي جھة من السلطة التنفيذية أو تعطي أي سلطة استثنائية -
 تعطيل القوانين وتقييد الحريات وذلكأو استثنائية ألي من مؤسسات الدولة غرضھا سن قوانين 

  . من الدستور86 الشعب كما تنص المادة ألن التشريع ھو الوظيفة األولى لمجلس

 يرى حزب اإلصالح و التنمية على وجوب طرح الدستور المنشود على المواطنين طرحا -
موضوعيا مستخدمين جميع وسائل اإلعالم في ذلك الغرض ، كما يرى الحزب أن يتم الطرح 

البدائل المقترحة للمواد للتصويت العام من خالل حزم متخصصة بنفس الموضوعات إضافة إلى 
و بشكل تدريجي للوصول بالدستور الجديد إلى عقد اجتماعي شرعي و متفق عليه و متوافق مع 

  .أولويات حياة المواطنين و معبرا عنھم 

الطوارئ أو استخدام أي  إعالن حالة فيتقييد حرية الحكومة  يجب أن يشمل الدستور الجديد -
 ما شابه ، كما يشترط لإلعالن موافقة مجلس لشعب أو باإلرھاقانون معيق للحريات مثل قانون 

 اشھر بحد أقصى و تجدد من خالل الطرح على 3على ذلك على أن يكون أجراء وقتي بواقع 
  .الثلثين  مجلس الشعب مجددا بعد انتھاء المدة و يعاد التصويت عليه بأغلبية 

ن استثنائية مقيدة للحريات لمجلس  تقديم طلب إعالن حالة الطوارئ أو إعالن أي قوانيرتقصي  -
، وعلى أن تكون  الكوارث العامة فقط وأحالة الحرب الفعلية الشعب لإلقرار و الموافقة إال على 

 أو مضي المدة ، إضافة إلى التأكيد على  انتھائھا بانتھاء مبرر إعالنھا، والنص على لمدة محددة
من خالل استخدام قوانين الطوارئ أو قانون ضمانات تسوية أثار أي قوانين أو أوضاع قد تنشأ 

   .اإلرھاب و ذلك في حاالت استخدامھا و إرجاعھا إلى أصولھا و ضعھا الطبيعي و الدستوري 

 بما تتضمنه من توسيع لصالحيات  ھي احد أھم عناصر أي نظام سياسي متقدم ،الالمركزية  -
 أعلى سلطة  في صاحبة ھية المنتخبة المجالس المحلي  والمحلية، وأن تكوناإلقليميةالوحدات 

تكون كافة مناصب المحافظين ورؤساء   أنيرى حزب اإلصالح و التنميةكما  , نطاقھا المحلى
 الرقابة على األجھزة فيسلطة المجالس المنتخبة  المدن والقرى باالنتخاب الحر المباشر، وتأكيد

زمة للمجالس المحلية التي تتيح لھا الرقابة و إضافة الصالحيات الال .التنفيذية ودعم سلطتھا عليھا
  .الفعالة على األجھزة التنفيذية و تمكنھا من عزلھا أن لزم األمر 

  : إعادة النظر في بعض األوضاع بالسلطة التنفيذية – 5

 زيادة الشفافية و المحاسبية ألفراد السلطة التنفيذية و إتاحة الفرصة للبرلمان من محاسبة رئيس      -
  .زراء و عزله في حالة طرح الثقة فيه الو

  منع صدور أي قوانين أو تعديالت في قوانين إال من خالل السلطة التشريعية و آلياتھا و -
الممثلة بمجلسي الشعب و الشورى و اتخاذ اإلجراءات الالزمة للعرض و اإلقرار و الموائمة 

  .الدستورية للقوانين  

سياسي السليم ، و لذلك يرى الحزب ضرورة أن تكون ميزانية  الشفافية ھو من أركان العمل ال-
الدولة معلنة بالكامل بدون أي بنود سرية ، كما يرى الحزب أن المناقشة للبنود السرية تكون من 

خالل جلسات مغلقة أو ما شابه ، حيث أن إخفاء أو عدم إظھار أي بنود لميزانية الدولة ھو إخالال 
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إلشراف على الميزانية للمجلس الشعب الكاملة ضرورة تمكين و إتاحة الفرصة على  التأكيد -
لشعب سلطة كاملة في شأن الموازنة اشرط موافقة الحكومة ومنح مجلس  العامة وتعديلھا دون

 للدولة   .عامةال

 إلغاء جميع المحاكم االستثنائية و محاسبة المواطنين أمام قاضيھم الطبيعي بالمحاكم المدنية و -
إلغاء المحاكم العسكرية أو محاكم االستثنائية و ذلك تأكيدا لمبدأ سيادة القانون و المساواة لجميع 

  .المواطنين أمام القضاء 

ث يكون مجلس القضاء األعلى ھو المختصاستقالل القضاء، حي  بكافة أمور  التأكيد على-  
  . القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب

 تحديد أوجه اإلنفاق بعيدا عن لقضاء األعلى ل، على أن يتولى مجلس   فصل ميزانية القضاء  -
   .  التنفيذيةسيطرة السلطة

 قاض يتم انتدابه إلى أي من حظر الحكم و الفصل القضائي ألي فورية ل  يرى الحزب ضرورة-
مؤسسات السلطة التنفيذية على أال يعود إلى الفصل في النزاع و المنصة القضائية إال بعد نھاية 

 ..فترة االنتداب تماما و ذلك ضمانا للفصل الكامل بين السلطات 

 -  بعة مبدأ متاإقرار مع ،  لسلطة التنفيذية  تحرير الصحافة وأجھزة اإلعالم من سيطرة ا
وتصويب الممارسات المھنية واإلعالمية بواسطة النقابات واالتحادات المھنية المرتبطة بھا   .

  البرلمانفيالسلطة التشريعية، ممثلة   وجوب تكاتف السلطة التنفيذية بأنواعھا في مساعدة -
ون  اإلصالح و التنمية إلى ضرورة زيادة التعا، ويؤكد حزبمن أداء دورھا بفاعلية و جوده 

 بين السلطة التشريعية و التنفيذية و من ذلك تمكين نواب الوطن بمجلسي الشعب و الشورى من
والحصانات   الضمانات مع توفيربوظائفھم التشريعية والرقابية على أفضل نحو ممكن القيام
 البشرية والمادية، ووحدات تاإلمكانيا ، إضافة إلى توفير تكفل تعبيرھم عن آرائھم التي
 الرقابة تمكنھم من كما االضطالع الكامل على األداء الحكومي تتيح التيوالمعلومات  ثالبحو

  .الفعالة على أداء الحكومة وأجھزة الحكم المحلى

لحين صدور العقد االجتماعي المنشود و الدستور الجديد يرى حزب اإلصالح و 
 لحاليثل ا المم و ھوسلطات رئيس الجمھوريةمھام من التنمية ضرورة الحد 

 :لرئاسة السلطة التنفيذية و منھا 
 و كما ال يكون قرار الحل للمجلس نافذا اال  من الدستور136حق حل مجلس الشعب مادة  -

  .بعد طرح قرار حل المجلس الستفتاء شعبي 

 مجلس الشعب على 2/3 كما ال يتم تقديم رئيس الجمھورية للمسائلة القانونية إال بعد موافقة -
 2/3لة ، و في حالة اإلدانة ال تطرح الثقة في رئيس الجمھورية إال بعد موافقة قرار المسائ

  . مجلس الشعب على ذلك و يكون طرح الثقة من خالل استفتاء شعبي 
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حق    ، و يرى الحزب أن يكون بعد موافقة  من الدستور148إعالن حالة الطوارئ مادة -
 على حالة الحرب و االعتداء على بثلثي األعضاء مع اقتصارھامجلس الشعب و الشورى 

 . األراضي المصرية أو الكوارث العامة 

و التي تتيح لرئيس الجمھورية تعيين و إقالة رئيس   من الدستور141وھو  و بالنسبة للمادة -
 و اإلقالة لرئيس  حق محاسبةإضافةة ، ضرورة الوزراء منفردا يرى حزب اإلصالح و التنمي

  .   الشعب و ليس رئيس الجمھورية منفردا الوزراء كأحد حقوق مجلس

 دعم  المؤسسات السياسية- 6      :و تفعيل دور األحزاب 

أن الديمقراطية السليمة لن تتأتى إال من خالل عدة مبادئ من أھمھا تداول ألسلطة و ألشفافية 
جھا و إضافة إلى أحزاب قوية تحمل أفكار و مشروعات للتطوير و البناء تتنافس من خالل برام

توجھاتھا على الحصول على السلطة لتطبيق ھذه األفكار بغرض  تطوير و تنمية الوطن و 
  .تحسين أحوال المواطنين بجميع أفرع الحياة االجتماعية و االقتصادية و السياسية و الثقافية

فدعم الدولة لنشؤ األحزاب و رفع المعوقات عن العمل السياسي السلمي تحت شعار المنافسة 
  .فافة و الديمقراطية ھو من أھم أولويات الفترة الحالية الش

إن حزب اإلصالح و التنمية يؤمن بأھمية الدور الذي تلعبه األحزاب في الحياة السياسية، 
ًباعتبارھا ركنا أساسيا ألي نظام ديمقراطي ويؤكد الحزب على أھمية تفعيل دور األحزاب . ً
  .ن و ھي المنبر للتعبير عن ھذه المصالح السياسية و التي تمثل   مصالح المواطني

كما أن تمكين ھذه األحزاب السياسية من أداء دورھا الكامل احد دعائم الديمقراطية و ركن 
أساسي في التعددية السياسية المطلوبة بغرض توسيع دائرة االختيار الديمقراطي أمام المواطنين 

رح بدائل للتوجھات وللسياسات العامة في عن طريق تقديم مرشحين في االنتخابات المختلفة وط
  .إطار التنافس السلمي على السلطة 

  
و يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على األھمية البالغة للمشاركة السياسية لألحزاب و على 

 جذب وتأھيل القيادات السياسية، والتثقيف والتوعية السياسية للمواطنين وتشجيعھم فيدورھا  
انين االستثنائية المقيدة القو إلغاء ضرورة علىحزب الكما يرى  ، اسيةعلى المشاركة السي

  والتي تعتبر خروجا عن مبادئ الدستور و المعوقة للعمل السياسي والحريات السياسية للحقوق
   .واتفاقيات حقوق اإلنسان

و يؤمن الحزب بضرورة تطوير قانون األحزاب السياسية ، إضافة إلى الضرورة 
ھذا الدور على أكمل األحزاب لإزالة جميع المعوقات المانعة من أداء الملحة إلى 

  :، و منھا التالي وجه 
   :إجراءات تأسيس األحزاب بخصوص – 1
لقيد الحزب، ليقدم من وكيل المؤسسين إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون األحزاب السياسية  -

وبصفة خاصة نظامه الداخلي وأسماء ويرفق بھذا اإلخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، 
أعضائه المؤسسين، وبيان أموال الحزب ومصادرھا، واسم من ينوب عن الحزب في اتخاذ 

  . الرؤية  السياسية له و أھدافه إجراءات تأسيسه إضافة إلى برنامج الحزب و 
لتأكد من فورا و فور تقديم المستندات و اتلتزم لجنة شئون األحزاب السياسية بقيد الحزب  -

يتمتع  فور انطباق اإلجراءات الشكلية لذلك ، كما  ًواقعا بحكم القانونالحزب يعتبر صحتھا و 
 يحق له الممارسة و القانونية الكاملة فور استيفاء المستندات الحزب بالشخصية االعتبارية

  .نشاطه السياسي بإجراء ھذا القيد الفورية ل
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:ب التأسيس ألي حزب أال في أحد الحاالت التالية يحق للجنة شئون األحزاب رفض طل  ال -
 حزب فئوي أو محصور على مجموعة من المصريين دون أخري و مخالف –    1     

  ألحكام 
  .الدستور حول المواطنة و يدخل تحت ھذه الطائلة األحزاب الدينية               

ليا أو تعارضه مع شروط   إذا تبين للجنة شئون األحزاب عدم استيفاء طلب القيد شك- 2
 .  لواردة بالقانونالشكلية االتأسيس 

. إذا تبين أن الحزب يسعى لتأسيس ميليشيات عسكرية او تشكيالت مسلحة أي كانت –  3
 عدم تعارض مبادئ الحزب أو برامجه أو سياساته مع الدستور أو مع الحفاظ على - 4

 .يالوحدة الوطنية والسالم االجتماعي والنظام الديمقراط
 عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو - 5

أعضائه على أساس طبقي أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو على أساس التفرقة 
  .بسبب الجنس أو األصل أو الدين أو العقيدة

  : عن الممارسة السياسية إجراء وقف الحزب  -
ون األحزاب دعوى قضائية لوقف النشاط للحزب على ان ال يكون من خالل رفع لجنة شئ

ينظر في الدعوي إال في حالة توافر مخالفة مما سبق ذكره ، كما ال يتم سحب الترخيص أو 
إنھاء النشاط أو حل الحزب إال بعد حصول اللجنة على حكم قضائي نھائي و بات بھذا 

  .الصدد 
  :تالي    إضافة بعض المواد للقانون و تشمل ال- 2
  .   حق األحزاب في الترويج ألفكارھا ونشر معلومات عن أنشطتھا بأي وسيلة كانت -
  .    الحق في استخدام وسائل اإلعالم العامة أثناء االنتخابات-
    زيادة دور الدولة في تمكين األحزاب السياسية الفعالة من ممارسة نشاطھا و رفع سقف -

  . الحزب بالمجالس النيابية بأنواعھا  مع عدد أعضاءمتناسبا التمويل   
لشورى إال في حالة وجدد عدد من منع تعيين رؤساء األحزاب السياسية بمجلس ا -

  . أعضاء 10يتعدى منتخبين بالمجلسين معا الأعضاء 
  

          :لضوابط المالية بالنسبة ل
  
   و سبلاألحزاب لىإ قواعد الشفافية في التبرعات الواردة إتباع يؤكد الحزب على ضرورة   -

   و ضرورة إخطار لجنة شئون األحزاب بشكل دوري بھذه التبرعات، باإلضافة إلى إنفاقھا    
   مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات في للمحاسبات المركزيتفعيل دور الجھاز     
  اسبات للمحالمركزيومصروفات الحزب وغير ذلك من شئون المالية للحزب، وقيام الجھاز     
   عن كافة األوضاع المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون األحزاب سنوي بإعداد تقرير    

  . بھذه التقارير    
    إتاحة الفرصة لجميع األحزاب لالنتفاع مثل إعفاء المقار والمنشآت المملوكة للحزب أو -

  . الضرائب العامة والمحلية و إلغاء أي شروط لذلك  أمواله من جميع   
    و يرى الحزب ضرورة أن يكون التمويل من الدولة مرتبطا بأداء الحزب السياسي و مرتبطا -

   ألف 100بعدد أعضائه بالمجالس النيابية بأنواعھا و يكون اقل تمويل سنوي من الدولة ھو    
  ادة تمثيل انتخابات نيابية و تعديل ھذا المبلغ تصاعديا مع زي جنيه للسنة و يعاد التقييم مع كل   
  .الحزب    
   مما يحفز و يمكن األحزاب 18  يرى الحزب ضرورة إضافة نسب التمويل و الزيادة للقانون -

   عضو على األقل من 2كما يشترط الحصول على التمويل نجاح  نحو الوطن ورھامن أداء د   
  جالس المحلية و  عضوا بالم20   الحزب في االنتخابات النيابية لمجلسي الشعب أو الشورى أو 

  . ألف جنيه لكل سنه 100   يكون الحد األدنى للتمويل ھو 
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: المدني    المجتمع دعم -7 

 ھو عنصر أساسي إن حزب اإلصالح و التنمية يرى أن تدعيم و تفعيل دور المجتمع المدني
جب أن يكون مشاركا و فعاال إضافة ألي تطور ديمقراطي ، و ذلك حيث أن المجتمع المدني ي

  .لى ضرورة كونه ممكنا من أداء دوره على أكمل وجه إ

 للوصول إلى تطور مجتمعي في جميع الوجوه البد أن يكون مواكبا له تطورا في أداء و
منظمات المجتمع المدني و التي ھي احد دعائم مبادرات و مشروعات التطوير و التنمية ، 

  .لدولة إضافة إلى دورھا الرقابي الشعبي على األداء لمؤسسات ا

  :و لذلك يرى الحزب 

  تحرير جميع النقابات من حراسة و سيطرة الدولة و ذلك حتى تتمكن من أداء الدور المنوط -
بھا و ھي حماية مجموعات المواطنين المنتمين إليھا إضافة إلى دورھا الرقابي و الخدمي على 

  .النشاطات التابعة لھا 

ات في أسرع وقت و تمكينھا من ممارسة عملھا إضافة  السعي الفوري إلجراء انتخابات النقاب-
إلى تمكينھا من مراجعة أوضاعھا الداخلية و تطويرھا بشكل مؤسسي و فعال مما يحررھا من 

  .السيطرة البيروقراطية و التحكم األمني 

 يرى الحزب أن تعديل األوضاع المالية و من ذلك التمويل عنصر أساسي في تطوير ھذه -
الجمعيات و من ذلك أيضا إتاحة فرص التمويل األجنبي و ذلك بالشروط الالزمة و النقابات و 

إزالة موانع ذلك مع االحتفاظ بقدر مناسب من الرقابة ، إضافة إلى التمكين لھذه النقابات و 
الجمعيات من الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الدولية و العالمية مما يتيح لھا اكتساب 

  .  مة و تطوير أوضاعھا في الصالح العام الخبرات الالز

محاربة الفساد  - 8

إن الفساد ھو اآلفة المعيقة ألي تطور أو أي إصالح و التي تھدر الجھد و المال كما تؤدي إلى  
  .افتقاد الثقة بين المجتمع و القيادة السياسية 

 أو أي إصالح أو  يرى حزب اإلصالح و التنمية أن أھم معوقات التطور الديمقراطيو لذلك
  .تنمية منشودة ھو آفة الفساد و الذي تفشى في الفترة الخيرة في أنحاء كبيرة من نظام الدولة 

في حالة تواجد اإلرادة الفعلية  الحالية األولوياتحزب اإلصالح و التنمية أن من أھم و يركد 
إصدار القوانين و   منو من ذلك،  محاربة تفشى الفساد للتطوير و اإلصالح الديمقراطي ھي

 إضافة إلى تمكين و تفعيل دور الھيئات الرقابية سواء بھذا الخصوص ،التشريعات الرادعة 
  .الداخلية بجميع مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني المختصة بذلك 

 كما أن ھناك ضرورة ملحة لتغيير بعض قوانين العمل و اللوائح الداخلية لمؤسسات الدولة و -
اء جميع التشريعات التي تتسم بقدر كبير من البيروقراطية و التي تحمل في طياتھا ثغرات إلغ

  .عديدة تتسرب منھا آفة الفساد
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 إن حزب اإلصالح و التنمية يرى أن الشفافية لجميع مؤسسات الدولة ھي أحد ضمانات -
لومات يكون الفساد أكثر القضاء أو الحد المباشر من آفة الفساد ففي ظل التعتيم و عدم إتاحة المع

  .انتشارا و فتكا بأي تنمية أو تطور منشود 

 يرى حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة إعالن كافة االتفاقيات أو العقود أو القرارات -
  كافة ممارساتفي ممارسة أقصى درجات الشفافية واإلفصاح لجميع المؤسسات العامة و

والتصرفات ذات التأثير على ص القرارات واالتفاقياتالسلطات والمؤسسات العامة، وكذا نصو 
و التأكيد على حق المؤسسات الرقابية عليھا،  طالعضالمن المواطنين تمكين ا، و الصالح العام

تعارضھا مع   حالةفي   بتغييرھا أو نقضھابكافة أنواعھا و الممثلة للمصلحة العامة للمواطنين 
   .المصلحة

منظمات المجتمع المدني في مراقبة أجھزة الدولة و محاربة الفساد  ضرورة فتح باب مشاركة -
و إنشاء ھيئات مشتركة تمثل المجتمع المدني و ھيئات الدولة معا و ذلك بغرض تفعيل ھذا 

  .  الدور و االستفادة من إمكانيات ھذه األجھزة 

 االقتصاد في ظل لمؤسسات الدولة و القطاع الخاص  التأكيد على الدور االجتماعي – 9
:الرأسمالي و السوق الحر 

ولذا نقترح ھنا , و تطوير قوانينھا بمظلة التأمين والمعاشات والضمان االجتماعي االھتمام - 
في ظل السوق الرأسمالي الحالي ، كما يرى العدالة االجتماعية جديد يحمي مبدأ إصدار قانون 

ة المواطنين في أصول الدولة إضافة إلى الحزب أن صدور ھذا القانون واجبا حتميا لتأكيد أحقي
إبراز الدور االجتماعي لمؤسسات القطاع الخاص و الذي يكون له الدور األكبر في ظل السوق 

  .االقتصادي الحر 

غذاء وكساء ومسكن وذلك لتوفير الحد الضروري للحياة الكريمة لكل مواطن مصري من 
ة مواطنين مصر من توحش رأس المال إضافة إلى ضرورة حماي الخ.. وعمل وتعليم وصحة 

  .و سيطرته على مقاليد الحياة 

و يرى الحزب ضرورة إعادة دراسة جميع القوانين التي من شانھا تنظيم السوق الرأسمالي 
الحالي و من ذلك قوانين الضمان االجتماعي و قوانين الرقابة الشعبية و التي تشمل منظمات 

  . جميع النقابات المھنية المجتمع المدني إضافة إلى قوانين

التأكيد على ضرورة اتخاذ الدولة جميع اإلجراءات الرادعة تجاه االحتكار و السعي الدائم إلى 
توازن السوق إضافة إلى إتاحة تدخل الدولة في حالة األزمات لضبط إيقاع السوق ضمانا لعدم 

  .انھياره 

  :ولية الخاصة بالحريات  االھتمام المباشر بحقوق اإلنسان و المواثيق الد– 10

إن المواثيق العالمية و الدولية و التي وقعت مصر عليھا أو التي أصدرتھا األمم المتحدة و التي 
القانون طبقا للمادة  بما لھا من قوةذلك و مصر ھي عضو بھا تعتبر عھدا ملزما على مصر 

ن وكافة العھود اإلنسا وبخاصة االلتزام باإلعالن العالمي لحقوق,  من الدستور 151
بالحقوق السياسية والمدنية  والمعاھدات واإلعالنات التي تدعو لذلك مثل العھد الدولي الخاص

 ,   .وكذلك إعالن الحق في التنميةوالعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
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ن و من مظاھر و ال يليق بمصر أن تكون أو أن تقع تحت طائلة الدول الغير مطبقة لھذه القواني
ذلك صدور التقارير الدولية و التي تدين انتھاكات حقوق اإلنسان بمصر ، و التي تعتبر مؤشرا 

  .لدي المجتمع الدولي عن الوضع المصري الداخلي 

مما يعيق تمويل كثيرا من المشروعات و التي تمول على شكل مساعدات خارجية ، كما يعيق 
نبية و غلق أبواب التمويل األجنبي اضافة الى الحد من قدر بشكل مباشر تدفق االستثمارات األج

المعونات الخارجية سواء فنية أو مالية و التي تحتاجھا مصر في الفترة الراھنة للتطور و 
  .التنمية

فلذلك يركد حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة االلتزام بقوانين األمم المتحدة و مواثيقھا و 
  :منھا 

 واالتفاقيات الدولية السبع الرئيسية 1948 فيلحقوق اإلنسان الصادر لميالعا اإلعالن -   
 في  والصادرةالعنصرياالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز  ، اإلنسان لحقوق
 الدوليالعھد 1966 في الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر الدوليالعھد  ،   ،1965

اتفاقية القضاء على  و1966  فيية واالجتماعية والثقافية الصادر الخاص بالحقوق االقتصاد
مناھضة التعذيب  اتفاقية اضافة إلى1979  فيجميع أشكال التمييز ضد المرأة والصادرة 

1948 فيالمھينة والصادرة  .إنسانية أو وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال  
االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع   و 1989  فيلصادرة اتفاقية حقوق الطفل او من ذلك 

 .   1990 فيالعمال المھاجرين وأفراد أسرھم والصادرة 

 تعامل الشرطة في لممارسات العنف والتعذيبنھائيضرورة وضع حد   كما يرى الحزب - 
لجسدي أي  و حظر العقاب اوالتعذيب  العنفمرتكبيواألجھزة األمنية مع المواطنين، ومساءلة 

كان نوعه أو أسلوبه على أي متھم بأي قضية و من ذلك أيضا إتباع جميع اإلجراءات الخاصة 
 .بالضبط و اإلحضار و االحتجاز لحقوق اإلنسان و كرامته 

 و إعالء لقيمة الحرية و ھي أساس التطور و الديمقراطية و اإلبداع و ھي الحق المصون من -
سياق على ضرورة الوقف الفوري ألي عمليات اعتقال لسجناء الدستور يؤكد الحزب في ھذا ال

أو الكتاب و الصحفيين نظرا للمخالفة والناشطين السياسيين   المعارضينسواءلرأي من أي نوع 
  .أي مجتمع ديمقراطي  فيبسط القواعد الدستورية الواضحة لتلك اإلجراءات أل

 و لذلك يؤكد حزب  مصونةالرأير عن  االختالف مكفول للجميع، وحرية التعبيفيالحق  حيث 
عن جميع إضافة إلى اإلفراج ، السياسيإلغاء االعتقال اإلصالح و التنمية على ضرورة 
 في ھذه األمور إضافة إلى إعادة محاكمة أي معتقلين تمت المعتقلين من دون أحكام قضائية

   .محاكمتھم من خالل المحاكم العسكرية و إعادتھم لقاضيھم الطبيعي 
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  : مجلس الشعب – 11

بة  ة و محاس عبيا لمراقب ب ش شريعي منتخ ابي و ت از رق ا كجھ ة تاريخي الس النيابي شأت المج ن
ة  شأتھا بغرض ضمان موائم السلطة ، إضافة إلى الحق األصيل في التشريع و ھو أھم أسباب ن

وانين الم ة و المرفوضة القوانين و تماشيھا مع االتفاق الشعبي العام و من ذلك أيضا إزالة الق عيق
من الشعب كما أنه أھم وسيلة من وسائل مراقبة السلطة التنفيذية  و الحد من تجاوزاتھا و سحب 

  .الثقة من الحكومة أن لزم األمر 
ك وجود  وبدون  المجلس و من ذل رأي اآلخر ب رأي و ال ة ووجود ال ارات ممثل وجود جميع التي

ًتصبح الديمقراطية شعارا زائفا خادعا, متعددة معارضة قوية قادرة على تقديم حلول و بدائل  ً ً ..  
  

  :و لتدعيم دور مجلس الشعب يرى حزب اإلصالح و التنمية التالي 
  
ىالتأكيد على  -1 ة إدخال تمكين مجلس الشعب عل ى مشروع الموازن ديالت عل راه من تع ا ي  م

نية سواء كانت سريه أو  كما يمكن المجلس من االضطالع على جميع البنود بالميزاالعامة للدولة
  .غير ذلك 

  
م  -2 سلطة من ھ ع بال ة محاسبة من يتمت ك ضرورة إمكاني سئولية و من ذل ا م كل سلطة أمامھ

ك  ابي و من ذل المجلس الني ه ب أساس السلطة و ھو الشعب و الذي يعبر عن نفسه من خالل نواب
س  ق مجل ى ح د عل يالتأكي د أفراف الل أح د إخ ة عن ن الحكوم ة م حب الثق شروعية  س ا بالم دھ

  .الدستورية أو المصلحة العامة
  
ـ-3 سبة ال اء ن واطنين % 50 إلغ ين الم ساواة ب دأ الم ا لمب ين تحقيق اال وفالح ًعم يً الس ف  المج

  .كمعيار لمن يمثل الشعب و الشعبية ولضمان توفير الكفاءة السياسية , النيابية
  
دم -4 سلطة ا ع ل بال ن يعم شعب لم س ال ح بمجل سماح بالترش صالح و ال ضارب الم ة لت لتنفيذي

ممارسة الرقابة الجادة بدون أي اعتبارات أو أي ضغوط قد تمارس عليه من أي نوع أو من أي 
  .جھة 

  
رى حزب  -5 شعب تحت أي غرض أو ألي سبب و سبق و ي منع تعيين أي أعضاء بمجلس ال

شام ر ال ادة النظ أتي إال بإع ن ي وازن ل ل المت ة أن التمثي ابي اإلصالح و التنمي ام االنتخ ل بالنظ
رة  ات كل دائ شمل انتخاب ا لت ا و ديموغرافي ة جغرافي دوائر االنتخابي ع ال ادة توزي  4بالكامل و إع

د لألحزاب 2عدد   مع تخصيصليكون كما سبق ذكرهمرشحين  د1،عدد  مقع ستقلين و   مقع للم
  . مقعد 500و مع زيادة عدد المقاعد إلى مقعد للمرأة 

  
وخاصة ,  من اختصاصات المجلسأي فيالشعب لرئيس الجمھورية  حظر تفويض مجلس -6 

ة الحرب  المصريةاألراضي حالة حدوث كارثة قومية أو اعتداء على فيإال , التشريعية  أو حال
ونالتيوفى الحاالت , الفعلية  ويض يجب أن يك ا التف تم فيھ ة  ي  يجب ان تكون من خالل موافق

افة ع إض ضاء م ي األع دة الز ثلث رط الم ون ش ة لتك ددة مني الل 3ب مح ن خ دد م ھر و تج  اش
ين  سوية الموافقة مجددا للمجلس بأغلبية الثلث ى ضرورة ت ة عل د حزب اإلصالح و التنمي ،  يؤك

  .آثار ھذا التفويض في حالة حدوثه و إزالة جميع األوضاع االستثنائية التابعة لذلك التصرف 
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 ة و بما أن التعليم األساسي بات إلزاميا ،يرى الحزب انه في ظل الثورة العلمية الحالي – 7
ًأن يكون أحد شروط الترشيح ھو أن يكون المرشح حاصال على اإلصالح و التنمية حزب يرى 

على من ھم مع إعطاء فترة انتقالية مناسبة لتطبيق ھذا الشرط، ،  األساسيشھادة إتمام التعليم 
  . من توفيق أوضاعھمن أعضاء حاليين بالمجلس و أثناء إعادة الترشح للتمك

يرى الحزب وجوبية المساواة بين جميع المرشحين من أي التيارات السياسية في حقوق  – 8
 االعتداء على الدعاية االنتخابية  و تجريم، وحظراستخدام وسائل اإلعالم المملوكة للدولة 

رته االنتخابية مع اإلتاحة الكاملة لعقد مؤتمرات شعبية بنطاق دائ مرشح ، أليالمسموح بھا 
على أن يتم تأمين ھذه المؤتمرات بواسطة قوات األمن ، كما يرى الحزب ضرورة إتاحة فرصة 

9  . يوم للدعاية االنتخابية 0ال تقل عن 

   :مجلس الشورى  - 11
  

سبة  اء ن ى إلغ شورى ، إضافة إل ل دور مجلس ال ة ضرورة تفعي رى حزب اإلصالح و التنمي ي
ين و الت ال و الفالح ين العم ة ب تم التفرق ى أال ي تراكي عل ة االش شكل الدول ابقا ب ت س ي ارتبط

  .المرشحين على أي أساس 
سلطةامنتخبكونه  على الرغم من فمجلس الشورى  ال يجب و,  إال أنه منزوع االختصاصات وال

  .استمراره على ھذا النحو مما يفقده قيمته و تأثيره 
  
  :لشورى لتشمل التالي فلذلك ھناك ضرورة لتعديل اختصاصات مجلس ا 

  .1923 دستور في سلطة التشريع والرقابة على الحكومة مثلما كان األمر   -1
ه -2 رار حق ي إق ال ف راه أي إدخ ديل ي ي تع ةف ة للدول ة العام شتھا  الموازن رورة و مناق  و ض

  .موافقته عليھا لالعتماد 
  من % 10 في المجلس نسبة بحيث ال يتجاوز عدد المعينين المجلس في تقليص عدد المعينين -3

  .عدد المقاعد    
  

  :إنھاء بعض األوضاع الحالية بمجلس الشورى 
  نظرا لمطالبة الحزب بتحرير جميع وسائل اإلعالم بكافة أنواعھا ، يرى حزب اإلصالح و  -1

  .    التنمية ضرورة إنھاء والية مجلس الشورى على الصحافة من أي نوع 
  س الشورى ووكيليه من بين األعضاء المنتخبين شعبيا و غير ضرورة انتخاب رئيس مجل -2

  .     المعينين 
ة حدوث – 3  إبطال أحقية مجلس الشورى في تفويض رئيس الجمھورية في سلطاته إال في حال

ا حالة طوارئ قوميه يقرھا مجلس الشعب  رفض و إجراءاتھ ة و ال على أن تكون شروط الموافق
شعب س ال راءات مجل ة إلج ر مماثل ك األم ي ذل ار أي  ف سوية آث ى ت ودة إل رورة الع ع ض ، م

  . إجراءات استثنائية قد تنشأ بناء على ھذا الوضع و ذلك بعد زوال السبب 
  

   السلطة القضائية  - 12
  

اة لقضاالسلطة ا م و المعان ع الظل واطنين و رف وق الم ى حق اظ عل ا الحف ئية ھي السلطة المنوط بھ
  .. اية الحقوق وكفالة الحرياتء ھو المالذ األخير لحمعنه 
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ضائية  سلطة الق تقالل ال ى اس دا عل سلطة ًوتأكي األخص ال ة و ب ع مؤسسات الدول ى جمي يجب عل
اخ المناسب للعمل في  التنفيذية توفير  وفير المن ضائية و ت ات الق ع الھيئ االستقاللية الكاملة لجمي

ى يتف, ھذا المجال بكل شفافية و حياد و بدون أي ضغوط  ى أحسن  حت ة عل رغوا لتحقيق العدال
رى , وجه ذه األھداف ي ى ولتحقيق ھ د عل ة التأكي دل و حزب اإلصالح و التنمي اء وزارة الع إلغ

  :إسداء جميع اختصاصاتھا للمجلس األعلى للقضاء 
  

  :المجلس األعلى للقضاء 
   

  المجلس األعلى للقضاء يكون ھو المجلس الذي يحل محل وزارة العدل في جميع  -
    اختصاصاتھا ، كما يكون رئيس المجلس األعلى للقضاء منتخبا و يشترط أن يكون   

  .     رئيس المجلس األعلى للقضاء من بين رؤساء المحاكم 
ة  - وائح الداخلي دار الل صة  إص ه المتخص طة لجان ضاء بواس ى للق س األعل وم المجل يق

  .ات التابعة له المحددة للمھمات و التكليفات لجميع األفرع و الھيئ للمجلس و
  يتولى رئيس المجلس األعلى للقضاء التعيينات الخاصة بجميع الفروع و الھيئات التابعة  -

  .     له 
  ال يتبع المجلس األعلى للقضاء مجلس الوزراء و يكون مجلسا مستقال و بميزانية مستقلة  -

  .كما يتولى المجلس وضع الميزانية الخاصة به و من خالل لجانه المختصة 
  . تعيين رؤساء المحاكم االبتدائية يتولى المجلس األعلى للقضاء     -    

  . األعلى للقضاء لمجلس    يكون التفتيش القضائي تابعا ل-    
  لتعيين لمجلس األعلى للقضاء ھو المنوط به وضع اللوائح الداخلية و التي تختص باا    -    

   أعمال قانونية وفنية فيلك ندب وإعارة القضاة وكذ,  الوظائف القضائيةفيوالترقية          
  .  السلطة القضائية بما ال يمس بصالح العدالةإشرافتحت          

  
   :تصحيح بعض األوضاع   -
  .من بين رؤساء الھيئات القضائية ما تشكيل المحكمة الدستورية العليا يجب أن يكون  -1
  ظر في الوضع االقتصادي للقضاة مع كما يرى الحزب أيضا ضرورة ملحة إلعادة الن -2

  وجوبية زيادة المقابل المادي ليتناسب مع الوضع االجتماعي المميز لھم و العمل أال يكونوا     
  .تحت أي تأثير ما قد يعوقھم من أداء الدور العظيم المسدى إليھم     
   نظام الحكم-12

ً جمھوريا برلمانيايجب أن يؤمن حزب اإلصالح و التنمية أن النظام السياسي المصري  ً ..  

يكون تعيين رئيس الوزراء بواسطة رئيس الجمھورية ، كما يقترح رئيس الوزراء أسماء 
  .الوزراء على رئيس الجمھورية بغرض الموافقة و اإلقرار 

السلطات و  ، و يكون رئيس الدولة ھو الحكم بين  أن تقترن السلطة بالمسئولية أمام الشعبعلى 
 بالسلطة التنفيذية ، على ةمات المسداه إليه بموجب منصبة و المرتبطليص بعض المھمن ذلك تق

أن يتم توكيلھا  لرئيس الوزراء كممثال فعليا للسلطة التنفيذية و من ذلك تخفيف ارتباط رئيس 
  .الجمھورية بھا تمكينا له ليكون حكما عليھا

يس الوزراء يجب التوازن من و يرى حزب اإلصالح و التنمية انه مع زيادة صالحيات رئ
الشعب "المجلسين النيابيين  من خالل  و المراقبة المحاسبة و التقييمخالل إتاحة جميع وسائل 
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 مع إتاحة الفرصة بمحاسبة رئيس الوزراء أو الوزراء و إقالتھم من خالل التصويت "والشورى
  .إن لزم األمر

الحرية و حقوق 
  اإلنسان

  
  

  مقدمه
  

 بناء أي نظام ديمقراطي حقيقي ھو الحرية المسئولة ألبناء ھذا الوطن ، كما من أھم دعائمأن 
يؤمن حزب اإلصالح و التنمية أن الحرية الفردية و الشخصية ھي الحق األصيل ألي مواطن و 

  .ھي أساس نشوء السلطة بغرض حمايتھا   
  

ي تسعى بكل جھد لتطبيق كما أن ملف الحريات ھو احد أھم ملفات الساخنة  باألمم المتحدة و الت
  .مبادئه و دعمھا بجميع أنحاء المعمورة 

و لكن و لألسف بات ملف الحريات المصري احد الموضوعات الشائكة و أحد أساليب الضغط 
الخارجي على مصر  و ذلك من خالل مجموعات   الدول و لجان األمم المتحدة المسئولة عن ھذا 

  .نا الداخلية بغرض إصالح ھذه المنظومة األمر ، و من ذلك  التدخل في سياسات
  

  !  القومي لحقوق اإلنسان غير كافيا لتأدية ھذا الدور وحدة المجلسو بات إنشاء  
  

و لكن ال ينطوي ملف الحريات عن تفعيل المجلس القومي لحقوق اإلنسان فقط ، و لكن يستلزم 
تفعيل مواثيق األمم المتحدة ذلك التفعيل اإلصرار الكامل من خالل جميع أجھزة الدولة على 

إضافة إلى إصالح تشريعي لبعض القوانين المعيقة لھذه  المبادئ و من ذلك قوانين الطوارئ و 
لوائحھا و قوانين الممارسات الدينية إضافة إلى النظر بعين االعتبار و بالفحص و التدقيق 

لرئيسية بجميع مواثيق للقوانين الخاصة بالمرأة و الطفل و التي ھي من صلب الموضوعات ا
  .األمم المتحدة 

  
فليس من الممكن أو المقبول أن تكون مصر و التي عرفت الحريات و الديمقراطية و التي عرفت 

 يوما ما بعدم ممارسة ةكون متھمأن ت أوائل الدول التي دعت للحرية احد والمجالس النيابية 
  .لديني حقوق اإلنسان أو بالتعذيب أو باالضطھاد العرقي أو ا

  
كل وضوح على المواطنة كأساس بو حيث أن الدستور الحالي منصوص به  بصراحة و 

مجتمعي ، فيؤكد حزب اإلصالح و التنمية أن النص الدستوري البد أن يكون نابعا من ضمير 
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تفعيل جميع مواثيق حقوق اإلنسان ضمانا لزيادة مساحة الحرية للمواطنين و  و لذلك يجب أن يتم 

 اإلنسان سواء ، كما يجب أن تخرج النصوص الخاصة بحقوقفي ظل دولة القانون و المساواة 
  .من القانون المصري أو المذكورة بمواثيق حقوق اإلنسان من كونھا نصا إلى التطبيق الفعلي 

  
لشكل الدولة و الذي تحول من الشكل االشتراكي السابق  إلى الشكل أما بالنسبة للشق االقتصادي 

ن سوق موجه تديره و تحول السوق م العام للدستور إطارا عاما الرأسمالي الحالي و الذي أصبح
 يؤكد حزب اإلصالح و التنمية انه لن، الدولة إلى سوق حر خاضع لنظريات العرض و الطلب 

تغيير أسلوب من خالل  و لكن بعض الكلمات ،من خالل تغيير نص أو تغيير ھذا التحول يتأتى 
  .يير للتغ الحقيقي السعيحياه للمواطنين إضافة إلى تغيير أسلوب أداء أجھزة الدولة و 

  
  

و لسوق المنافسة الكاملة و   األممالتي نادى بھا ادم سميث في كتابه ثرواتللرأسمالية للوصول و 
الفردية و حريات البالسوق الحر ، يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ارتباط ذلك التحول 

ن ، فلن يأتي الحفاظ عليھا و ذلك إلي وجود آليات و ضوابط  الشفافية و المسائلة و سيادة القانو
  .سوق حر إال من خالل مواطن حر 

  
و ليس ھذا فقط فان للدور االجتماعي و تمكين النقابات و األفراد من مراقبة األداء و التصحيح و 

  .المشاركة الفعالة ھي من أھم دعائمه
  

 البالغ مكما يرى حزب اإلصالح و التنمية انه من الواجب على جميع أجھزة الدولة االھتما
ليب تحرير السوق و ذلك للوصول للشكل الرأسمالي المتوازن حيث أن تحرير السوق بدون بأسا

ھذه المقومات لن يأتي إال باحتكار و فساد إداري و مالي لجميع المؤسسات ، و نؤكد أن الحرية 
بمفھومھا الشامل الجامع بين الشخصية الطبيعية و الشخصية االعتبارية ھي الضمانة للتطبيق 

  .لمواد الدستور و مواثيق حقوق اإلنسان السليم 
  

  :و لذلك و لغرض ھذا اإلصالح يرى حزب اإلصالح و التنمية االھتمام بالتالي 
  
  : االھتمام بالتوعية بقوانين حقوق اإلنسان – 1
  

من أھم األدوار المطلوبة من الجھاز اإلداري بالدولة القيام بدوره في تصحيح مسار أداء جميع 
ط توجھھا و ممارساتھا لتتوافق مع جميع مواثيق حقوق اإلنسان الداعمة لجميع مؤسساته و ضب

  .الحريات الشخصية ألفرادھا و   ھيئاتھا 
  

و لذلك يجب التكاتف بين جميع أفرع أجھزة الدولة لتطبيق ھذه القواعد و األعراف إضافة إلى 
جتمع المدني العاملة بھذا ضرورة السعي للتعاون الوثيق بين ھذه األجھزة و جميع منظمات الم

األمر على وضع برامج توعية و تدريب ألفراد ھذه المؤسسات لتصحيح مسار أدائھم و توعيتھم 
  .بھذه القوانين 
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و من ذلك يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة مواكبة أداء جھاز األمن الداخلي و جميع 
 برامج التوعية الشاملة و الجامعة ألفراد أجھزة الشرطة لھذه المواثيق و من ذلك عمل و تصميم

  .ھذا الجھاز بغرض زيادة المعرفة و التطبيقات بجميع مستجدات حقوق اإلنسان 
  

و لذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية الضرورة الملحة لمراجعة كافة القوانين و اللوائح بجميع 
التابعة له لضمان إعادة أجھزة الدولة بواسطة المجلس القومي لحقوق اإلنسان و الھيئات 

صياغتھا و موائمتھا لحقوق اإلنسان إعالء لمبدأ الحرية و ھو مبدأ الذي على أساسه تقوم السلطة 
  .في جميع الدول المتقدمة 

  
كما نؤكد أيضا أن التوعية بھذه القوانين و ھذه الحقوق ال تقتصر فقط على توعية العاملين 

تشمل جميع أبناء الوطن في جميع أطراف الجمھورية و بأجھزة الدولة و لكن البد أن تمتد ل
للوصول لذلك يجب أن تتكاتف جميع المؤسسات و األفراد على توفير برامج تدريب و توعية و 
ذلك باإلعالم المقروء و المسموع و المرئي إضافة إلى تشكيل الھيئات الفرعية المدنية المختصة 

  .بمباشرة حقوق و شكاوي المواطنين 
  

كد الحزب أن تشكيل ھذه الھيئات المختصة بالرقابة و التي نطالب بتشكيلھا يجب ان تمتد و يؤ
لتشمل المواطنين و الجمعيات األھلية المھتمين بالملفات الحقوقية و ال يقصر على مسئولين 

  .الجھاز التنفيذي و موظفيه 
ة للمصلحة المباشرة و من ذلك يكون التشكيل متوازنا ليشمل ھيئات الرقابة الشعبية الممثل

للمواطنين إضافة إلى تواجد أجھزة الدولة و التي تمكن اإلمكانيات المالية و البشرية و اإلدارية 
  .التي تمكن من أداء الدور الفعال المنشود 

  
كما يرى الحزب ضرورة لزيادة نطاق التوعية على جميع فئات المجتمع و من ذلك وجوبيه    

ع برامج تدريب و مناھج دراسية للتوعية بالحقوق و بمبادئ المواطنة و تكاتف وزارة التعليم لتض
الحريات و حقوق اإلنسان بغرض صنع جيل جديد مؤھل و متابع و على علم بھذه الممارسات و 

  .الحقوق 
  

و ال يغفل الحزب ضرورة شمول جميع برامج التدريب مواضيع إضافية و ھامة مثل حقوق 
ن و األقليات حيث أنھم من النسيج المجتمعي لوطننا الحبيب فال يجب المرأة و الطفل و المعاقي

الفصل في الحقوق أو الواجبات بين أي من فئات المجتمع بناء على جنس أو أصل أو دين أو 
  .عرق أو أي نوع من أي فصل من أي نوع 

  
ء دورھا حيال  الھيئات الشعبية المتخصصة من أدا توفير وسائل المراقبة و المتابعة و تمكين– 2

  :المراقبة لمبادئ حقوق اإلنسان و الحريات 
  

أن حزب اإلصالح و التنمية يرى أن النص القانوني غير كافي للتفعيل ووجوب السعي الحقيقي 
لتحقيق أھداف ھذه النصوص و من ذلك ضرورة تشكيل فوري لھيئات المراقبة و المتابعة 

شكيل متوازن يحمى أي فرد من الوطن من أي تجاوز المشتركة بين المجتمع و الجھاز التنفيذي بت
  .للسلطة التنفيذية 

  
يرى حزب اإلصالح و التنمية ضرورة للتطوير التشريعي بھذا الصدد و تفعيل لجنة مستقلة 

بمجلس الشعب تختص بھذا األمر و من ذلك متابعة تشريعات و القوانين الخاصة بحقوق اإلنسان 
  .و تطوير أي تشريع حالي 
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ورة تمكين ھيئات المراقبة الشعبية و المشتركة منة وسائل ممارسة دورھا و تمكينھا من رفع ضر

الدعوى العامة و المحاسبة و ذلك بالقضاء العادي و المستعجل لھذه القضايا عن المتضررين مع 
  .توفير القانون الرادع لمنع ھذه الممارسات 

  
يتم تشكيلھا بواسطة المجلس القومي لحقوق وجوبيه تابعية ھذه األجھزة لھيئة عامة شعبية 

  .اإلنسان و الذي يكون أحد أدواره تمكين ھذه الھيئات الشعبية من أداء دورھا الكامل 
  

النص القانوني على عقوبات رادعة بھذا الصدد تكون لردع أي مخالف لھذه القوانين من أي من 
رد بالوطن يتم إنھاك حقوقه و حريته أفراد الشعب ، كما يؤكد الحزب إضافة بند التعويض ألي ف

  .من أي نوع كشكل من أشكال الردع المباشر لممارسة أي مؤسسة 
  

يرى حزب اإلصالح و التنمية أنه من الواجب إضافة إلى المراقبة المالية ألداء أجھزة الدولة 
فية و ليكون المراقبة لمطابقة أداء ھذه األجھزة في نطاق تطبيق حقوق اإلنسان و الحريات و الشفا

أحد أسباب تقييم أي من مؤسسات الدولة على أن تتم مناقشة ھذا التقييم علنيا و بواسطة ممثلي 
  .الشعب بكل المجالس النيابية سواء محلية أو شعبية 

  
  

إتاحة دور أكبر للجمعيات األھلية العاملة بھذا المجال و تذليل جميع العقبات سواء كانت عقبات و 
ل برامج التدريب أو التثقيف لجميع أفراد الوطن أو مؤسساته أو العقبات التي موانع تعيق تفعي

  .تعيق عملھا المباشر للمتابعة و التقييم ألداء جميع أجھزة الدولة 
مع ضرورة تمكين ھذه الجمعيات بقوة القانون و التشريع من أداء دورھا الكامل حيال ذلك سواء 

  .ائل المتعلقة بالتطبيق في مسائل التدريب و التوعية أو المس
  

قوائم األفراد بجميع السجون  الفورية لكما يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة مراجعة
المصرية للوقوف على أسباب االحتجاز و موائمتھا مع القانون و الدستور كما يؤكد الحزب على 

 أي مسجون بدون ضرورة اإلفراج الفوري الغير مشروط عن جميع سجناء الرأي إضافة إلى
حكم قضائي و من ذلك إبطال جميع القوانين السامحة بتلك التصرفات و مراجعة لوائحھا و سد 

  .جميع الثغرات المتيحة الستمرار احتجاز أي مواطن لالشتباه فقط 
  

و من ثم مراجعة قوائم جميع المسجونين المحتجزين بجميع أفرع مصلحة السجون أو أقسام 
غرض مطابقة تطبيق السلطة التنفيذية لحقوق اإلنسان و القانون و الدستور الشرطة ، مراجعة ب

إضافة إلى  منع االعتداء الجسدي على المساجين و تجريم أي وسائل تعذيب ، حيث أن 
اإلجراءات السالبة للحرية من شانھا التھذيب و اإلصالح بغرض عودة ھؤالء األفراد للمجتمع 

لحين و من ذلك توفير الوسائل و طرق التطبيق الالزمة للوصول بعد تطبيق العقوبة مواطنين صا
  .لھذه النتيجة و التي ھي بالتأكيد تخرج عن وسائل التعذيب و انتھاك الكرامة 

  
  
  
  

 21



  نالمواط
  
  

  مقدمه
  

 إن إحياء قيمة المواطنة في ظل اختالف المجتمع المصري و تنوعه أمر شديد األھمية ، حيث أن 
ى كونه نصا بالدستور بل ھو قيمة أساسية للبناء المجتمعي المصرية و مفھوم المواطنة يتعد

  .أسلوب ممارسة لجميع المواطنين 
فالمساواة الكاملة في أبناء نفس الوطن في الحقوق و الواجبات و ذلك في ظل دولة القانون ھي 

  .القيمة األساسية التي يقوم عليھا أي مجتمع ديمقراطي 
سات أجھزة الدولة نحو مواطنيھا و التي البد بدورھا أن تكون مبنية إضافة إلى ذلك تأتي ممار

على أساس المواطنة أيضا ، فال فرق بين مصري و مصري آخر على أساس الجنس أو الدين أو 
  .العرق أو أي شيء آخر 

فالمصريين جميعا شركاء في نفس الوطن و تحت نفس الظروف و المشكالت و لن ياتي أي 
ير إال من خالل إعالء ھذه القيمة و تخطيھا كونھا نصا بالدستور لتصبح إصالح أو أي تغي

   . ممارسة و أسلوب حياه 
  

  :و يغرض تدعيم ھذه القيمة يجب أن يتم اتخاذ بعض اإلجراءات حيال ذلك 
  
 كفلھا التياألساسية تختص بالتعريف عن المواطنة و حقوق المواطنة صياغة وثيقة  ضرورة  -

  . تمس حياة المواطن بشكل مباشر والتين ، الدستور والقانو
  
للتوعية والتحفيز  ضرورة أن تشمل الوثيقة التعريف الكامل بھذه الحقوق كما يمكن أن تستخدم -

  .  لممارستھاوالسعي   للمواطن بحيث يستطيع التعرف على حقوقه السياسي
  
التعريف و ھذه  يجب أن يشترك جميع فئات و طوائف المجتمع المصري في صياغة ھذا -

  .الوثيقة بحيث إال تعتبر معبرة عن طائفة دون أخرى من طوائف الشعب المصري 
  
 يجب أن تترجم ھذه الوثيقة إلى واقع ملموس و تتحول إلى قانون و لوائح ملزمة لممارسة -

  .األفراد أو المؤسسات لھذا المبدأ 
  
 إلى تفعيلھا والسعي بحقوق المواطنة كما تستھدف الوثيقة التأكيد على التزام الحزب وحكومته -

  .  صورة قوانين أو سياسات عامة تستھدف ترجمة ھذه الحقوق إلى واقع ملموسفيسواء 
  
يرى الحزب ضرورة شمول ھذه الوثيقة على إلغاء أي تمييز قانوني أو إنشاء وضع قانوني  -

  .أمام القانون خاص بفئة دون أخرى بالمجتمع فالكل في تساوي في الحقوق و الواجبات 
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 فى 2000 لسنة 7ضد المرأة، تعزيز دور لجان التوفيق المنشأة بالقانون رقم  إزالة أي تمييز -
  .تسوية الخصومات بين أجھزة الدولة والمواطنين

  
 إن العقبة الحقيقية نحو التطبيق الشامل و العادل لمفھوم المواطنة ھي العقبة الحقيقية و لذلك -

 التنمية إلى ضرورة تظافر مجھودات أجھزة الدولة مع الجمعيات األھلية يرى حزب اإلصالح و
و منظمات المجتمع المدني بغرض إعالء ھذه القيمة إضافة إلى متابعة و محاسبة الممارسات 
الخاطئة المميزة بين المواطنين و ذلك للجھاز اإلداري بالدولة ، فان الدولة المدنية ھي مبغي 

ة كما يرى الحزب أن ھذه الدولة يجب توافر لھا سبل القيام و النشوء و حزب اإلصالح و التنمي
  .من ذلك إلغاء أي تمييز كان بين مواطنيھا على أي خلفية أو أساس 

  
 و من الممارسات الداعمة للمواطنة ھي تسھيل جميع اإلجراءات الحكومية من أي نوع و ذلك -

  .مع متطلبات اإلصالح و التقدم و التنمية تيسيرا على المواطنين و ذلك بشكل عصري يتناسب 
  
 ضرورة لتحديث التشريعات و القوانين و المراجعة الكاملة لھا بغرض أن تتسق مع النظام العام -

  .و مفاھيم المواطنة 
  
 ھناك وجه آخر للمواطنة و ھو الشعور باالنتماء لھذا الوطن ، كما يؤكد حزب اإلصالح و -

ر لن تصنعه الشعارات أو األغاني الوطنية بل يجب أن يتحول  ليصبح التنمية أن نمو ھذا الشعو
أسلوب تطبيق و ممارسة من أجھزة الدولة إضافة إلى ضرورة توفير جميع سبل االرتباط و 

الخدمات الالزمة لذلك بعرض زيادة ھذه الروح على أن تقدم ھذه الخدمات بالتساوي لجميع أبناء 
  .مصر و بدون أي تمييز 

  
 يرى حزب اإلصالح و التنمية ضرورة االھتمام البالغ بالخدمات تجاه الصعيد باألخص و  كما-

الذي يعتبر حاليا من أفقر مناطق مصر إضافة إلى كون الصعيد ھو اقل المناطق حصوال على 
حصص الخدمات من الدولة و االھتمام  بوجه عام ، مما سيؤدي الحقا بزيادة الھوة بين الحضر 

  .لذي سيخل إخالال مباشرا بقيم المواطنة و أھمھا المساواة و عدم التمييز و الصعيد و ا
  
 كما يؤكد الحزب إلى ضرورة إزالة التشريعات السالبة لبعض الحقوق و الواجبات الواقعة على -

أبناء مصر بالمناطق الحدودية و التي تختص بھم دون أي فئة أخرى ، حيث أن التفرقة في ھذه 
خالل توازن المجتمع و اإلخالل بدولة القانون و سيادته بالمثل على جميع الحقوق ستؤدي إل

  .إنحاء نفس الوطن و نفي اإلقليم 
  
 و يؤكد حزب اإلصالح و التنمية الضرورة القصوى لمد سبل الحياة و تمكين جميع المناطق -

 و ينوه الحدودية و مواطنيھا من أداء دورھم نحو المجتمع لرفع روح االرتباط نحو الوطن
الحزب أن ھذه الخطوة ھي خطوة إستراتيجية و نوعا من األمن القومي حيث أن أبناء ھذه 

  .المناطق ھم درعا لھذا الوطن و لھم ما لنا و عليھم ما علينا 
  
أمر حتمي و ضروري لترسيخ قيم المواطنة و من ذلك مراجعة جميع  تحديث البنية الثقافية إن -

ضمونھا تلك القيم إضافة إلى توعية جميع المواطنين نحو الحقوق و مناھج التعليم لتحمل في م
  .الواجبات و قبول االختالف و عدم التمييز على أي أساس 

  
 دعم التعددية الفكرية و احترام الرأي و الرأي اآلخر و احترام االختالف ھو أحد قيم -

ما يؤكد حزب اإلصالح و التنمية الديمقراطية و عدم التمييز على أساسھا من أھم قيم المواطنة ، ك
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سان ھو من أھم مبادئ المواطنة و من ذلك يرى الحزب إلغاء جميع  إن احترام حقوق اإلن-
التشريعات المميزة لفئة دون أخرى او المخالفة لمواثيق حقوق اإلنسان بشكل عام كما يوضح ذلك 

  .الحزب ببرنامجه و الخاص بالحريات و حقوق اإلنسان 
 إضافة إلى ، ألشغال الشاقةإلغاء عقوبة او ،  إلغاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية إن -

ضرورة إلغاء المحاكم العسكرية و محاسبة المواطنين أمام قاضيھم الطبيعي و أمام قانونھم 
 أصبح ضرورة حالية حيث  إلغاء عدد كبير من األوامر العسكريةالطبيعي دون تمييز إضافة إلى

  .واطنة و حقوق اإلنسان أن ھذه القوانين في وضعھا الحالي غير دستورية و مخالفة لمبادئ الم
إن الالمركزية و التنمية اإلدارية بجميع أنحاء مصر على نحو سواء ھي احد محددات المواطنة  -

حيث أن توفير الخدمات من الدولة بجميع أرجائھا على حد سواء ھو احد أھم مبادئ المواطنة و 
خدام نظريات التمييز عدم التمييز ، كما يرى حزب اإلصالح و التنمية انه من الممكن است

االيجابي من خالل إصدار بعض التشريعات المميزة للمناطق الفقيرة بالجمھورية للحاق بركب 
  .التحديث و التقدم و الوصول لتوازن عادل بينھم و بين مناطق الحضر بمصر 

  
   :المواطنة و الحريات الدينية 

  
ويرفض حزب , من القومي المصريإن مبدأ الوحدة الوطنية ھو قضية رئيسية من قضايا األ  

كما يرى الحزب أن القيم الدينية ھي . اإلصالح و التنمية أية محاولة لضرب ھذه الوحدة  
األساس الذي تبنى عليه كل القيم الحميدة التي يحتاج إليھا المجتمع و ھي المرجعية الحقيقية 

  .. للممارسات أي فرد بالمجتمع المصري على اختالف ديانته
سنوات الماضيةوقد ح ة خالل ال النواحي الديني د حزب , دث قصور في االھتمام ب ك يؤك و من ذل

  :اإلصالح و التنمية على ضرورة االھتمام بالتالي 
ى -1 ية إضافة إل ادة أساس ا م يم وجعلھ ي مختلف مراحل التعل ة ف ة الديني ام بالتربي ز االھتم  تركي

ي ة المدرس ة و مراقب ة دقيق اھج مراجع ة المن ة و مراجع واة الفرق سرب ن ى ال تت واد حت ذه الم ن لھ
  .التطرف خالل ھذه المواد 

ادئ -2 شر مب ع ن ساجد  لمن  استخدام رجال الدين المؤھلين والمعتدلين كدعاة بجميع الكنائس و الم
  . التطرف الديني التي تھدد المجتمع

  
زة– 3 واطنين من خالل أجھ ة من الوصول للم ة المعتدل دعوة الديني ين ال د من  تمك  اإلعالم للح

  . من الخارج إليناظواھر التطرف و الدعوة إليه و لمواجھة دعاوي التطرف المصدرة 
دين - 4  ال ال ل رج الم تأھي باياإلس ا  مناس ا وثقافي أھيال علمي ً ت ً ً ة , ً دور التوعي امھم ب ة قي إلمكاني

ة ذه الدول سلمينلتصحيح صورة اإلسالم , اإلسالمية في المجتمعات الغربية بلغات ھ  إضـافة والم

واللجـــوء للوســـائل التكنولوجيـــة الحديثـــة فـــي نـــشر , ًإلـــى ضـــرورة تحـــديث الخطـــاب الـــديني أوال بـــأول

  .الدعوة اإلسالمية

  :" الشريف ألزهر استقالل ا" المؤسسة الدينية عن السلطة التنفيذية ستقالل ا

ٕتـدال واال مـن خـالل تحريـر لن يتم استعادة دور األزهر الشريف كمنارة للعلم و الـدين و منبـر لالع
األزهــر الــشريف مــن ســيطرة الــسلطة التنفيذيــة و مــن ذلــك أن يــتم تعــديل اللــوائح الداخليــة لــه بحيــث 
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يستطيع اختيار قياداته داخليا بشكل ديمقراطي مما يتيح لـه الحريـة فـي اتخـاذ مواقفـه و نـشر آراءه 

.  

 هيئــة تــضم كبــار العلمــاء بــاألزهر تعــديل طريقــة اختيــار شــيخ األزهــر و تكــون باالنتخــاب مــن بــين

, حتـــى تعـــود المكانـــة المحليـــة و الدوليـــة لألزهـــر الـــشريف كرمـــز لإلســـالم و االعتـــدال , الـــشريف  

ًويكون مرجعا دينيا أساسيا في العالم ً ً.  

 االستقالل الكامل لمفتى الديار المصرية عن أي سلطة تنفيذية أو إدارية نظرا للحساسية -

و ذلك بغرض التمكن من إصدار الفتاوى الدينية و التي تهم جميع , ب البالغة لهذا المنص

  المسلمين بدون شبهة أي تدخل من أي جهة كان

  االقتصاد
  و

  االستثمار
  
  
  
  

  رؤية الحزب االقتصادية - :أوال
ة وفى ضوء اإلصالحوأھدافه وھى   للحزب معبرا عن مبادئهاالقتصادي البرنامج يأتي  والتنمي
امج نوضحأن   ، يجب عليه فكر الحزبتأسس الذي لرئيسيا المبدأھذا  ذي االقتصادي البرن  ال

ة في ھذاالقيام به  ينبغي يتعلق برؤية الحزب لما  الذييتبناه الحزب و رة القادم  المجال خالل الفت
    . األزمة المالية العالمية  والمتزامنة معووفى ظل الظروف واألوضاع الحالية

ى اإلجمالي تراجع معدل نمو الناتج المحلى، و قتصادي العالمي تيجة للركود اال نو     و %4 إل
الي الحاليفي ام الم صاد  خالل الع شابك مع االقت ك نتيجة الت المي حيث أن   وذل من % 75الع

ى  اتج المحل اليالن ادل التجاري ونحو اإلجم ي التب ل ف ات  %32 يتمث من صادراتنا تتجه للوالي
ة،  دة األمريكي ا%32.5المتح ن أمريك أتى م واردات ت ن ال اد   م يواالتح ي األوروب  ، وثلث

 أمريكا وأوروبا  . االستثمارات األجنبية المباشرة خالل العامين الماضيين من
ى ا األول ة ال زالت في مرحلتھ ا  ذلك مع العلم بان األزم ى أنھ ذھب إل اؤال ت ديرات تف ر التق وأكث

ر هستشتد ويدخل االقتصاد العالمي بدءا من مراكز ود كبي ى رك ا إل ا وغيرھ  المسيطرة في أمريك
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ا   دول وطبقاتھ ذه ال و ھ التقدير الذي يروجه ممثل
   .صندوق النقد الدولي والبنك الدوليالرأسمالية االحتكارية وفي مقدمتھم

ة ل من عمق األزم ك  وھؤالء بحكم دورھم يميلون للتقلي دھا وذل ى ردود وطول أم سيطرة عل لل
د  أفعال الشعوب وتحجيم مطالبھا الضرورية والعاجلة ، ة التي ق إعالن الحقيق وليسوا مھمومين ب

بتھدئة روع الشعوب والسيطرة على ردود أفعالھا  تجبرھم على ما ال يرغبون فيه بقدر اھتمامھم
ى ه ا على ما ينتظرھا من فقر وبطالة عل اعي محرك دي نظام اقتصادي واجتم سي تحقيق أي لرئي
وال يتورع عن إغالق أي شركة أو مصنع وتسريح عماله ما  أقصى األرباح للطبقة الرأسمالية ،

 للرأسمالي .لم تتحقق األرباح الكافية
ل ى العم ات إل ذ الثمانين ة المصري من د اتجھت الحكوم نظم  وق ن ال ره م سوق وتحري ات ال بآلي

د من أن يترتب  بسياسةوحيث أن العمل , االقتصادية التي كانت سائدة  اإلصالح االقتصادي الب
ًواالنكماش وھو أمر ليس قاصرا على مصر  عليھا تعرض السوق المصري لحاالت من الرواج
    . الواليات المتحدة وانجلترافقط بل تتعرض له أقوى النظم االقتصادية مثل

ائج أن إال اع نت امج إتب صادي اإلصالح برن ي االقت ه الت ة أعلنت ن  كحالدول روج م ل للخ ل امث
اقم  ى تف صادية عمل عل لعاألوضاالمشاكل االقت ادوخلق مشاكل ذات   ب ا كانت أعمق أبع  مم
: بينهعليه الحالة االقتصادية من قبل ومن

ة  تفجر البطالة بشكل غير مسبوق كظاھرة مصاحبة لإلصالح دل البطال االقتصادي حيث بلغ مع
اطلين  الدراساتمن قوة العمل ، وقدرت دراسة لمركز  % 9.2 األھرام عدد الع االستراتيجية ب

وال نھم 1.5 يبح ل م ون عاط ون% 23.7 ملي طة و يحمل ؤھالت متوس ون % 13.6م يحمل
رأة  .يحملون مؤھالت جامعية% 13.6مؤھالت فوق المتوسطة ، و ر أحوال الم كما كشف تقري

ا ألف حالة امرأة  76المصرية الذي أصدره المجلس القومي للمرأة أن ھناك  عاملة فقدت وظيفتھ
   .فقدھا الرجال ألف وظيفة370منذ بدأ برنامج الخصخصة مقابل 

ر دخل كمظھر مصاحب لتحري ع ال ر  انتشار الفقر وسوء توزي سوق حيث بلغت معدالت الفق ال
شرية أن ة الب ارير التنمي دولي وتق ا البنك ال ومي عن  التي أعلنھ م الي ل دخلھ ذين يق األشخاص ال

در عددھم بنحو  ( ً جنيه شھريا174ه يوميا أي  جني5.8( دوالر 1 دقع ويق ر م راء فق  2.1ھم فق
والى  ددھم بح ع ع د ارتف ون شخص وق ف205ملي رة   أل الل الفت ولھم خ دھورت دخ شخص ت

ومي عن . الماضية م الي ل دخلھ ن يق سبة لم   دوالر2وبالن (  ا أي  11.6 ه يومي ه 348ًجني  جني
ون35.8فيقدر عددھم بنحو ) ًشھريا  ه ملي دھورت أوضاع   شخص وأن رة الماضية ت خالل الفت
   .ً دوالر يوميا2من  مليون انخفضت دخولھم الحقيقة إلى مستوى أقل7.8

ات ين الطبق دخل ب ع ال شرية أن  كذلك يوجد تفاوت كبير في توزي ة الب ر التنمي حيث أوضح تقري
ي  ى % 20أغن صلون عل سكان يح ن ال دخل% 43.6م ن ال ر  م ا أفق ومي بينم ال % 20الق

دخل  من الدخل القومي بما يعكس التفاوت% 8.6يتحصلون سوي على  ع ال الطبقي وسوء توزي
ر  وتركز الثروات وانتشار اإلنفاق الترفي في مواجھة انتشار صادية .الفق ار االقت ذه بعض اآلث ھ

  . لتحرير السوق
ر سوق اإلسكان ائج تحري وانين اإليجار أما العشوائيات فھي أحد نت ار وق د والعق دة وق ات الجدي

    ماليين نسمة9العشوائية في مصر بحوالي قدرت أحد الدراسات عدد سكان المناطق
صادي دھور االقت ائق الت سابقة بعض حق ات ال ت  تعكس البيان امج التثبي ق برن ن تطبي اتج ع الن

ك جاء نتيجة" اإلصالح االقتصادي " الھيكلي أو  د من األخطاء  وذل ة في العدي وع الحكوم لوق
هوال ا نعاني ى م دم إصالحھا إل ا وع ي أدى تراكمھ اء  ت ذه األخط صادي وھ ود اقت ن رك اآلن م

 : كالتالي
ة  - 1 ات المختلف ا للجھ ة وزيادتھ ة الحكوم راكم مديوني وردين وشركات  ت ل الم ستحقة مث والم

ر   مليار جنيه مصري وذلك25المقاوالت والتي تعدت ال رة غي ذ فت ة من ناتج من دخول الحكوم
صيرة ف دةق ة واح ة دفع دد من المشروعات العمالق ى ي ع ددھا اآلن إل ي يصل ع   آالف 6والت
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ا   ة لھ دد واآلالت الالزم تيراد الع ة في اس متمثل
ذه اآلالت وفي  وھو ما ترتب عليه خروج، من الخارج  ثمن ھ النقد األجنبي إلى الخارج للوفاء ب

رة  د أن العائدنفس الوقت نج ل مرور فت ه قب تم الحصول علي ن ي ذه المشروعات ل المتوقع من ھ
  . طويلة

ي  - 2 ان ف ذي ك ة وال داخلي للحكوم دين ال ضخم ال والي  97/98ت ى 136.8ح ع إل ار ارتف  ملي
 المركزي   . ً وذلك طبقا لتقديرات البنك98/99مليار جنيه في 147

ه وفي نفس   زيادة حجموجود عجز في الميزان التجاري ناتج عن - 3 الغ في الواردات بشكل مب
   . إليھا من قبلالوقت انخفاض قيمة الصادرات بدرجة رھيبة لم نصل

ى دعوة الحزب أو الحر  السوق وال يعنى ما سبق من مالحظات اعتراض الحزب على نظام  إل
ياللي أن يكون واضحا أن الفكر فينبغي و لذلك أخرى االشتراكية مرة إلىالعودة  وم برال  ھو مفھ

ا عن  " المجتمع الفرد و تعلية شانه مع عدم إغفال ارتباطه ب"عن  يس مفھوم رد"ول منعزال " الف
  . أو منفصال

ضمان   الفكر الليبرالىفي" الفردية"فالحديث عن  ديثا عن أفضل الوسائل ل دو أن يكون ح ال يع
يلة للوصول لھدف تتقدمه ولح المجتمعصا الفرد ھو وس اؤه طوير فاالھتمام ب     .المجتمع ورخ

ى"باقتصاد السوق" األخذ إلىالحزب يدعو  وم الليبرال ى المفھ ك إل ، فإنه يستنفذ في ذل   كانوإذا  
ي  ى إدارةف وم عل ذي يق صاد وال اس االقت ذ أس لوب األخ زى باألس ي الالمرك واردإدارة ف   الم

  .  الحر مفاھيم الملكية الفردية واقتصاد السوقإلىاالقتصادية استنادا 
يسواء  األساس ھيو الحرية فالتعددية  سياسي النظام ف ديمقراطي (ال صاديأو النظام ) ال  االقت

سلطات   والفكر)اقتصاد السوق( ز ال رفض تركي ى ي يالليبرال سياسة أو ف د واحدة سواء فى ال  ي
إن. االقتصاد ذلك ف سلط ول سلط ال ادي ت ا يع ا كم ه تمام ار ويقاوم ادي االحتك ي يع ة ًالفكر الليبرال

  .الموارد االقتصاديةالسياسية على
ة ا الدول ل فيھ  كما أن اقتصاد السوق ھو منظومة كاملة من المؤسسات القانونية والتنظيمية وتحت

ال يلغى الدولة ولذلك فان الحزب يرى أن احد " فاقتصاد السوق " كمراقب و منظممركزا رئيسيا
ة يجب في االقتصادي البنية والمناخ إلصالح األساسية الشروط ل دور الدول  إن مصر ھو تفعي
ة يتمثل سية واإلشراففى الرقاب ديم الخدمات الرئي ة  فضال عن تق يالتنظيمي نالت   يمك ديمھا   تق

تتحول السوق   من خالل دولة قوية، ودونھاإالتعمل  فالسوق ال. بشكل مرض عن طريق السوق
  .األمور بدون رقابهيتوحش راس المال و يسيطر على مقاليد لتصبح غابة يتسيد فيه 

  المشاكل الرئيسية لالقتصاد المصري-:ثانيا 
 

صادية و شاكل االقت د من الم ة بحيث أن  يالت تعانى مصر من العدي ات متبادل ا عالق يوجد بينھ
   . عالج مشكلة أخرىفيعالج مشكلة معينه قد يساھم 

ا يرى الحزب التيسوف نناقش فيما يلى بعض المشاكل و  ة أنھ صاد  في محوري  المصرياالقت
ة بكل شاكل،  وليس الغرض من استعراض أھم المشاكل االقتصادية ھو سرد قائم ذه الم اھ  وإنم

. الفعالة الحلولالتوصل إلى الغرض ھو 
 البطالة - 1 

ا  إن البطالة تؤدي إلى افتقاد األمن االقتصادي حيث يفقد العاطل دخله األساسي وربما الوحيد مم
شكلة تواجه  وأسرته الحرمان ھويعرضه آلالم الفقر و ل أخطر م ة تمث أن البطال ول ب ويمكن الق

ا  .والسياسي االجتماعيستقرار  ال وتھددالمصرياالقتصاد 
ى من أخرىتقديرات   وتذھب-% 10 ما يجاوز إلىوقد ارتفعت معدالت البطالة   لمعدالت أعل

د لتناقص اإلىتتجه  يبدو أنھا يقرب من عقد وال  وھى مستمرة منذ ما-ذلك  م تع ا ل تقتصر  ، كم
   .البطالة على فئة دون أخرى
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ك  ع ذل يوم شبابفھ صيب ال شكل واضح  ت ات ب د والجامع ذھب . وخاصة خريجى المعاھ وت
دل إلىاالقتصاديين  المؤسسات الدولية وكذا معظم  أن العالج الحاسم لقضية البطالة ھو زيادة مع

   . القومينمو االقتصاد
ة ال يكون  ر منتجه فعالج البطال ة غي ق وظائف حكومي داد إلىضيف تبخل ةأع ة،   البطال المقنع

الى   معدالتفي مع الزيادة الوطني لالقتصاد اإلنتاجية يتطلب زيادة الطاقة وإنما تثمار وبالت االس
  .  معدالت النموفي

ف  روال يتوق داألم تيعاب الي دالت اس ى ضعف مع و   عل دالت النم ضعف مع ة ل ة نتيج المعامل
احثين أفواجيضاف كل عام  ،السكانية بل أنه مع استمرار الزيادة ،االقتصادي  في من الشباب الب

 .العمل
ةأعلنتوقد  د من العمال ة وخصصت اإلدارات في  الحكومة عن برنامج لتوظيف لمزي  الحكومي
ذا  . جنيھا للعامل150 خاصة لتقديم وظائف بمرتب موازنةله  د أن ھ ر موفق اإلجراءونعتق  غي

  . لبطالةلمحاربة ا
ى طالبي بأعدادبالمقارنة  فالعدد المطلوب توظيفه قليل نسبيا ات أن الوظائف، حت ى اإلعالن  األول

ؤدى  والمرتبات المقترحة ال. الطلبات لھذه الوظائف تلقت ماليين ن ت ا ل اد تكفى للعيش وغالب تك
وظيفيالتضخم  ايد تزإلى إال دمينال ديس المتق ة و تك از الدول ال في  لجھ ا ر منتجة غيأعم  ، مم

دات إلىدى يؤ سوف ة مزيد من التعقي ااإلداري امالت   وربم اليف المع اع تك دع إذاارتف م ت ى ل  إل
. المرتبات المقترحةفياالنخفاض الشديد إلىمزيد من الرشاوى الصغيرة بالنظر   

واحد، ومنبع الصعوبة يكمن في الجذور  إن عالج أزمة البطالة ھي عملية صعبة ومعقدة في آن
يا ل ف ة وھي تتمث ذه األزم ة التي أنبتت ھ ع  لعميق ة وضعف موق التخلف االقتصادي من ناحي

ة المي من ناحي ار  بالدنا النامية في االقتصاد الع ة وآث ة ثالث ة من ناحي ود التنمي شل جھ ة، وف ثاني
ة والخضوع ة الخارجي ة المديوني ة أزم ة رابع ن ناحي ي م رامج الخصخصة والتكيف الھيكل . لب

النظر إليھا على أنھا الشكل الخاص الذي تتجسد فيه أزمات   أن أزمة البطالة يجب- ومعنى ذلك
 مصر  .ومشكالت كثيرة تعاني منھا

األزمة  اإلجراءات العاجلة لعالج
ذي يتطلب  ًإن القضاء على البطالة يجب أن يكون مرتبطا بخلق فرص  - عمل منتجة، األمر ال

ف ي مختل و ف تثمار والنم ة لالس ة قوي صاددفع ات االقت ومي   قطاع صناعة، (الق ة، ال الزراع
ه  مع ما يعنيه ذلك من تصحيح للبنيان االقتصادي) الخدمات ة لقطاعات ة متوازن المشوه ومن تنمي

   .ومن تكنولوجيا مالئمة
 
ة  %25 االرتفاع بمعدل االستثمار القومي إلى ما ال يقل عن  - حتى يمكن استيعاب تشغيل العمال

يضالجديدة التي تدخ ل، والتخف نويا سوق العم راكم ويتطلب  ًل س ة المت دريجي لرصيد البطال الت
درة اء بالق ى االرتق ك العمل باستمرار عل اع  ذل ة، من خالل االرتف بالد النامي ة لل ة التمويلي الذاتي

م،  المخطط التدريجي لمعدل االدخار نخفض، من ث المحلي، حتى يمكن أن تقل فجوة التمويل، وت
   .األجنبية عبر الزمندر التمويلالحاجة إلى مصا

 األخذ بنظام إعانات البطالة والحفاظ على مشروعات  -  .الضمان االجتماعي والتوسع فيھا
المجاالت كثيفة العمالة    دعم حماية وتشجيع القطاع الخاص المحلي وخاصة في

ة والمر ً أن تضع الحكومة برنامجا للنھوض بالخدماتةضرور  - ة، الصحية والتعليمي افق العام
ق فرص عمل منتجة ذه  األمر الذي سيترتب عليه خل ؤھلين للعمل في ھ آلالف الخريجين والم

. الخدمات
ل،  ضرورة اعتماد وتنفيذ برنامج مالئم للتنمية البشرية،  - ى المستوى المتوسط والطوي ينفذ عل

يم ستويات التعل اء بم ه االرتق سنى من خالل ة اويت ة، حيث والصحة واإلسكان والرعاي الجتماعي  
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ساني، وھي أحد المصادر األساسية   ة العمل اإلن إنتاجي
   .الراھنللنمو والتنمية في الوقت

األجورتدني مستوى  - 2
د والذي األسعار في الزيادة ال تتناسب مع مستوىأنھا في مصر تتلخص في األجورمشكله    بزي

سرعة ة ب ي , جنوني يراألجور أن حين ف دل س د بمع سلحفا  تزي ا ةال ى أدى مم ستوى إل دنى م  ت
   .والمحافظات المستويات فى مصر على جميعاألعظم للسواد بالنسبة المعيشة

ذا وحتى  , ةاألساسي خالل اليوم لسد احتياجاتهأخرى العمل فتره إلىفيلجأ البعض    وان عمل ھ
   .وصحة من تعليم هوألسرت له ةاألساسيتياجات ال يكفى لسد االحأيضا فانه ياإلضافالعمل 

دوره ذلكإلىوما   ذي سيؤدي ب ى  ، و ال اء ة تحمل الدولإل ذه المجاالت في ةإضافيأعب  التي ھ
لأن وال تقدر سيئةتوفرھا بصوره  اجزين عن   تستوعب ھذا الكم الھائ سكان الع والضخم من ال

 . توفير ھذه االحتياجات
ذهو  شكلبالبحث وراء ھ دنى  (ةالم ورت ى األج ه العظم د )  للغالبي سبب أنوج سي ال ذه الرئي  لھ

مشكلة عدم تناسب األجور فمثال ھناك بعض الموظفين فنجد مثال , ) األجورھيكل (  ھوالمشكلة
يكون  بالدولة ببعض المصالح يتخطى مرتبھم عشرات اآلالف ، و نجد آخرين بقطاعات أخرى

ة و من , راتبھم ال يتخطى عشرات الجنيھات ة ضرورة فوري ذلك يرى حزب اإلصالح و التنمي
:لالتجاه لعالج ھذه المشكلة و من ذلك 

في األجور ھيكله في النظر ةإعاد -  القطاع الخاصفي لألجر أدنى حد إيجادالقطاع العام مع  
ى يتناسب مع دا أدن شة  وتعديل قوانين األجور بما يكفل لجميع األجراء في مصر ح ات المعي نفق

    .العلمي واألساسية وتدريج األجور والمرتبات وفقا للخبرة والتأھيلالضرورية
تثماريةبإمكانياتتصنف المؤسسات الدولية مصر كدولة ،   ة و مناخ االستثمار تحسين -  اس قليل

ات. لكن تحقق معدالت استثمارات خارجية مرتفعة  تثمارية  و ال تزال تعاني مصر من معوق اس
ذي ثمارات و في نفسكثيرة تمنع مزيد من االست سبا الوقت ال دول المجاورة ن ىأ تحقق ال و  عل

.االستثمار من حيث القدرة و السھولة فيمتقدمة عن مصرتصنفھا الھيئات الدولية في مراكز   
هيغنبيف  وم ب ا تق ة بم ول  التنوي ى ضوء التح ىوف سوق،إل صاد ال ن   اقت ة م ة الحالي الحكوم

اليمار االستث  من شأنھا تحسين مناخإصالحات ىوبالت شجيع القطاع الخاص المحل  يواالجنب  ت
  .على زيادة استثمارية

ة من   ه الحكوم ا قامت ب ادةالحزب بم ي النظر إع ف ا ضرائب وتخفيض  يرحب كم وانين ال ق
دالتھا، ا وتخفيض أو  مع يد تبويبھ ة وترش ة الجمركي اءوتخفيض التعريف دإلغ من رسوم   العدي
سجيل يالت شھر ف اري ال ة أو ر، العق وم الدمغ ذه . س ل ھ راءاوك .تاإلج   

اخ االستثمار"ذلك فان الحديث عن توفير  ومع  ك" من  إصالحاتويتطلب  المناسب يجاوز ذل
 : األجنبي االستثمار أمامأھم المعوقات الحالية  ، أكثر

سياسي في مصر و - 1  ق عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستقبل ال ستثمريقل ل أي من نالم  قالق
إليهيسعى  ما   . المستثمر سياسية علما بان االستقرار ھو أولترا باطاض أو   وأھم

شعور االطمئنان باستقرار   األوضاع ‐  بفعلھا- تجھض إنمافالدولة بتمسكھا بالقوانين االستثنائية 
  . مما يؤثر سلبا على انتقال رؤوس األموال لالستثمار بمصرلدى المستثمرين

تثماريةالتسويق غير الناجح من حيث عد - 2  المتاحة و انقطاع حمالت م وضوح الفرص االس
   .الترويج لمصر كمقصد استثماري

ستثمراإلجراءاتصعوبة الكثير من  - 4 ا الم ى   التي يتعامل معھ  إجراءاتو عدم قصرھا عل
د  ن تمت ط و لك شركات فق وين ال ىتك وانينإل ا ق رة بھ االت كثي اخ   مج سين من ة لتح ر داعم غي

   . االستثمار
ناال - 5 تثمارات  عتماد على الخصخصة في تحقيق القيم المرتفعة م ةاالس سنوات األجنبي  في ال

نخفض مع  أنالقليلة الماضية يھدد مستقبل معدالت النمو حيث  شركات المتاحة للخصخصة ت ال
   .الستمرار تدفق االستثمارات تلك السياسة داعم حقيقيإتباعالوقت و ال يشكل 
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  :االجور مشكلة انخفاضاإلجراءات العاجلة لعالج 
زه -  ه وحف ال للقطاع الخاص وتوجھ ي دور أساسي وفع اظ عل ة الحف ي تنمي تثمار ف ى االس عل

  .طاقات اإلنتاج وخلق طاقات إنتاجية جديدة
صناعات االستراتيجية -  تثمار المباشر في ال واألساسية وصناعات سلع االستھالك زيادة االس

  .الجماھيرية والضرورية
داولإلىورا التحول ف -  يح ت وقراطي يت انون الطوارئ و ال  مناخ سياسي ديم ع ق سلطة و يرف ال

   .السياسيةيضع قيود على حرية الصحافة و االعالم و المشاركة
ة ألي -  دوى الالزم ات الج ل دراس شاء إدارات متخصصة لعم د إن ع تحدي د م شروع جدي م

   . القطاعات التي تحتاج إلى استثمار
تثمارات   ةلالس األجنبي ت -  دول تنظيم حمالت اس ي ال رثمارية ف صديرااألكث ع عمل خطة  ت م

.استراتيجية لجذب المستثمرين
التي  ساسيةاألمعلومات التوفير  الشفافية الكاملة لفاعليات جميع مؤسسات الدولة و قراراتھا و -

ة األجورمستوى ,  حجم السوق يحتاجھا المستثمر عن السوق مثل و ,  في التخصصات المختلف
  .  في الشرائح المختلفةاإلنفاقحجم 

ة -  ل المنطق صناعية الحرة مث اطق ال شاء المن ي إن ة التوسع ف ة وفي المنطق ي العامري الحرة ف
ل ي  الحرة في بورسعيد على أن يكون إنتاجھا مخصص بالكام ة دب ى غرار تجرب للتصدير وعل

تثمار العال التي جعلت من مدينة دبي العامة االقتصادية األولى في شجيع االس ا بت م العربي لقيامھ
   .والجمركية والمستثمرين بمنحھم االمتيازات الضريبية

ك - ستثمر و ذل ة للم ع الخدمات الالزم وفير جمي تثمار و ت من طرق  أنشاء البنية األساسية لالس
   . وكھرباء ووسائل نقل واتصاالت

ا االتجاه الفوري إلى -  ستثمرين الح شاكل الم ىالعمل على حل م ة ليين بالقضاء عل البيروقراطي
ت وفير الوق ة واحدة لت ة في جھ د جھات التعامل المختلف ا  اإلدارية وتوحي ل م يھم مث د عل والجھ

.أوراقه  . فعلت لبنان في إقامتھا لشباك واحد يتعامل معه المستثمر إلنھاء  
ل  الفرص االستثمارية الغير مستغلة في التركيز على -  ة مث سياحي القطاعات المختلف القطاع ال

    .اللوجيستيةو تجارة الترانزيت و المناطق
ق األثريةالمناطق السياحية و تشكيل مجموعات عمل وزارات الثقافة و السياحة لتطوير -   و خل

   . مزيد من فرص العمل بھا
د من االستفادة التعداد المرتفع للسكان و حجم السوق في -  رويج لمزي ة للت واد الغدائي اجالم  اإلنت

  .في نفس المجال
 :النقديارتفاع العجز مشكلة  - 3

الي  11.7  ام الم دل2007/2008خالل الع الي بمع ا العجز اإلجم اوزا  نم ة ، متج ي المائ ف
ة7.4مستواه المقدر البالغ  ع األمر ،.  في المائ ي  وفي واق دي الفعل غ العجز النق د بل  في 7.6فق

الي خالل الع ى اإلجم اتج المحل ن الن ة م الي  امالمائ ن 2007/2008الم ا م ي 5.6 ، مرتفع  ف
الي المحقق خالل ى اإلجم اتج المحل ة من الن ام  المائ دي . 2006/2007الع ع للعجز النق ويتوق

الي  والعجز المالي اإلجمالي أن يرتفع مرة أخرى سبة 2008/2009خالل العام الم  10.2 ، بن
 . في المائة على التوالي14.2و

من شھر  (2008/2009المالي  شھور من العام5ئية خالل فترة وقد أظھرت المؤشرات المبد 
وفمبر  و وحتى ن رادات) 2008يولي الي اإلي ا في إجم سبة  ارتفاع نح بن ة ، 75.4والم  في المائ

اق . مليار جنيه مصري 93.7بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالغة  الي اإلنف وقد نما إجم
رة في المائة خالل نفس 53.0بمعدل  ا  الفت ذي 124.4بالغ ه مصري، في الوقت ال ار جني  ملي

سبة دي بن رة  10.5 ارتفع فيه إجمالي العجز النق ة خالل فت الي 5في المائ ام الم  شھور من الع
  .  مصري مليار جنيه30.8 مسجال 2008/2009
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المليون  هب جني
مصري

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2007/2008 2008/2009

فعلى   فعلى فعلى فعلى موازنة فعلى موازنة
رادات 276,795 221,404 187,239 180,215 151,266 110,865 101,881  الي اإلي إجم

والمنح
إيرادات الضرائب 166,569 137,195 120,824 114,326 97,779 75,760 67,147
المنح 5,557 1,463 3,166 3,886 2,379 2,853 5,051
ادات األخرىاإلير 104,669 82,746 63,249 62,003 51,108 32,252 29,683
إجمالي النفقات 343,913 282,291 244,061 222,030 207,811 161,610 145,987
األجور والمرتبات 79,039 62,839 60,344 52,153 4,6719 41,546 37,266

المشتريات من السلع 23,833 18,470 16,944 17,028 14,428 12,612 9,340 
والخدمات

مدفوعات الفوائد 52,930 50,528 51,979 47,700 36,815 32,780 30,704
نح 134,062 92,371 64,280 58,442 68,897 29,705 24,746 ات ، الم اإلعان

االجتماعية والفوائد
النفقات األخرى 25,788 23,892 22,864 21,209 19,740 21,692 21,080

ن شتريات م الم
 ألصول غير الماليةا

22,851 23,275 21,212 25,498 27,650 34,191 28,261 

عجز النقدية/ فائض  (67,118) (60,887) (56,822) (41,815) (56,545) (50,745) (44,106)
افي 2,674 236 1,947 12,883 (6,159) 897 1,770 رح ص يط

ى تحواذ عل االس
المالية األصول

ائض  (69,792) (61,123) (58,769) (54,698) (50,386) (51,642) (45,876) الي الف /إجم
لماليا العجز

البنك المركزي المصري ، ووزارة: المصدر    المالية
ا ة باعتبارھ رادات الدول ة، وإذا كانت  يرى الحزب أھمية تنمية إي سياسة المالي يا لل زا أساس ًمرتك ً

االستثماري إجراءات ترشيد اإلنفاق ف يكون لھا بالضرورة أثر غير مباشر والجاري سو  بشقيه
رادات ذه اإلي ى دعم ھ ا ، عل ود أن يركز ھن شكل  إال أن الحزب ي ة ب وارد الدول ادة م ى زي عل

ي رك ف الل التح ن خ ر م ضريبيمج مباش ل ال ا الھيك يين ھم صيلة والين أساس وم   ح الرس
.الجمركية

ة  تثماري عن الموازن ةاإلنفاق العام االس ة خصوصا  ضرورة خفض عبء إضافة - العام ًللدول
ى القطاع الخاص المصري  في قطاعات الخدمات عن ك المشروعات عل ذ تل ق طرح تنفي طري

صادية   التأجير وغيره من نظمبنظام ات االقت ل الھيئ ة تموي ًالتمويل، وأيضا خفض عبء وكارث
   .العامعلى اإلنفاق

رواإلن اق المظھري، وحظر تقري ف  االستمرار في سياسة االبتعاد عن كافة جوانب اإلسراف - 
دمھا الجھات اج، أو الخدمات التي تق ر مرتبطة باإلنت  أية اعتمادات للصرف على أغراض غي

  .الحكومية
لحد الملموس من النفقات الحكومية غير الضرورية  : ألذاتاالعتماد على  و    -

صاوھو المبدأ األساسي الصحيح  درات الوشيك للسياسة االقتصادية ؛ اآلن لتعويض انخفاض ال
ستلزمات ذلك واردات م ي وك سوق المحل يع ال ى توس ادا عل ة اعتم واد الغذائي اج والم  اإلنت
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ضا   ستقبال أي ة -وم اوز األزم د تج و - بع دائم لنم اره األساس ال  باعتب
 انتشال اقتصادنا من أغالل التخلف والتبعية   .اقتصادي قادر على

والداخلي خارجيالارتفاع الدين  - 4
تج  تواجه مصرالتيتعتبر مشكلة الديون من أخطر المشكالت   د ين ذه المشكلة ق حيث أن تفاقم ھ

صادية و  د العجز  إضعافعنه تعثر عملية التنمية االقت تيراد وتزاي ى االس درة عل يالق زان ف  مي
د ضخم وتزاي دل الت اع مع دفوعات وارتف م تز الم ن ث ارج وم صادية للخ ة االقت ة التبعي د التبعي اي

   . المالية الدوليةالسياسية والخضوع لتوجھات المنظمة
  

و  (الفترة نھاية(الدين العام   يوني
2003 

و  يوني
2004 

و  يوني
2005 

و  يوني
2006 

و  يوني
2007 

و  يوني
2008 

ى   ام المحل دين الع الي ال ه(إجم ون جني ملي
 (مصري

323,197 388,377 469,039 470,264 493,879 536,627 

ا  ارجي إجم دين الخ ون دوالر(لي ال ملي
 (أمريكي

29,396 29,872 28,949 29,593 29,898 33,893 

وزارة: المصدر   المالية 
 

و سنوي  دل نم دين الخارجي بمع الي ال و إجم غ وبالرغم من نم ة خالل 2.9مركب بل  في المائ
و  رة من يوني و 2003الفت ى يوني ع2008 وحت د ارتف سبة   ، فق ي 13.4بصورة ملموسة بن  ف

سابق– 2008المائة في شھر يونيو  ا  –  مقارنة بالعام ال ار دوالر أمريكي33.9بالغ د .  ملي وق
ر ومي وغي ارجي الحك دين الخ ن ال ع كال م سبة  ارتف سابق بن ام ال ومي خالل الع  و 11.0الحك

 .  في المائة على التوالي17.7
ى  ويرى الحزب ضرورة العمل على خفض حجم الدين العام  إن االعتماد فقطالداخلي، حيث عل

الي  ومي كمؤشر لصحة-نسبة ھذا الدين إلى الناتج المحلي اإلجم صاد الق يعطي دالالت  ‐  االقت
العام .غير دقيقة، ألنه يغفل أثر تزايد عبء خدمة ھذا الدين على   اإلنفاق

سيولة الدو ومن أھم أسباب ھذه المشكلة ھو تدھور وضع التجارة  شكلة ال اقم م ة وتف ة والدولي  لي
   .الخارجيتزايد اعتماد على التمويل بالتالي

   : و ذلم بواسطة مواجھة المشكلة من الداخل  تتمثل فىأن من أھم الطرق الناجحة ونرى 
دخول - 1  ات التجارة الحرة وال د اتفاقي ة في عق صادية مع دول توسع الحكوم في شراكات اقت

سوق  تكوين سوقالعالم المختلفة مثل ما تسعى إليه مصر اآلن من  ى غرار ال دة عل ة موح عربي
شتركة  األوروبية المشتركة وعمل اتفاقية التجارة الحرة مع دول المغرب العربي وعمل سوق م
ذه صادرات  مع الدول اإلفريقية من خالل منظمة الكوميسا وكل ھ نح ال ى م ات ستعمل عل االتفاق

   . المصرية بعض اإلمتيازات مثل التخفيض الجمركي
ين  مل على زيادة العالقات التجارية العربية حيث تشيرالع - 2 سبة ب اإلحصاءات إللى ضآلة الن

ا   ال توجد إال1997التجارة العربية البينية ففي عام  ار دوالر ھم دولتين تتعدى صادراتھم الملي
ارة الي التج سعودية وبالت ارات وال دى  اإلم ة ال تتع ة البيني ين % 9العربي ارة ب الي التج من إجم

سھيل  دول وھذا راجع إلى القيودال را وبحرا وجوا وت ًالمفروضة على التراخيص وتكلفة النقل ب ً ً
ال سيق  حصول رجال األعم ا من التن اد نوع ذلك إيج ة وك دول العربي دخول لل ى تأشيرات ال ًعل
ن ا م صناعي ونوع ي  ًال د ف دواء في مصر والحدي ل صناعة ال دول مث التخصص في بعض ال

   . العراق ومصر
يم دور – 3 ي ا تعظ صغيرة ف صناعات ال ك ل ن ذل ا م صدير و تمكينھ صناعات ، الت وخاصة ال

صغار المنتجين وخاصة في مجال  الحرفية التي تميز البيئة المصرية مع االھتمام بحل مشاكل
   .التمويل والتسويق
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ام - 4 واد الخ ن الم واردات م ى ال ة عل وم الجمركي يض الرس دخل تخف ي ت صنيع و الت ي الت  ف
عوال ة يتوافق مع المجتم د جدول للرسوم الجمركي ساعد  نصف مصنعة وتحدي ا ي صناعي مم ال

    . ًخارجياًعلى زيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية سواء داخليا أو
 السعي لتوجه صناعي استراتيجي و إعادة توزيع الدعم أو التمييز االيجابي لوحدات اإلنتاج – 5

  .ء االقتصادي العام المصرية بغرض تحسين األدا
وى العرض - 6 سوق وق ة ال ا لحرك الي سيقوي  ًتحرير سعر الصرف وتركه تبع والطلب وبالت

 إلى السوق المصري   .الصادرات من المصرية وفي نفس الوقت سيضعف من مركز الواردات
مليار جنيه مصري ، حيث ، بلغ إجمالي الدين العام المحلى2008وخالل شھر يونيو  536.6 

سبة ار ع بن دل8.7تف ا حقق مع ام كم ة خالل الع و سنوي مركب   في المائ ة 10.7نم  في المائ
و  رة من يوني و 2003خالل الفت دين  وجاءت. 2008 وحتى يوني و ال ادة كنتيجة لنم ذه الزي ھ

د   في المائة ،12.7المحلى للھيئات االقتصادية بمعدل  ستقر عن ه مصري ، 90.8لي ار جني  ملي
   الدين الحكومي العام المحلى  في المائة في إجمالي5.3بة يصاحبه ارتفاع بنس

:يرى الحزب االھتمام بالتالي  الداخليحجم الدين و بغرض تقليل  
ك تخاذ الدولة لقرار عدم الدخول في أي مشروعات استثماريةا - 1  جديدة إال بعد االنتھاء من تل

الي  ت الح ي الوق ذھا ف ائم تنفي شروعات الق تم. الم ى تن وأن ي ة عل شروعات الحالي ذه الم ذ ھ في
  . مراحل حتى ال يحدث أي اختناقات مالية مستقبلية

شركات وخاصة في قطاع - 2  ديونيتھا مع ال سداد م وي قيام الدولة ب ه قطاع حي اوالت ألن المق
ى75يرتبط به أكثر من  ى   صناعة أخرى وبالتالي ھذا سيؤدي إل شركات عل ذه ال درة ھ ادة ق زي

  للبنوك ومقاولي الباطنسداد مديونيتھا 
لمستحقيه  ترشيد الدعم و توصيله - 5

ىتصل  قيمة الدعمإجمالي أن ميزانية الدولة نجد إلىبالنظر   ه 133.5 إل ار جني الي .  ملي و بالت
دعم و ضمانإعادةيجب  ات   النظر في طريقة توجيه ال رحصول الفئ دعم األكث ى ال ا عل  احتياج

 . المناسب
اق   دعمأنيجب االتف دخل ال ساعدة محدودي ال يلة لم ة بغض , فقط  ھو وس يلة مؤقت و ھي وس

  .، و ھي لحين استقرار السوق الحر و توازنه النظر عن طول الفترة المؤقتة 
سعرھا الحقيقي و يكون ھناك خطةأنفيجب   سلع ل اع في مستوى  لنصل بال ه من ارتف ا يقابل  م

  .الدخل الحقيقي للفرد
ا محاوالت لترشيد الدعم مھما كانيأ أن االتفاق أيضايجب كما   ة أثرھ  ضعيف من حيث القيم

يم   عديدة ينقصھاأوجه في األموالالموفرة فيمكن استخدام  ل التعل الطرق , الصحة , التمويل مث
  .األخرىو العديد من المجاالت 

ات  ة التي تعرف الفئ صيغة النھائي ى ال ضا يجب الوصول ال سبة اي د ن ة و تحدي ى بالرعاي االول
ة و  و ال. الحصول على الدعم بما يتناسب مع مستوى الدخل يجب ان يتم التحديد في غرف مغلق

    .الفئاتلكن يجب ان يتم في حوار مجتمعي تشارك فيه جميع
:أوجه الدعم و طرق ترشيده 
:  دعم المواد البترولية -ا  

رمن السوال . ااستھالكھ السياحية بما يوازي األتوبيساتفرض ضريبة على  - 
حركاتم التي تعمل بالمالكيفرض ضريبة مرتفعة على سيارات  -    أنمع العلم ,  الديزل

سعر سيارات الركوب التي       .تعمل بالديزل مرتفع و ال تخاطب محدودي الدخل
 بشكل واضح و دوري عن التكلفة الحقيقية لسعراإلعالن -   السوالر بما يتناسب مع سعر 

برميل البترول    .
نويا وضح خ -  ى أن تكون طة تدريجية لرفع سعر السوالر س سبقاعل ة م ة كل معلن تم في بداي ت

 السعر الحقيقي إلىنصل  أن إلى ارتفاعات كبيرة و مفاجئة أيسنة مالية بما يضمن عدم حدوث 
   .للسلعة
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  تخفيض سعر البنزين  مع 95 و 92 و 90توحيد فئات البنزين في ثالث فئات فقط و ھي  -
80عر مقارب من سعر البنزين  سإلى 90      90 الكمية من بنزين إنتاجالموجود حاليا مع 

 و80تج حاليا من بنزين ا النإجماليتعادل    90 معا  .
 بسعره الجديد على الفئات اآلتية90حصر استخدام بنزين  -   في الفئات محدودة الدخل مثل 

 و السيارات المالكي منخفضةاألجرةات رالسيا   السعر .
 في خطة على مراحل لبقية فئات95 و 92يادة سعر بنزين ز -    يصل سعرأن إلىالسيارات 

 .  و بدون دعم سعر التكلفةإلى البنزين   
 مثل الفنادقاألنشطة الغاز بالنسبة لبعض أسعاررفع  - ,   ،  السياحية الكبيرةتالمنشآ, المطاعم

   .و رفع الدعم عن الكيروسين   
:ة  دعم الطاقة الكھربي–ب 

 . رفع الدعم عن المنازل كثيفة االستھالك و العمل بالشرائح -
 الترفيھية مثل الفنادق و المالھيالمنشاترفع الدعم عن  -  . و المراكز التجارية الكبيرة

  . باھظة تكاليف العالجةاالستثماريرفع الدعم عن المسشفيات  -
  :   دعم رغيف الخبز و السلع التموينية-ج 

ا الدعم النقدي لتلك السلع من ماإلىفوري لتحول ال  سلعة أنواعيمنع وجود  - ة من نفس ال  مختلف
رة  و بالتالي يتم التخلص من) مدعم و غير مدعم (  سية و كث ادة التناف سلع و زي ا تھريب ال مافي

   .األسعارالمعروض و بالتالي انخفاض
:   محدودي الدخلإسكان دعم -د  

ه   والتوجي ن الباألم وفرة م ادة الم سابقة لزي ود ال ساكن ل لم الي التموي دخل و بالت دودي ال ن مح
   .العشوائيات مشكلةھاءإنسرعة 

 :المصرفي الجھاز أداءتراجع  - 6 
ه  ذي يلعب ال ال دور الفع ن ال رغم م ى ال ا عل ا وتنميتھ ة للنھوض بھ از المصرفي ألي دول الجھ

ا حدث في تعرض الدول للعدي ًاقتصاديا إال أنه أيضا يمكن أن يساھم رة وم د من المشكالت الكبي
األخطاء التي وقع فيھا الجھاز المصرفي المصري وساھمت  لدول شرق آسيا ليس ببعيد ، ومن

الحالية للسوق المصري اآلتي    : بدور كبير في خلق األزمة
ي  - ساھمة ف ة بالم وك التجاري ام البن ة قي ن طبيع يس م ه ل م أن ة رغ شروعات العقاري الم

ا ت رات سماحنشاطھا حيث أنھ ى فت اج إل ة  حت رة استرداد عالي الي فت ة وبالت داد عالي وس
ب ا ترت ة مم وك العقاري و تخصص البن ذا ھ ن  وھ د م الي راك زون ع ود مخ ه وج علي

سيولة ذه المشروعات  المخزون العقاري وبالتالي سحب قدر كبير من ال ساھمة في ھ للم
   . واحتباسھا داخلھا

ة وواض  - ة ثابت ين حةعدم وجود قواعد ائتماني از المصرفي وب ين الجھ ة ب د العالق لتحدي
ر اح أكث ى االنفت ا أدى إل ال مم نحھم قروض من  رجال األعم الي م نھم وبالت الزم بي ال

 سالمتھا مع المغاالة في تقييم األصول ضخمة دون التدقيق في الحاالت االئتمانية ومدى
.  

ا  - ويم عمالئھ ى تع وك إل ديونعدم تحرك البن ة م رين وجدول ه المتعث ا ترتب علي ياتھم مم
  . زيادة تعثر المدينين

تأثير كبير على الصادرات سنوات مما كان له9ثبات سعر الصرف منذ     . -
:كما يؤكد حزب اإلصالح و التنمية أنه لتطوير األداء المصرفي يوجب التالي 

ان - 1  نح االئتم ة لم ايير واضحة ودقيق ى وضع مع ة عل شديد العقوب ستثمرين مع ت ى الم من إل
ر  يثبت تساھله في منح القروض وأال تكون ذي يھرب أو يتعث ستثمر ال ى الم ة قاصرة عل العقوب

ك للقضاء  بل تفرض العقوبة على األفراد ان وذل نح االئتم ى م ذي وافق عل العاملين في البنك ال
إلى الخارج    . على ظاھرة ھرب المقترضين
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دائع وخاصة الودائع بالجنيه المصري مما الوالعمل على زيادة سعر الفائدة المفروضة على - 2 
ة  يشجع األفراد على زيادة مدخراتھم بالجنيه العمالت األجنبي المصري وتحول المدخرات التي ب

يكون له تأثير كبير على زيادة السيولة لدى البنوك    . إلى مدخرات بالعمالت المصرية مما
ه األجنبية الحفاظ على احتياطي البالد من العمالت - 3  وفي أشكال آمنة تماما والعمل على تنميت

وتوفير وضمان تنوع وتناسب سلة العمالت المكونة له   .والترشيد الشديد في استخداماته
الدوالر وحده    . ربط الجنيه المصري بسلة من العمالت وليس

وك - 4  ى البن ك المركزي عل ة البن شديد رقاب ال ت راض ب راض أو اإلق ي االقت راط ف ع اإلف ومن
   .انات حقيقية أو بضمانات ھشةضم

  
  

  الصحافة
   و

   األعالم
  مقدمه

  
بعصر الفضاء و ھو العصر الحالي الذي نعيشه في جميع أنحاء المعمورة كما باتت أجھزة 

  .األعالم  األشد خطورة و تأثيرا على تشكيل وعي اإلنسان  
ات المجتمع و من ذلك أصبح امتالك أجھزة إعالم قوية و مؤثرة من أھم مقومات مؤسس

  .المتحضر 
الفضاء الحر و ھي الفترة التي نمر بھا حاليا أصبح وجود أجھزة إعالم عصر ولكن في ظل 

محايدة و حرة و قوية و فعالة ضرورة قصوى ، فأصبح دور اإلعالم حاليا يتخطى بكثير دوره 
 وسيله و أصبح عنصرا ھاما في صناعة الوعي اإلنساني وفي الماضي و تعدي حدود الترفية 

 بل و تخطي ذلك ليكون جرئا مھما في تحريك المجتمع و التوجھاتلنقل الحضارة و الفكر و 
  . توجيھه 

رأينا خالل العقد الماضي مدي ھذا التأثير في األحداث العظام و التي مرت بھا المنطقة و كما 
 أي نظام ديمقراطي مدي تأثير اإلعالم فيھا ، فأصبح اإلعالم القوي و الفعال ھو احد لوازم قيام

  .حقيقي
فال مجال للحديث عن الصحافة و اإلعالم في ظل أي نظام ديمقراطي إال من خالل التأكيد على 
أن مفھوم الصحافة الحقيقية و ھي الصحافة المؤثرة و الفعالة و التي لن يتأتى لھا الوصول لھذه 

   .الممارسة الحرة النتائج إال من خالل 
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تنمية يرى أن تحرير جميع أجھزة اإلعالم و رفع القيود عليھا أصبح فان حزب اإلصالح و ال
  .ضرورة مؤكدة و ملحة إذا كنا نريد الوصول لشكل ديمقراطي حقيقي 

  
 إال في ظل الحرية و الديمقراطية ، فتشكيل الفعالفلن يستطيع أي جھاز إعالمي تأدية دوره 

ددة لإلعالم المحلي و من خالل المنافسة الوعي الوطني  في ظل وجود البدائل الكثيرة و المتع
 و التي االشرسة الحالية تضعنا أما اختيار واحد و ھو تحرير جميع المؤسسات اإلعالمية بأنواعھ

كبلت بالقيود لفترات عديدة لتتماشى مع روح العصر و الحرية و بغرض تمكينھا من المنافسة و 
  .التطور 

 اإلعالم المصري و ھو الجھاز الذي طالما كان سباقا و فليس من الطبيعي و ال المقبول أن يكون
منافسا على المحيط الدولي و اإلقليمي إلى الوصول لھذه الحالة من الترھل اإلداري و الضعف 

  .الفني حتى ترك مكانه لتحتله أجھزة إعالم أخرى ناشئة ال يتعدى عمرھا سنوات معدودة 
ض تطوير جميع أجھزة اإلعالم و لذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية أنه بغر

  :و أھمھا بالدولة يجب اتخاذ بعض الخطوات األساسية و الحقيقية نحو ذلك 
  
  :  إصالح أوضاع األجھزة اإلعالمية بالدولة – 1

إلغاء وزارة اإلعالم   تتمحور حول  الدولة   وظيفة   ، ففي ظل أي نظام ديمقراطي حقيقي فان   -
  يمكن   ال   الدولة   فانو من ذلك     ,  نفسھا   عن   التعبير    من   المجتمع   في   راءاآل   جميع   تمكين   ضمان 
 بغرض  غيرھا  دون   بعينھا   آراء   أو   مذاھب   أو   قيم   ببث   تقوم   رأي   منابر    أو   صحفا   وتدير   تملك   أن 

غرض تسھيل أداء و حشد ھذا الرأي حول توجيه أو تشكيل الرأي العام و الذي يكون بالتأكيد ب
  تملك   التي   فالدولة  الموافقة و المباركة ألداء مؤسسات السلطة التنفيذية و لخدمتھا دون غيرھا ، 

 أو   شمولية   دولة   بالتعريف   ھي ,  معينة   أفكارا   أو   مذاھب   أو    آراء   تبث   للرأي   ومنابر   صحفا   وتدير 
   .   ةتسلطي 

كما يرى حزب اإلصالح و التنمية انه في حالة تملك الدولة لبعض وسائل اإلعالم فيجب أن 
محايدة   مھنية   تغطية   إتاحة   أو   نفسھا   عن   للتعبير   اآلراء   لكل   فرصة   إتاحة  يكون ذلك بغرض 

   . واآلراء   والتطورات   لألنباء 

أن يكون ھذا التملك لفترة انتقالية على أن يسمح بعد ذلك  و يرى حزب اإلصالح و التنمية ،
بالملكية الشعبية لھذه الوسائل و التي ستتيح من خالل تدخل القطاع الخاص إلى تحسين األداء و 

تطوير وصوال لإتاحة و تفعيل دور المتابعة و التقييم أيضا اإلصالح اإلداري و من خالل ذلك 
  .بالكامل أداء ھذا المؤسسات 

 نوعا من الضمانة لنزاھتھا ن مشاركة القطاع الخاص في تملك وسائل اإلعالم الحكومية يعتبرل
و حيادھا في طرح جميع اآلراء و األفكار و من ذلك يرى الحزب تحويل جميع وسائل اإلعالم 

  .المملوكة للدولة لشركات مساھمة يكون جميع المصريون مشاركين فيھا 
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 الخاص و الشعبي في إدارة ھذه المؤسسات ھو قيام ھذه و من أھم مظاھر تدخل القطاع
 بعيدا عن أي توجيھات حيادية   بصورة   الحقيقة   عن   والبحث   وتتبع   تقصي   بمھمة  األجھزة  

   .صارمة   مھنية   لمعايير   فقا وو ,  للسلطة التنفيذية

 تقدير   في   تساعدھم   التي   لمعلوماتبا   المواطنين   إمداد   فمن مھام الصحافة الحرة و المسئولة 
 ممكن   حد   أقصي  إلي   المعرفة   علي   تقوم   بصورة   القضايا   نحو     موقفھم   وصياغة   العامة   المصالح  

  حول   مدققة   معلومات   تقديم   خالل   من   ويتم   طبيعته   حيث   من   قابي، إضافة إلى تفعيل الدور الر
 ، و الذي لن يكون متاحا إال من خالل    حكوميال   داءاأل   بتقويم   الصلة   ذات   القضايا   ختلفم 

 . تحرير ھذه الوسائل من التابعية المباشرة للسلطة التنفيذية 

  شيطلتن  حرية   فان  السليم   المدخل   ھو   يكون   المعلومات   في   بالحق   والتمتعو اإلعالم    الصحافة   
   . واالستبداد   التلسط   مواجھة   في   حقيقية   مناعة   وإكسابه   العام   الرأي 

  :المجلس األعلى لإلعالم و النشرإنشاء  - 1
  

و ھو جھاز يختص و يتابع أداء جميع وسائل اإلعالم أي كانت إضافة إلى ذلك تفعيل دور 
م ألساسيات و قيم الممارسة و منع الخروج النقابات الصحفية و اإلعالمية في المتابعة و التقيي

  .ا للقيم األساسية للمجتمع المصريعن النسق االجتماعي ألداء ھذه المؤسسات إعالء و احترام
كما يكون تابعا لھذا الجھاز جميع نقابات الصحافة و اإلعالم بأنواعھا إضافة إلى جميع 

  .زارة اإلعالم الحالية قائما بدور والمؤسسات الصحفية و اإلعالمية كما  يكون 
يرى الحزب أن  تكون إجراءات الرقابة و التقييم الواقعة من خالل    الحماية  في   اإلفراط   عدمل   و 

 على جميع وسائل اإلعالمية محدودة و أال تتعدى العقوبات مجلس األعلى لإلعالم و النشرال
  .  عموما   المدنية   ألضرارا   عن   والتعويض أ  الغرامة  أكثر منالصادرة منه على 

يتم تشكيل المجلس األعلى لإلعالم و النشر باالنتخاب بين أعضاء نقابة الصحفيين كما يكون 
للمجلس وضع لوائحه التنفيذية و آليات عمله و تشكيالته الداخلية ، كما يتم توفير الميزانية 

اإلعالمية بأنواعھا كما الخاصة به و ذلك من رسوم يحددھا المجلس على أشكال الممارسة 
  . تحصل ھذه الرسوم بواسطة أجھزة الدولة على أن توجه بالكامل لصالح ھذا الجھاز 

  : تمكين جميع أجھزة اإلعالم بأنواعھا من أداء دورھا بالمجتمع – 2
 عن   والتعبير   اإلصدار   حريةإن  - االقتصادية   وانببالج   يتعلق   ما   كل   في   بالحرية   والتمتع ,  الرأي   

أمرا ال جدال فيه في أي نظام ديمقراطي و لذلك يرى الحزب ضرورة رفع جميع   والمؤسساتية 
   . القيود التي تختص بإصدار الصحف أو القنوات الفضائية أو التليفزيونية 

  حرية   وھو   أھمية   قلي  ال   آخر   شقا   ذلك   فوق   الصحافة   لحرية   أضافت ،   العصرية   لممارسةإن ا - 
و ھو  مواطن أليومات ھي حق لحرية انتقال المع ، فالمعلومات   وبث   وتداول   علي   الحصول 

 أجھزة حرية تحد من التييرى الحزب رفع وسائل الرقابة التوجيھية و منطلق ھذا المبدأ 
  القيود   بعض   وضع  ، كما يجب أال تتعدي الرقابة المعالجةأو الموضوعات طرح في اإلعالم

  الحظر   أو  المنع   درجة   إلي   التقييد   يصل   أن   دون ,  أخري   حقوق   حمايةبغرض   قانونالب    الھامشية 
  . المبدأ   علي   المصادرة   أو 

  و من ذلك أيضا و ضمانا لحرية انتقال المعلومات و الحصول عليھا يرى الحزب وجوب -
انين التي تختص بحبس أو تقييد الحرية للصحفيين في جميع قضايا النشر و ذلك إلغاء جميع القو

  .تماشيا مع مبادئ الدستور و المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان 
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 الحرية المسئولة ھي احد الدعائم و القيم التي يقوم عليھا حزب اإلصالح و التنمية و من ذلك -
في و المسائلة يجب أن تكون من خالل األجھزة يرى الحزب أن تكون المتابعة لألداء الصح

المختصة بنقابة الصحفيين كما ال يجب توجيه أي تھمة جنائية ألي صحفي في أي من قضايا 
المجلس األعلى لالعالم و النشر و الھيئات النشر أو قضايا الرأي ، و لذلك البد من تفعيل دور 

بالمتابعة و التقييم و المسائلة مواثيق الخاصة  في وضع أسس الممارسة و الات التابعة لهالنقابو 
  عالماإلسائل  تطوير و تحسين أداء  جميع و بغرض تفعيل دورھا الرقابي الفاعل على، و ذلك

  .ممارسة سليمة و متطورة أسس التابعة له ووضع 
 يؤكد حزب اإلصالح و التنمية إلى ضرورة تعديل قوانين النقابة و ذلك لتشمل في أعضائھا -

خريجي كليات الصحافة و اإلعالم بجميع الجامعات إضافة إلى الممارسين للصحافة ألكثر من 
عام بشكل منتظم في أي صحيفة كانت و ذلك بغرض حماية شباب الصحفيين و تامين ممارسة 

  .المھنية لھم في ظل من الحماية و األمان 

 الصحف   وإدارة   وإصدار   بامتالك   الصلة   ذات   ،   تسھيل جميع اإلجراءات القانونية و اإلدارية - 
  شبكة   علي   المبثوثة  االليكترونية   اإلصدارات   أو   والمحطات   والتليفزيونية   اإلذاعية   والقنوات  

   . ييزتم   دون   الكافة   إلي   ونقله   الرأي   عن   للتعبير   الالزمة   الوسائط   من   ذلك   غير   أو   االنترنت 

 إن حرية الصحافة ھي احد فروع حرية التعبير و ھو أحد الحقوق األساسية و التي ال يستقيم -
بدونھا أي نظام ديمقراطي و ھو أحد القيم األساسية التي ال حياد عنھا و التي نادت بھا أيضا 

لرأي و جميع مواثيق األمم المتحدة فحرية طرح اآلراء بجميع الوسائل اإلعالمية و من ذلك ا
الرأي اآلخر و حرية االختالف ھو أھم مظاھر الديمقراطية و لذلك يرى الحزب تفعيل جميع 
القوانين الخاصة بإتاحة حرية التعبير عن الرأي و الرأي اآلخر و إضافة لكونه حق دستوري 

  .فيؤكد الحزب إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات أو مصادرة الرأي 

  حيث   من   للدستور   العامة   المعاني   مع   التماشي اعد القانونية الحالية في  و نظرا لفشل القو- 
 يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة  ، الصحافة   وحرية   التعبير   حرية   مبدأ   احترام 

التصريح بإنشاء قنوات أرضية و فضائية و محطات اإلذاعة للقطاع الخاص و المشترك على 
 ھذا في ظل تشريع قانوني جديد يضمن حقوق ھذه المجموعات كم يحمي المجتمع و أن يكون

أفراده و مؤسساته من استخدام ھذه القنوات للحرية المتاحة بشكل خاطئ و غير سليم يھدد األمن 
  .العام و القيم العامة للمجتمع 

  : الصحافة و الخضوع للقانون – 3

 أجھزة اإلعالم بأنواعھا لھذه المبدأ فان الصحافة في ظل دولة القانون نرى و وجوبيه خضوع
الحرة يجب أن تكون خاضعة لھذا المبدأ الذي يشمل جميع أفراد و مؤسسات الدولة في أي 

  .مجتمع ديمقراطي حقيقي 

و مع خضوع الصحافة للقانون ، يحب األخذ بعين االعتبار موائمة ھذا القانون لمبدأ الحرية  
مرتبط    الصحافة   لحرية   البعد   ھذا   فاعلية   فإن ,  الصحافة و اإلعالم  المسئولة لجميع وسائل 

  .ارتباطا وثيقا بھذا المبدأ 
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  حق   علي   الحفاظ    مع   بالتوازن  التعبير   في   الصحفي   حق   علي   الحفاظ  أن   تثبت   التجربة   أن   فان  
ھي الموازنة التي يجب أن يحافظ ,  االبتزاز   أو   التشھير   أو   القذف   من   حمايةال   في   والمجتمع   الفرد 

عليه القانون كما إن حزب اإلصالح و التنمية يؤكد أن ھذه الموازنة و لن تتأتى إال من خالل 
تطبيق العقوبات المالية مثل الغرامة أو التعويض  و المھنية مثل الوقف لإلعالمي أو الصحفي 

كون ھي العقوبات األكثر فاعلية بغرض تحقيق الموائمة القانونية بين حرية لفترات محددة ت
  وقانون   الصحافة   قانون   اآلن   يتضمنھا   التي   الحبس   عقوبة   من  الصحافة و حماية المجتمع و ذلك

 . المصرية   الصحافة   جبين   في   عار   سبة   تشكل   والتي    العقوبات 

اإلصالح و التنمية ضرورة التطبيق العادل للقانون و بذلك حتى ال يتحول إلى   كما يرى حزب 
أسلوب للترھيب و الحد من الممارسة الحرة الفعالة لجميع وسائل اإلعالم  بأنواعھا المختلفة و 

  .بدون أي تمييز

 و يرى الحزب ضرورة إنشاء دوائر قضائية و محاكم مختصة بفض ھذه النزاعات وصوال 
و ضمان حق جميع    المتعسفة   اإلدارية   اإلجراءات   من   الصحفي  مة أخرى حول حماية لموائ

  بحسم   حقه   ينال   أن المواطنين و المؤسسات المضارة من أي ممارسة خاطئة و تمكينه  من 
 . وسرعة 

  حرية   نتصور  إن   نستطيع   ال   فإننا كما أن الحرية المسئولة يجب أن تكون روح ھذا القانون  
 و ذلك داخل حدود الواجبات نحو الوطن فمع ضرورة إتاحة  المسئولة   للصحافة   إال ,  الصحافة 

     فالبد أن يقابلھا  , الخ ..  والدفاعية   واالقتصادية   السياسية   الحرية الكاملة لمناقشة كافة القضايا
,  القومي   لألمن   الحيوية   بالنواحي   المتعلقة   القضايا   و األسرار العسكرية   علي   الحفاظ   في ة مسئولي 
.   الفاضح   الجنس   قضايا   وكذلك 

  : تطوير جھز اإلذاعة و التليفزيون – 4

كما يرى حزب اإلصالح و التنمية أن احتالل مصر لمكانھا المنطقي و الطبيعي و التاريخي 
  .مي و حيوي كقيادة سياسية و إعالمية للمنطقة أمر حت

كما أن ھذه المكانة قد اھتزت في العقدين الماضيين بسبب بعض األمور و منھا عدم وجود آلة 
إعالمية قوية و مؤثرة تستطيع من خاللھا عرض وجھة نظرھا و ثقافتھا و آراءھا ، و من ذلك 

ت أجھزة التنحي عن مجال الريادة اإلعالمية و الثقافية بالمنطقة ، و في ظل ھذه الظروف قام
  .اإلعالم المنافسة بتطوير نفسھا و أداءھا حتى احتلت مكانة إقليمية و دولية متميزة 

و لذلك يرى الحزب الضرورة الملحة للتطوير الشامل لجھاز اإلذاعة و التليفزيون حتى يستطيع 
مواكبة التطور و عصر الفضاء المفتوح ، فمع وجود بدائل عدة و محطات فضائية تمتلك الرأي 

و الرأي اآلخر ، يحتم أن يكون امتالك مصر الرائدة اآللة اإلعالمية الالزمة لنشر ثقافتنا و 
  .اتجاھاتنا التي طالما كانت الثقافة المؤثرة و الرائدة بھذه المنطقة 
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و من ذلك فان امتالك مصر لقمر صناعيا أو أكثر لن يكون ھو مبلغ األمل أو نھاية المطاف ، 
المي  ألي قناة فضائية أو تليفزيونية ھو المحك الرئيسي و ھو األساس فالمضمون للبث اإلع

  .الذي عليه يتم نقل ثقافة و آراء من يقومون عليھا 

  :كما يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة الملحة لتطوير جھاز اإلذاعة و التليفزيون

كن المصريون من  طرح باب المشاركة الشعبية و تحويله لشركة مساھمة مصرية يتم– 1
  .امتالك حصة فيھا و المشاركة في إدارتھا 

على أن تكون مراقبة األداء و التقييم تحت للمجلس األعلى لإلعالم و النشر  تابعية أداء ھذا – 2
  .إشرافه 

 إتاحة قدر كبير من الحريات اإلعالمية للجھاز و من ذلك ضرورة خروج سيطرة السلطة – 3
 توجھات ھذا الجھاز بغرض التمكن من التوازن و التعبير عن الرأي و التنفيذية على مقدرات و

  .الرأي اآلخر 

 تطوير إداري شامل بالجھاز ليتماثل شكله اإلداري و التنفيذي مع نظيره من األجھزة – 4
  .بالدول الديمقراطية ليمكن من أداء دور سريع و فعال و مؤثر 

 الئحة داخلية جديدة للعاملين بالجھاز و ذلك إلتاحة  تغيير اللوائح الداخلية إضافة و إعداد– 5
 الكفاءات لمواقع القيادة ،إضافة إلى ضرورة توفير برامج التدريب الالزمة الفرص لوصول

ية و التي تختص بالبث و على أحدث األساليب العلمية و التقنلجميع العاملين بالجھاز وذلك 
  .اإلعالم 

جھاز بكافة الوظائف ليتماثل مع األجھزة و الھيئات المماثلة  إعداد كادر جديد لعاملين بال– 6
بمصر و الدول األخرى بالمنطقة و ذلك بغرض الحد من ھجرة الكفاءات و القدرات المصرية 
اإلعالمية و ھي التي على استفادت جميع الدول بالمنطقة منھا و كان لھا عظيم األثر في إنشاء 

جميع دول المنطقة ، إضافة إلى ضرورة أن تشمل ھذه و تطوير جميع األجھزة اإلعالمية ب
الالئحة الحوافز الالزمة للعاملين بالجھاز و التي يتم تقييمھا على أساس نسبة المشاھدة و ھي 

  .وحدة القياس المنطقية ألداء أي جھاز إعالمي 

االفتقاد  منع تدخل السلطة التنفيذية في تعيين أو توجيه أو إدارة ھذا الجھاز ، حيث أن – 7
للريادة و الدور اإلعالمي الحالي لمصر كان أحد أسبابه الرئيسية عدم قدرة ھذا الجھاز لمواكبة 

التطور اإلعالمي العالمي و الذي كان أساسه الحرية و الديمقراطية و تمكين المتابعين من 
  .االضطالع على الرأي و الرأي اآلخر ليكون رأيه الحر المستقل 
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 جميع المحافظات بمصر من الحصول على نفس الحصة من نقل  ضرورة تمكين– 8
المعلومات و إتاحة الفرصة إلنشاء قنوات أرضية و محلية تعبر عنھا و تنقل آراءھا ، كما يرى 

الحزب ضرورة ملحة لتنمية ھذا االتجاه و دعمه و من ذلك اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية 
 من ذلك تسھيل اإلجراءات و الدعم المادي و اإلعفاء لتمكين المحافظات من أداء ھذا الدور و

الضريبي الوقتي أو الكامل لھذه األجھزة إضافة إلى تمكين الكوادر المحلية بالمحافظات من 
  .التدريب المماثل إلقرانھم باألجھزة و القنوات المركزية 

الرقابة الشديدة المانعة و ھذا ما لم يستطيع جھاز اإلذاعة و التليفزيون مواكبته فنظرا للقيود و 
 الفعالة و السريعة لنقل أو لبث األحداث و التي عادة بللحرية و الحادة من استخدام األسالي

كانت بداعي ضرورة مراقبة و توجيه األخبار المنقولة عبر قنواته  قد أدت بالتابعية مع مرور 
ية انتقالھا لجميع المواطنين الوقت إلى تحول بوصلة ھذا الجھاز بدال من إتاحة المعلومات و حر

كحق أصيل لھم يضمنه الدستور نحو  خدمة السلطة التنفيذية بصورة مباشرة و الدفاع عنھا ، 
حتى بات المواطن المصري أسيرا للرأي الخارجي و ظھور حالة بالغة الخطورة من افتقاد الثقة 

  .بين المواطن المصري و أجھزة إعالمه من أي نوع 

  الشباب 
  مقدمه

نظرا لمرور مصر بالھبة الديموغرافية الحالية و من ذلك تخطي نسبة الشباب بنسبة السكان 
  .حاليا  % 60لجمھورية مصر العربية ل 

و من ذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية الضرورة الملحة لتفعيل دور ھؤالء الشباب و تمكينھم 
وجوب تحول المفھوم الخاص من أداء دورھم نحو المجتمع على أحسن وجه ممكن ، كما يرى 

بوضع الشباب كردة فعل للتقدم و التطور و التنمية إلى مفھوم أن الشباب ھم الشركاء الرئيسيين   
بالتنمية على أن يتحول إلى توجه عام على أن يكون الھدف الرئيسي و مبغي أي خطة مستقبلية   

الشباب و ھم الوقود الحقيقي للتنمية إلى زيادة حصة االستفادة لھذه الفئة يكون تفعيل دور ھؤالء 
  .من المستفيد إلى الشريك الرئيسي في ھذا األمر 

و للوصول لھذه النتائج يرى حزب اإلصالح و التمنية ضرورة االھتمام ببعض األمور و إصالح 
بعض المؤسسات بخصوص تفعيل و تمكين ھؤالء الشباب من المشاركة الحقيقية بالمجتمع و 

صالح و التنمية لھذا الوطن و من ذلك االھتمام بتطوير بعض المؤسسات التي المشاركة في اإل
  :يعتبر الشباب ھو المستفيد المباشر من خدماتھا و من ذلك   

  :الجيد و المناسب التعليم  التمكين من  – 1
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 و  على المستوى األساسي يجب أن توفره الدولة لجميع المواطنين و المناسب حق التعليم الجيد  
احد مبادئ ھذا الحزب ، و من ذلك فان حزب اإلصالح و التنمية يرى أن ھو  )التعليم حق ( 

االھتمام بنوعية التعليم و مستواه إضافة إلى توفيره على مستوى جيد لجميع أفراد الوطن 
  .جود نوايا حقيقية نحو أي إصالحو ذلك في حالة وضرورة و ھدف قومي في حالة 

أي سببا يستدعي حصول فئة بالمجتمع على نوعية جيدة ح و التنمية كما ال يرى حزب اإلصال
أن يكون التعليم الجيد حكرا لفئة دون أخرى من فئات الوطن و على أي من التعليم دون أخرى أو 

ھو حق و الحق للحصول علية  التعليم الجيد يث أنمستوى اقتصادي أو جغرافي أو اجتماعي و ح
  .ن أي استثناء  أصيل لجميع أفراد الوطن دو

االھتمام البالغ بإعادة إعداد المناھج التعليمية على كافة المستويات بغرض الوصول لمستوى 
تعليم مقبول و مماثل للدول المتقدمة ، كما يؤكد حزب اإلصالح و التنمية أن الشباب المتعلم 

  .تعليما جيدا في كافة الفروع ھو الشباب القادر على المشاركة و التطوير 

البرامج التعليمية التطبيقية تعتبر حاليا احدث و أھم وسائل التعليم الفعال و المناسب لھذا العصر 
و يرى حزب اإلصالح و التنمية إلى ضرورة إعادة تفعيل التدريب الصيفي لجميع مراحل التعليم 

  .إضافة إلى إضافة مواد تتخصص في تفعيل دور الشباب في المشاركة بالمجتمع 

يم مناھج تعليمية تختص بالتوعية حول حقوق وواجبات المواطنين تجاه الوطن و وجوب تصم
تؤكد على ضرورة تفاعل الشباب بجميع مراحل التعليم مع جميع مؤسسات الدولة و التي تخدمھم 
بشكل مباشر و من ذلك توجيه ھؤالء الشباب للخدمة المجتمعية و تفعيل دورھم فيھا على أن يتم 

المشاركة بين جميع مؤسسات الوطن التنفيذية و الخدمية و وزارة التربية و ذلك بالتنسيق و 
  .التعليم و جميع الوزارات المختصة 

النظام التعليمي بغرض عملية تطوير ضرورة االستعانة بجمعيات المجتمع المدني للمشاركة في 
 المشاركة تنمية برامج و مناھج التعليم و التدريب و توجيه جزء منھا بغرض التوعية و

المجتمعية و حقوق اإلنسان و ذلك بغرض خلق جيل من الشباب المصري المبادر و الفعال نحو 
  .مجتمعة و الذي ھو جزء رئيسي به 

  : الصحة و التغذية السليمة – 2

نظرا لوقوع كثير من المصريين و األسر المصرية بجميع أنحاء الوطن تحت طائلة الفقر و 
الموارد مما يؤدي لعدم حصول الشباب و األطفال بجميع مراحل التعليم النقص قي اإلمكانيات و 

 لزمات من الحصول على التغذية الصحية الالزمة لھم و الممكنة لھم بالحصول على جميع مست
  .للجسم و العقل الحيوية الالزمة 

 أن يتم يرى حزب اإلصالح و التنمية الضرورة الملحة للعودة إلى الوجبة المدرسية و التي يجب
تصميم ھذه الوجبة و عناصرھا الغذائية بواسطة المتخصصين من وزارة الصحة بغرض 
تعويض أوالدنا و شبابنا و التي تقع أسرھم تحت خط الفقر من الحصول على المكونات الغذائية 
الالزمة ، كما يمكن أن يتم توفير التمويل الالزم لھذا المشروع من خالل ضريبة إضافية يتم 

  .ھا على مؤسسات التعليم الخاص كمشاركة منھا في ھذا األمر توقيع

توفير الرعاية الصحية بالمدارس و ذلك بالمشاركة مع وزارة الصحة لتوفير الوحدات الطبية 
بجميع المدارس و ذلك بغرض المتابعة الصحية و اإلرشادية لجميع الطالب كما يجب أال يشمل 
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تطوير برامج التطعيم ضد األوبئة و األمراض بجميع مراحل التعليم على أن يكون التطعيم 
إجباريا لجميع الطالب و متوفر بواسطة وزارة التربية و التعليم بجميع مدارس و جامعات 

مبدأ الوقاية الجمھورية على كافة مستوياتھا    ، كما يؤكد حزب اإلصالح و التنمية إلى أھمية 
خير من العالج و الذي يخضع له ھذا التوجه ، و مع تلك التطعيمات يجب توفير أساليب المراقبة 
و التنظيم لھذا األمر بغرض التأكد من جودة و فاعلية ھذه العملية على أن تكون باالشتراك مع 

  .وزارة الصحة 

  : إعالء قيم المواطنة و االنتماء – 3

رة عصيبة حاليا و من ذلك ظاھرة سيطرة رؤوس األموال على مقدرات مع مرور التعليم بفت
التعليم األساسي و الجامعات إضافة للخطورة الشديدة لذلك بسبب إتباع ھذه المؤسسات لمناھج 
تعليمية خارجية على كافة المستويات ال تشمل أي توعية أو أي برامج دينية أو مناھج مختصة 

  .الوطن بزيادة االنتماء و التعريف ب

و تكمن خطورة ھذه المؤسسات و تأثيرھا البالغ في نزع الحس الوطني لدى الكثير من شباب 
مصر و تشكيل عقولھم ووجدانھم على قيم مجتمعات أخرى و مبادئھا و التي عادة ال تتماشى مع 

 بين مبادئ الوطن و قيمة االجتماعية و الدينية على كافة المستويات إضافة إلى الفصل التاريخي
  .بينھم و بين بالدھم و من ذلك تدريس تاريخ و حضارة دول أخرى بديال لتاريخ مصر العظيم

و لذلك يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة خضوع ھذه المؤسسات للرقابة الشديدة من 
جھاز التربية و التعليم و على أن تكون تحت السيطرة الكاملة له بحيث يشارك في إضافة بعض 

اد األساسية لھذا النظام ، كما علية أن يتابع العملية الدراسية لھذه المناھج بھذه المدارس و المو
ذلك حتى ال نكون بعد نضعه سنين تحت السيطرة الكاملة للثقافة الخارجية ووجود جيل من 

  .المصريين ال يعلم شيئا عن وطنه و قيم مجتمعه و تاريخه و دينه 

التعليم بالقطاع العام أيضا لھذه المناھج التعليمية و التي من غرضھا كما يجب أن يتم تطبيق نظام 
إعالء قيمة الوطن و التوعية نحو الحقوق و الواجبات نحو الوطن و التي يجب ترسيخھا في 
عقول و أذھان سباب مصر على كافة المستويات بقدر مقبول و كافي يكون وقودا لھم من الحب 

  .و اإلخالص لوطنھم مصر 

 ذلك يرى الحزب إضافة مواد التاريخ و التربية الوطنية و المواد الدينية كمنھج دراسي و من
بجميع مراحل التعليم كما يجب أن يكون النجاح فيه إجباريا ألي مصري بجميع مستويات التعليم 
و أنظمته سواء محلية أو أجنبية إضافة إلى الرقابة الشديدة لتطبيق و تدريس ھذا المنھج بجميع 

  .بالجودة المطلوبة دارس جمھورية مصر العربية على كافة مستوياتھا التعليمية م
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  : شمولية نظام التعليم لجميع شباب الوطن – 4

   ظاھرة التسرب من التعليم -

إن التسرب من التعليم ھو اشد اآلفات فتكا بمقدرات ھذه األمة و من ذلك عدم تمكين جزء كبير 
على حقھم من التعليم مما يعيقھم من تأدية الدور الفعال في اإلصالح من أبناء مصر من الحصول 

  .و التنمية و التطوير للوطن 

و من ذلك يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة إعالن الحرب على ھذه اآلفة بغرض 
ذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية ضرورة لالنھو الكامل و الشامل لھذه الظاھرة و اآلفة ، و 

يل مشروع قومي تشترك فيه جميع أجھزة الدولة يكون الغرض منه إعادة ھؤالء المتسربين تفع
   . على اقل تقديرللتعليم األساسي

و لذلك يجب وضع قوانين رادعة ألولياء األمور و التي يتسرب أوالدھم من التعليم األساسي 
كون ھذا المشروع تحت بحيث يتحول إلى تعليم إجباري حقيقي لجميع أفراد الوطن و يجب أن ي

إشراف رئاسة الوزراء ألھميته على أن يشارك فيه جميع الوزارات المعنية بھذا األمر إضافة 
  .إلى مشاركة جھاز التعبئة و اإلحصاء في ذلك و الذي يكون له دور الحصر و المتابعة لنتائجه 

المؤسسات  كما يرى حزب اإلصالح و التنمية إلى ضرورة زيادة المراقبة على جميع 
االقتصادية و التي تسمح بعمل من ھم بسن التعليم األساسي بھا إضافة إلى ضرورة خلق وضع 
تشريعي يجرم ھذه المؤسسات و يشمل عقوبات رادعة لھا و من ذلك توفير مجموعة من القوانين 

  .تغلق جميع األبواب التي يتسرب من خاللھا أبناءنا من التعليم على 

   : مشروع محو األمية-

أما بالنسبة لمحو األمية فيرى الحزب ضرورة تفعيل الوسائل لتمكين جميع أجھزة الدولة للقيام 
 يوليو إلى انه حتى اآلن لم يؤتي 23بھذا األمر حيث أن ھذا المشروع رغم انطالقة منذ ثورة 

  .بثماره و الزال نسبة كبيرة من المصريين تقع في ظل ھذه الظروف 

و التنمية إلى إسداء ھذا الدور إلى مؤسسة سيادية من الدولة مثل كما يرى حزب اإلصالح 
القوات المسلحة و ذلك بغرض ضمان تطبيقه و ضمان تأثيره حيث أن جميع المؤسسات القائمة 
عليه حتى اآلن لم تقوم بالدور المرجو منھا بشكل قوي و فعال ، فال يصح أن يكون حديث العالم 

سب اآللي يعتبر أمية و الزالت مصر العظيمة توصف االمية بجھل حاليا عن أن الجھل بنظم الحا
  .القراءة و الكتابة 

  : قضية أطفال الشوارع – 5

مع كل األسف أصبحت إحصاءات أعداد أطفال الشوارع مفزعة لجميع المواطنين و ذلك حيث 
ا أن جميعنا ان عددھم اآلن أصبح كبيرا لدرجة وجب بسببھا اعتبارھم فئة من فئات المجتمع ، كم

  .أصبح يرى ھؤالء األطفال يوميا كجزء من التكوين المجتمعي المصري 
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و لذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية إلى الضرورة الملحة و القصوى للحد من ھذه الظاھرة إلى 
ضرورة عودة ھؤالء إلى مؤسسات الدولة و تفعيل دورھم بالمجتمع ، حيث أن السكوت على ھذه 

مصر إلى ھوة من اإلجرام و االنحالل و التي ستسود الشارع المصري في خالل الحالة سيؤدي ب
  .السنين القادمة 

و يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة تغيير المفھوم القانوني لھذه الفئة و أن تخرج من 
كونھم في تقدير مؤسسات الدولة  أطفال أحداث و ھم مجرمين تحت سن الرشد إلى مفھوم آخر قد 
يتبع األيتام أو ما شابه ، كما سيؤدي تغيير التعريف و تغيير المفھوم إلى ضرورة خلق مؤسسات 

  .تختص بدراسة و حصر و إيواء تلك الفئة من المجتمع 

فاإلجراءات الحالية سواء القانونية من وضعھم تحت طائلة القانون أو من خالل اإلجراءات 
   .األھلية إلرجاعھم لذويھم لم تؤتي ثمارھا

حيث أن اإلجراء القانوني كونه رادعا لم يحمل أي تھذيبا أو إصالحا لھؤالء الصبية و األطفال 
الذين يشملھم مفھوم حزب اإلصالح و التنمية الواسع عن شباب مصر كما لم يحمل لھم سوي 

 اإلجرام في تصنيف نالمزيد من العنف و الكراھية للمجتمع كما أن وضعھم مع األحداث معتادي
حد و مكان واحد يؤدي بكل تأكيد لخلق عددا اكبر من متعادي اإلجرام  و الخارجين عن وا

  .القانون 

أما بخصوص اإلرجاع لذويھم و ھم الذين كانوا سببا و عنصرا ھاما في ھروب ھؤالء األطفال 
 و للشارع لم يؤتي بثماره و ذلك لعدم تمكن ھذه األسر من اليوم األول من أداء دورھا في احتواء

تربية ھؤالء األطفال التربية السليمة أو كونھم العنصر و السبب الرئيسي في وضعھم الحالي إما 
  .بإجبارھم على الھروب أو حثھم عليه للعمل بالتسول أو السرقة لزيادة قدراتھم االقتصادية 

ية و لذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية ضرورة الحد التام من ھذه الظاھرة إضافة إلى الوقا
  :منھا و ذلك من خالل بعض االقتراحات و تتمثل في التالي 

  )األسرة البديلة ؤسسات مشروع م( الحد االيجابي 

بدال من اتخاذ اإلجراءات القانونية الرادعة لھؤالء األطفال و الشباب و من تلك الحبس أو سلب 
 خارج مفھوم العقوبة الحرية إلى أنواع من العقاب أخرى ،  يجب أن يخرج مفھوم التعامل معھم

  .إلى مفھوم العالج حيث أن ھؤالء األطفال لم يملكوا يوما اختيارا في ھذا السلوك 

و ذلك من خالل مشروع قومي يكون بالمشاركة مع الجمعيات األھلية و منظمات المجتمع الدولي 
ه احتضان إضافة إلى القطاع الخاص و األفراد إلنشاء نوع جديد من المؤسسات نستطيع من خالل

  .ھذه الفئة من شباب مصر حفاظا عليھم و على المجتمع 

كما يكون ذلك من خالل حصر أعداد ھؤالء الشباب و األطفال و نقلھم بشكل قانوني من أماكنھم 
الحالية و ذلك بالقوة الجبرية إلى مؤسسات اإلصالح ، كما يجب أن تأخذ ھذه المؤسسات شكال 

  : رة البديلة على أن تختص بالتالي من أشكال دور األيتام أو األس

  . توفير مسكن امن لھم و غذاء و كساء – 1

  . الرعاية الصحية لھؤالء األطفال و الشباب – 1
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  . الرعاية النفسية بغرض منع العودة لممارسة أي أفعال إجرامية أو مخالفة  – 2

  . التوعية الدينية و األخالقية – 3

  شباب فوق سن التعليم  محو أمية ھؤالء الصبية و ال– 4

  . مساعدتھم للحصول على الشھادات التعليمية حسب الحالة– 5

  . إلحاقھم بمدارس صناعية فور انتھاء الفترة التعليمية لتمكينھم من سبل الرزق – 6

كما يؤكد حزب اإلصالح و التنمية إلى أھمية توفير جميع الموارد المالية المناسبة لذلك حيث ان 
  .اليا من ھذه الظاھرة ھو استثمارا حقيقيا سواء اقتصاديا   و استثمار بشرياالحد الفوري ح

 حيث أن ھذه المؤسسات و أن استقطعت جزءا خاليا من ميزانية الدولة إلي أنھا ستوفر الكثير 
الحقا من خالل منع الجريمة و تقليل عدد المجرمين حيث أن المؤسسة الحالية و ھي األسرة 

 حالة بقاء الوضع على ما ھو عليه الحقا إلى ميزانية إضافية لمصالح السجون البديلة ستتحول في
  .بالدولة و ذلك لضرورة ذلك مع الزيادة الكبيرة لعدد متعادي اإلجرام  

كما يعتبر ذلك استثمارا بشريا أيضا من خالل إضافة طاقات إنتاجية جديدة للوطن و ذلك حسب 
 األمن العام و ھو احد أھداف السلطة و أحد مھامھا االحتياج و التخطيط إضافة إلى زيادة

  .الرئيسية تجاه الشعب 

  :الوقاية من ھذه الظاھرة 

نظرا لكون األسرة الحاضنة للحدث أو طفل الشارع ھي السبب الرئيسي لوصوله لھذه الحالة 
اھرة فيرى حزب اإلصالح و التنمية اتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية المانعة من حدوث ھذه الظ

  .مجددا بالشارع المصري 

كما يرى الحزب أن يشمل الوضع القانوني للعقاب للحدث رب األسرة و ذلك من إضافة 
تشريعات رادعة ألي رب أسرة أو قائم عليھا يساھم بشكل ايجابي في حذو أفراد أسرته لھذا 

ي أي جريمة قد السلوك كما يرى الحزب أن يكون تحت طائلة القانون الجنائي العتباره شريكا ف
  .يقوم بھا الحدث 

   بالجامعاتالحقوق التعليمية - 6

 الحصول  منطالب الجامعات  بحيث يمكنيرى الحزب ضرورة ملحة لتطوير نظام التعليم   -
على تعليم جيد بمعايير عالمية، على أن تشمل ھذه الجودة جميع العناصر من قاعات الدراسة 

  .ل على المراجع والكتبوالمعامل والورش والمكتبات والحصو

حق الطالب في المشاركة الفعالة في وضع البرامج والخطط الدراسية و ذلك من خالل التأكيد  -
  .ممثليھم في اتحادات الطلبة 

معايير موضوعية وشفافة للتقييم العلمي يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة وضع   -
  . التقييم الدراسي للطالبللطالب وأال تتدخل أي جوانب غير علمية في 
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 ضرورة توفير التدريب العملي لجميع طالب الجامعات بالتعاون مع القطاع الخاص و العام -
بغرض اإلعداد الحقيقي لھم لممارسة الحياة العملية و المشاركة الفعالة إضافة إلى التطبيق 

  .المناسب للمناھج الدراسية 

لتدريس بواسطة الطالب، ووضع آلية عادلة وشفافة وضع نظام حقيقي لتقييم أعضاء ھيئة ا  - 
  .للتحقيق في مشكالت الطالب وشكاواھم

ضرورة مشاركة الطالب في تقييم الجھاز اإلداري المتعامل معھم مثل إدارات شئون الطالب  - 
  . و تقييم الخدمات المقدمة من ذلك الجھاز ورعاية الشباب

 و الممثلة في حرس الجامعة في انتخابات اتحاد الطلبة  منع تدخل السلطة التنفيذية و البوليسية-
أو أي انتخابات و منع تدخل قوات األمن إلي الحرم الجامعي إال في الظروف القھرية و 

  .القصوى 

   الحقوق االجتماعية - 7 للطلبة

الطالب المغترب ھو ضيف للوطن و مراه لمصر و حسن ضيافته و توفير أساليب التعليم 
للطالب المغتربين الحق في الحصول على سكن جامعي صالح إلقامتھم فله المميزة حق 

  .ًواستذكارھم، ويتم توزيع أماكن السكن على الطالب تبعا الحتياجھم ودون تدخل األمن

السكن الجامعي من خالل اإلدارة المختصة بالجامعة وبمشاركة ممثلين   ضرورة إدارة -
ارجة عن الجامعة التدخل في إدارة السكن أو منتخبين عن الطالب وال يحق ألي جھة خ

  .اقتحام حرمته

يجب على الجامعات بالمشاركة مع أجھزة الدولة المعنية توفير مواصالت مالئمة من حيث   -
  . دراستھمألماكنالمستوى والتكلفة لتسھيل وصول الطالب 

على الجامعات للطالب الحق في الحصول على رعاية طبية حقيقية طوال مدة دراستھم، و  - 
توفير ھذه الرعاية من خالل المستشفيات الجامعية ومن خالل توفير طبيب مقيم بكل منشأة 

  .دراسية وكذلك بأماكن السكن الجامعي

للطالب الحق في الحصول على وجبات غذائية في الجامعة بأسعار مناسبة وتحت إشراف  - 
  .غذائي وصحي يضمن مستواھا

طريق ممثليھم المنتخبين في اإلشراف على توزيع المبالغ الخاصة للطالب حق المشاركة عن  -
  .بصناديق الدعم والرعاية الطالبية

   بالجامعة األنشطة الطالبية - 8

 أولطالب تنظيم أي أنشطة طالبية سواء علمية احق يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على 
خل الحرم الجامعي أو خارجه، دا, الخ.....  سياسيةأو، ثقافية وفنية اجتماعيةرياضية، 

ويحظر على أجھزة األمن التدخل بأي صورة من الصور في األنشطة الطالبية داخل 
 في حالة أن تكون ھذه األنشطة سلمية و خارج إطار اإلثارة و التھكم أو الدعوة الجامعات
  .الدينية

·  
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، وال  ب لدى الجامعةاالتحادات الطالبية منظمات مستقلة تمثل الطاليرى الحزب أن كما       ·
يحق ألي جھة إدارية التدخل في انتخابات االتحادات الطالبية، أو منع أو تقييد أنشطتھا، 
ويتضمن ذلك إلغاء نظام الريادة المعمول به حاليا ومنع كافة التدخالت األمنية، ويكون 

  .تلالتحادات السيطرة التامة على مواردھا من اشتراكات الطالب والتبرعات والھبا

ًللطالب الحق في تشكيل أسر تضم طالبا وأعضاء ھيئة تدريس بھدف القيام بأنشطة طالبية         ·
جماعية وبما يحقق التواصل ويثري الحياة الجامعية، وال يحق ألي جھة منع تكوين أسر 

  .طالبية بأي سبب

    ة  للتيارات الدينية عرضشباب مصرزاب السياسية من الجامعة وضع  خروج األحإن  
المتطرفة و عرضة للتشكيل الوجداني بواسطة تيارات أصولية ، مما أدي الحقا لظھور نزعات 
التطرف و اإلرھاب ، و لذلك يؤكد حزب اإلصالح و التنمية إلى ضرورة السماح لألحزاب 
السياسية بتنظيم الندوات و تقديم الخدمات للطلبة بالجامعة بغرض التعريف بھا و عن أھدافھا و 

  .ادئھا السياسية مب

  : الشباب و الرياضة - 9

أن من أھم عناصر حماية شباب مصر من أي انحراف أخالقي أو االنجراف خالل التيارات 
اإلرھابية و التطرف ھو االھتمام بالرياضة ، حيث أن االھتمام بالرياضة و التمكين من سبل 

  .مطلب عام  الممارسة لھا يتعدى مراحل الشعارات و أصبح حاجة ضرورية و 

فإننا نرى اآلن و بكل وضوح أن الرياضة أصبحت عنصرا مھما في التعبير عن تقدم و رقى 
حضارة الشعوب و باتت المسابقات العالمية لجميع األلعاب الرياضية احتفالية عالمية 
بالحضارة و التطور كما أصبحت الصناعة الرياضية مدرة للدخل لمؤسسات و دول عديدة 

  .ثار اھتمام المواطنين بمصر و الخارج كما أصبحت م

 و يعتبر اآلن البطل الرياضي العالمي فخرا ألي دولة و سفيرا لھا ، و من ذلك نجد االھتمام 
بالرياضة و تمكين جميع المواطنين لممارستھا اتجاھا و ھناك اتجاھا آخر و ھو صناعة 

  .ك البطل العالمي و التي تستلزم تظافر جھود فنية و مالية لذل

  "التمكين من الممارسة " المحور األول 

يرى حزب اإلصالح و التنمية ضرورة إلضافة النشاط الرياضي لجميع مراحل التعليم على أن 
ال يتم التصريح بإنشاء أي مدرسة إال بعد التأكد من وجود مساحات للممارسة الرياضية 

  .بأنواعھا 

ائل التدريب و المناھج الالزمة الخاصة تأھيل جميع خريجي كلية التربية الرياضية من وس -
بالدراسات الرياضية و الصحة العامة ، و من ذلك توفير برامج التعليم المشتركة مع 

 .الكليات المماثلة بالخارج لنقل الخبرات الفنية الالزمة لذلك 
االتجاه الفوري إلنشاء العديد من المتنزھات العامة و المساحات الخضراء إضافة إلى  -

ة إنشاء مالعب رياضية مختلفة تتيح بممارسة األلعاب الجماھيرية و توفيرھا ضرور
 .للشباب باجر رمزي 

.االتجاه لتفعيل المسابقات الرياضية المحلية   -
.منع إزالة أي ملعب رياضي بجميع المدارس بغرض زيادة الفصول و تحت أي ظروف   -
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و رفع مستواھا و ذلك بغرض تفعيل مسابقات المدارس و دعمھا إعالميا و ماليا بحيث  -
 .تشجيع ممارسة الشباب للرياضة و اكتشاف المواھب 

.عمل برامج تليفزيونية للتوعية الرياضية لجميع المواطنين   -
دعم جميع األجھزة الرياضية و رفع أي نوع من الجمارك عليھا بغرض توفيرھا و بسعر  -

 .مقبول لجميع المواطنين و الرياضيين 
لمراكز الرياضية للمحافظات و القرى بغرض التنمية الرأسية لھا من إعادة النظر في ا -

حيث توفير اإلمكانيات و سبل الممارسة و ذلك بدون النظر حاليا للتوسع األفقي و الذي لم 
 .يات بثماره حاليا 

إضافة درجات للتفوق الرياضي بالجامعات أسوة بالمدارس لحث الطالب على استكمال  -
  .احل الجامعة النشاط الرياضي بمر

تفعيل المسابقات الرياضية الجامعية و تفعيل المشاركة الرياضية الفعالة للطلبة من خالل  -
إضافة حافز التفوق الرياضي المالي من خالل خفض المصاريف الدراسية على الفرق 

 .الرياضية الفائزة بالبطوالت الجامعية أو األبطال على المستوى الوطني لجميع الرياضات 

   "  صناعة البطل الرياضي  " الثاني حور الم

إن صناعة البطل الرياضي العالمي في حاليا أصبحت عنصرا ھاما في التعريف عن الحضارة 
  .و التقدم ألي مجتمع و أصبح البطل العالمي ألي لعبة رياضية حكرا على الدول المتقدمة 

  :و لذلك يرى الحزب زيادة االھتمام بالتالي 

  .البطل االوليمبي و عمليات اكتشاف المواھب  تفعيل مشروع -

 توفير السبل العلمية لقياس قدرات الجسم و تطوره و ذلك في مرحلة الناشئين بغرض متابعة -
  .تطور الالعب و قياساته الرياضية و إمكانية االستثمار فيه للوصول لبطل عالمي

 الناشئين فقط و ھي المرحلة  االستعانة بالمدربين األجانب لجميع اللعبات و ذلك لمراحل-
  .األساسية لتكوين البطل الرياضي و تنشئته تنشئة سليمة و زيادة خبرات المدربين المصريين 

 االشتراك مع القطاع الخاص في دعم ھؤالء األبطال و توفير الرعاية لھم ، و يقترح الحزب -
ھاز الرياضة تكون مبالغ أن يكون أي تبرع من شركات القطاع الخاص أو العام أو األعمال لج

مخصومة من ضرائب ھذه الشركات و بغرض توفير اإلمكانيات المالية ألجھزة الرياضة 
  .المختلفة ألداء دورھا 

 تمكين جميع أجھزة إدارة األندية من عمل انتخابات و عقد الجمعيات العمومية و حظر تعيين -
  .ھة أخرى أي مجلس أدارة ألي نادي بواسطة جھاز الرياضة أو أي ج
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  التنمية المحلية
  مقدمة

 هدف هو الجمهورية ومحافظات أقاليم كافة بين والمتوازنة الشاملة تحقيق التنمية إن   

 معيشة مستوى فتحسن .المتعاقبة واالجتماعية االقتصادية التنمية خطط حوله تدور محوري

هو  االقتصادي النمو ماربث )ذو الدخل العادى(العادي البسيط المواطن ٕواحساس المصريين

 مع كان، أينما المصري المواطن احتياجات متوازنة تراعي إقليمية تنمية يتحقق من بما رهن

 تهدف متكاملة واجتماعية اقتصادية سياسات خالل من ًحرمانا األكثر للمناطق أولوية إعطاء

 جذب على ةقادر يجعلها بما  المناطق، لتلك التنافسية لقدرة تحسينا إلى األساس في

 األعداد تستوعب ومنتجة حقيقية عمل فرص لتوليد الالزمة واألجنبية الوطنية االستثمارات

  .العمل مع تهيئة المناخ العام لذلك لسوق ُالجدد من الجامعات والخرجين الشباب من المتزايدة

 لدعم الرامية الجهود مواصلة خالل من إال ًممكنا يكون لن الهدف هذا تحقيق    أن

   .القرارات تنفيذ ومتابعة واتخاذ صنع في واسعة مجتمعية لمشاركة المجال ٕوافساح ، لالمركزيةا

 خريطةلدراسة  اإلعداديجب البدء الفوري في  ،  والمفاهيم العلميةاألسس هذه من ًوانطالقا

و يكون  ,، الجمهورية ومراكز وقرى ومدن محافظات كافة في المواطنين الحتياجات شاملة

 المسئولين مع مشاركة، و بالالمحلية الوحدات تلك في أنفسهم المواطنين اسطةبو ذلك

التخطيط فى مختلف قطاعات  مجال في والعاملين الخبراء وبمعاونة المحافظة، في التنفيذيين

   .المحلية التنمية وزارة من الدولة مع 

 في المواطنين جاتاحتيا لتلبية الالزمة لمشروعاتبغرض الوصول الى التخطيط و التنفيذ ل

 التي تثبت وتحقق جدواها الجماهيرية المشروعات تلك و ترجمة,الجمهورية أنحاء كافة

   .ّمحددة استثمارية مشروعات صورة في للدولة العامة األولويات مع وتوافقها االقتصادية

  

 القطاع الحكومة أو المحلية المقدمة  من للتنمية ّيجب أن تكون نلك االستثمارات المخصصةكما 

 المختلفة، والمناطق المحافظات على ّموزعةو معلنه و معتمدة احتياجات الخاص وفق خطة 

. داخل نطاق الجمهورية محافظة أو منطقة من أكثر فيلتحقيق االستفادة والتنمية العادلة 
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  :منظور رؤية مستقبلية المحلية من التنمية لخطة العامة   األهداف
والتكافؤ الموارد، توزيع في االقتصادية الكفاءة اعتبارات اعيير متوازن نمو  تحقيق -

 .التنمية ثمار توزيع في    االجتماعي

 .للتنمية التخطيط عملية في الشعبية المشاركة وتفعيل والمالية، اإلدارية الالمركزية  دعم -

  فيز لتح متكامل برنامج ٕالصعيد ومنطقة سيناء واعداد لتنمية ّمتقدمة أولوية إعطاء -

 .المعيقة لذلك  اإلداريةٕ المناطق وازالة كافة المعوقات هفي هذ الخاصة االستثمارات   

المناطق إلى الهجرة من والحد الطرد عوامل على للقضاء الريفية المناطق على التركيز -

 .والحضر الريف بين خليةاالد الفجوة ولتضييق   الحضرية،

.المدني والمجتمع الخاص القطاع مشاركة وزيادة دة،الجدي من االستثمارات ٍمزيد  تشجيع -

  وتوفير السكاني، ّالتكدس مشكلة لحل بالموارد ّالمتميزة الواعدة المناطق إلى دفعة  إعطاء -

 .الجمهورية محافظات بين الفجوة وتقليل للشباب، العمل فرص من ٍمزيد   

 .والنجوع والقرى للمراكز ةوالمحتمل المتاحة والموارد لالحتياجات الدقيق التحديد - 

-   
و لذلك يؤكد الحزب ضرورة تبني بعض السياسات الرامية للتنمية المحلية و منها 

  .الجديدة بالمناطق التقليدية الصغيرة غير للمشروعات التصدير فرص  زيادة

:
  
 ياإلجتماع والصندوق المحافظات بين بالتنسيق للشباب والمعنوى المادى الدعم استمرار  -

 البحثية والمراكز الجامعات مع وبالتعاون ميسرة، بشروط الالزم التمويل لتوفير والبنوك للتنمية

 التدريب برامج وتوفير المطلوبة، والفنية العلمية لتنمية قدراتهم بالخبرات العلمية المتخصصة
  .و والمتوسطة  المشروعات الصغيرإلقامة, والصغيرة والحرفية البيئية الصناعات على المناسبة

 
الخاص  المرافق إلدارة المحلية القيادات أمام المجال بفتح المحليات وأداء دور   تفعيل-

 بالمحافظات،وتدريب االستثمار مكاتب كفاءة رفع على القادرة المحلية الكفاءات وجذب باإلقليم،
 التنمية خطط وضع فى المساهمة على قادرة فنية كوادر لتوفير المحلية القيادات وتأهيل
  .الشاملة القومية التنمية أهداف لتحقيق األقاليم و المحافظات تكامل على والعمل المحلية،

وغرب شرق لحدودها ًامتدادا للمحافظات يحقق بما للجمهورية اإلداري التقسيم هيكل   تطوير-

 لمناطقا هذه في التوسع محافظة لكل ليتسنى )يالتوسع االفق( الصحراوية  بالمناطق   النيل
لتنميتها و تعميرها وخلق مجتمعات عمرانية جديدة  إليها األساسيةوالمرافق  الطرق ّامتداد ٕوامكان

.  
 يحقق بما المنتخبة الشعبية المجالس وصالحيات اختصاصات و ٕتطوير واعادة هيكلة  - 
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 تنظيم مع المواطن مشكالت وعالج دراسة فى حقيقية مشاركة مشاركتها ٕوامكانية فاعليتها
  .بالمحافظة  التنفيذية والقيادات المجالس هذه بين العالقة

 الرقابية وحق اآللية للمجالس المحلية على المجالس التنفيذية وتعديل الرقابي  تطوير النظام -  

 والتقصير اإلخالل حالة فيالمسالة حتى طرح  الثقة وعزل القيادات التنفيذية حتى المحافظ 

  . بواجبات وظائفهم 
 

 التعاونيات المختلفة ايضآ اتحاد ,البيئة  حماية  واألمية محو فى الجمعيات دور تفعيل  -   
 بالمحافظات التنموية أهدافها تحقيق فى يل انشطها وتحديد خطط محددة لهاعبتف بالمحافظات

 آلية ٕوانشاء والمنح، ّالتبرعات من الذاتية مواردها وزيادة الدولة موارد على اعتمادهاتقليل  مع
  .ة والتنفيذيةبوبين المجالس المحلية المنتخ بينها للتنسيق

 
 خالل من المحلية المجتمعات تنمية في المساهمة على الخاص القطاع  تحفيز وتشجيع-

 التأسيس إجراءات وتبسيط الخاص االستثمار لنشاط الالزمة األساسية البنية خدمات توفير
 .االستثمارية للمشروعات والتنفيذ

 تقويم ٕواجراء والتنافسية النسبية للمزايا ًوفقا والمحليات لألقاليم االقتصادية لخرائطا  تحديث-

 العالقات المتداخلة بين اإلعتبار فى األخذ مع المحلية للموارد  منظمحقيقى علمى شامل
  .المحافظة مستوى على المحلية الوحدات

  -:التنمية المحلية محاور

  كل أرجاء محافظات الجمهورية،في المصري المواطن بمستوى دخل تحسين واالرتقاء إن  
 و المجتمعية الفعالة، الشعبية والمشاركة الالمركزية من إطار في المتوازنة التنمية وتحقيق
 مناطق كافة في المتاحة والمادية والبشرية الطبيعية للموارد األمثل االستغالل وتحقيق

تمثل فى عدة  والمتواصلة، الشاملة والريفية الحضرية التنمية ٕواحداث الجمهورية، ومحافظات

الحكومية والمجتمعية ومنظمات  والسياسات الجهود كافة حولها تدور أساسية نقاط ومعتقدات

  . العمل الخاصة
 

  الصعيد لتنمية لمنطقة االستثمار  تشجيع- 1

  

 المختلفة اتالمستوي على والمحليات المحافظات المشاركة الفعلية للمجالس التنفيذية تفعيل  -

  .لوائح منظمة مدروسة  خالل من االستثمار مناخ وتحسين وتهيئة الحر ثقافة العمل نشر في
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 و تيسير جميع   أألراضيتحديد أسعارمع ، فاهداألمحددة معلنة و استثمارية  خرائط رسم -

  المحافظات وفي األجهزة كافة  بين والتنسيق  إضافةلتراخيص،ا للحصول على جراءاتاإل

  .لوزرات المختصة بشئون تمليك االراضىا

المستثمرين خدمة بمكاتب العاملين مهارات وتنمية المستثمرين خدمة مجمعات في التوسع -

   .ّمتخصصة تشرف عليها الوزرات المختصة تدريبية برامج خالل من   بالمحافظات

 جتمع،الم خدمة برامج خالل من محافظة كل في الشباب تشغيل تجربة في التوسع  -

 صعيد مصر في المنتشرة بخاصة األميةو النظافة و برامج محو  التشجير أعمال في كالمشاركة

 في والتميز لإلجادة مناسب لهم يكون حافز لهم شهريمع توفير دخل , األسرةو  وبرامج الصحة

.العمل

المحافظات خالل من اإلجتماعي الصندوق من بتمويل الشعبي اإلقراض مشروع تفعيل -

 مححدة قيمته اإلقراض فوائد سعر فرق تكلفة لتغطية الدولة من بدعم األهلية  والجمعيات 

 .المحلية التنمية خطة في مدرجة

بناء لجهاز التابع المحلية التنمية صندوق من لإلقراض ّالمخصص التمويل موارد زيادة -

 تنظيم خطة إعالمية  و األعمالعن طريق التمويل عن طريق رجال  المصرية، القرية   وتنمية

 في األموال سرؤو الداخل والخارج لجلب فيهذا المشروع للتعريف و التوعية بدعائية موسعة  

 في والمرأة لمشروعات االقتصادية الصغيرة و المتوسطة للشبابالتمويل لتوفير لالمساهمة  

  .عمل جديدة فرص  خلق و توفير فيالمحافظات للمساهمة  قرى جميع

ذات المهارات  الورش و الصناعات و إقراض ودعم المشروعات الصناعية يف التوسع  -

 بالتعاون الشباب  لتشغيلالبيئي و الشعبي التراثي صعيد مصر ذات الطابع فيالحرفية المنتشرة 

 وزارتي و  للتنميةاالجتماعيمع الوزارات المختصة والهيئات المعنية و الداعمة له مثل الصندوق 

  . اإلنتاجية تفعيل تلك المشروعات في  اإلنتاجي، التعاوني واإلتحاد مارالمالية و االستث

 المحليات عليها تشرف والتي اإلنتاجية التعاونية الجمعيات تفعيل  دور وأنشطة توسيع و - 

 و من المنتجات وتسويق اإلنتاج مستلزمات توفير خالل من الصغيرة المشروعات مساندة في

لق كوادر المواصفات لخ جودة وتدقيق الفني والدعم التدريب سائلوو توفر المناخ ذلك أيضا 

. التقنيات العلمية الحديثة النظم وأحدثمدربة على 

إلقامتها، ّمتخصصة مواقع توفير خالل من الصغيرة للمشروعات المحافظات رعاية زيادة -

ّة المخصصات زياد مع  معها، التعامل إجراءات وتبسيط تراخيصها وتجديد إصدار   وتيسير
  .أو من الصناديق المنشئة لذلك الذاتية الموارد من سواء لتمويلها، ّالميسرة للقروض والمنح 

 التمييز االيجابي للمشروعات القائمة بالصعيد مثل االعفائات الضريبية أو امتياز األراضي أو -

ن التسهيالت إنشاء مناطق حرة ، و يكون من خالل خطة مجمعة لالستثمار بالدولة كما تكو
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خطوات تفعيل المشروع  :صعيد مصر لتنمية منطقة القومي -   
التنمية المحلية  خطة في كبيرة أولوية  يكون لها أن يجب التي الهادفة المشروعات من وهو

  :المشروع  هذا لتفعيل اآلليات الخططية التنفيذية من مجموعة على وتعتمد الشاملة،

نفيذية حقيقية الصعيد له صالحيات ت لتنمية قابضة شركة  مستقل  أوإداري جهاز  إنشاء  -

 500 مال بقدر  برأس  له تمويليووجود صندوق , ية له والضوابط القانونمع وضع الشروط

 الصعيد لتنمية الجهود استنفارا مهمته تكون  العامة للدولةجنيه و يكون فى الموازنة مليون

 أبواب تفتح إنتاجية مجاالت في وتوظيفها المدخرات وتعبئة االستثمار فرص عن بالكشف

 التي المشروعات من ّبحصة الجديدة كةالشر  تساهموسوف .الصعيد محافظات ألهالي الرزق

 تعمل وسوف .الخاص  القطاع لمساهمة المتبقية وتطرح الحصص الصعيد منطقة تناسب

 التي والمشروعات الصناعية الزراعية الحاصالت وتصنيع نقل وتبريد نشاطات في الشركة

 .الصعيد  منطقةفي خاماتها تتوفر

 في المساهمة على الخاص القطاع  تحفيزيفاالستثمار  حوافز من الضمانات   توفير- 

ٕخدمات التأسيس واجراءات الخاصة للشركات  توفير خالل من المحلية المجتمعات تنمية
 على الضريبي والرد التراخيص، إجراءات وتيسير بالمجان األرض الناشئة االستثمارية من منح

 .المهني تدريبال ومراكز التكنولوجية المراكز خدمات من واالستفادة الصادرات،

 التنمية فيرئيسية  احد العوامل الهي التيو تطوير شبكات الطرق والنقل و المواصالت ء  إنشا-

  :فيذ شبكة من الطرق مثل تن االستثمار عن طريق و خلق فرص

   التنمية لتحفيز األحمر البحر - قنا– سوهاج-أسيوط طريق يربط بين مشروع  أنشا-     

 والمحاجر، التعدين قومناط االستصالح مناطق وخاصة لطريق،هذا ا مسار على       

  وذلك

   النيل وادي جانبي على الرأسي والبعد عن التوسع ياألفق إطار تنفيذ سياسة التوسع في        

 للتسويق جديدة لفتح منافذ األحمر البحر بسواحل الصعيد محافظات  يربطلكي        

  وتحقيق

  .اإلقليمي التكامل         

 .النيل غرب الصحراوي  أسوان-القاهرة طريق ازدواج وتطوير استكمال  -     

  أعمال استكمال مع ،النهري النقل كفاءة لتحسين ّمتخصصة موانئ وتطوير  إنشاء-     

   و للركاب ل للنقآمنةة لالنيل واالستفادة منة كوسي لنهر المالحي للمجرى التطهير        



  المصرية  باآلثار و االستمتاع السياحي التنقل في مجال السياحة في اأيضالبضائع و         

.يل  النجانبيالمنتشرة على          

-      تطوير مطارات جنوب الصعيد لنقل الركاب والبضائع، وخاصة مطار   أسيوط وأسوان 

    المحافظات ذات المشروعات الصناعية والسياحية والمدنفيالمطارات        و إنشاء 

  مع ,  الفيوم - المنيا–بنى سويف -المحافظات  مثل سوهاج  بعض فيالجديدة المنشاة       

         توفير التمويل الالزم الستكمال مرافق البنية األساسية بالمناطق   وتلك المدن  الصناعية

الجديدة           .المستهدفة

لتوصي مياه الشرب لجميع   قرى دة التنفيذ لالنتهاءدوضع خطة زمنية مح من        - 

تتطوير العشوائيا ٕوامدادها بالكهرباء وغيرها   من  الصعيد،        والتوسع في مشروعات 

  . الرئيسيةاألساسية        خدمات المرافق 

 تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في صعيد مصر لتوفير طاقة   رخيصة-      

تمحافظا الصعيد حتى    منه كمصدر أسوان و االستفادة الداخلية ليغطى, ونظيفة         كافة 

  و االستفادة منه في توفير الطاقة للمصانع المستهدف  اآلمنةو ة يصالرخ        للطاقة 

  الصناعة و خلق فرص عمل جديدة فى الحاضر  يساعد على تشجيع مما،          إنشاءها

  .تصديرها للخارج ال من لطاقة بدوالمستقبل و االستفادة من تلك ا        

   أشعة( المرتفعة  استخدام الطبيعة المناخية للصعيد من درجة الحرارة في التوسع -     

   مصادر الطاقة البديلة و توفير الدراسات و كأحد الطاقة الشمسية  توفيرفي) الشمس       

  .المنزلية رباء  لتكون مصدر طاقة لتوليد الطاقة والكهالعملي و التطبيق األبحاث       

تنمية شبة جزيرة سيناء  -  2  
 400,000 ويسكنها أكثر من كم60,000مساحتها تقريبآ   شبه جزيرة سيناء تبلغ مساحة   

  ،  صحراوية ووديانأراض من   ،  الحياة الطبيعية فيهاأشكالتتميز سيناء بوجود كافة    كمانسمة

يمكن    الثروات الطبيعية مجموعة نادرة من بأيضاوتتمتع    ،  خضراءوأراضوقمم مرتفعة  

   .سيناء كبوابة شرقية لمصر ألهمية  ً ونظرا   ، الصناعات المختلفة   استخدامها في

2

للكثير لموقعها مطمع و   ، سيناء التزال تحت التهديدو يؤكد حزب اإلصالح و التنمية أن 

  في   صمام أمن مصر القوميو  ية ارضآ مصرأنهابالرغم    ، االقتصادي و السياسي االستراتجي

يجب و الذي  ملف تنمية سيناءالمنظم  لو  الجيد عداداإل ، لم يتم حتى اآلن لهاالمحور الشرقي 

 فغياب اإلرادة السياسية الفعلية في تنفيذ  ,طويآل االنتظار بقوة وبجدية دون  بكل يكونأن

هدات و االتفاقيات السياسية التى أبرمتها ضرورة احترام المعاالمشاريع المتعلقة بتطوير سيناء مع 

  .باتت سيناء مهددة   ،مصر مع الدول 

تعد   فان التنمية الشاملة،    .الوسيلة الفعالة والضامنة لتأمين سيناء وحماية حدود البالد
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لتنمية سيناء   المشروع القومي    

   االقتصاديالكيان   دمج سيناء فييؤكد حزب االصالح و التنمية ضرورة العمل على 

زراعية وصناعية وتعدينية وسياحية   ووضع خريطة استثمارية متكاملة،   المصري،  واالجتماعي    

  األمنيسيناء لدعم البعد    ألراضياألنسب   وعمرانية وخدمية تحقق التوظيف االقتصادي 

محاور   ى عدةإل  لتنمية سيناء    وقد وضع المشروع القومي . لحدود مصر الشرقية   والسياسي 

   : رئيسية

    :السياسيالمحور  - 1
     . جميع محافظات مصر   مواطني   أسوة بباقي ألبناء سيناء   تمليك األراضي   -

 والزراعية المشروعات الصناعيةأقامة   محافظة وسط سيناء وءإنشا -     أولوية ٕواعطاء بها
   .العمل فيها ألبناء سيناء     

   أولوية  و تكونالمصريتتبع التليفزيون ) قناة  سيناء( تليفزيونية تسمى ةإعالمي أنشا قناة  -  

   منطقة سيناء في سيناء وتختص بمتابعة كافة مظاهر وأنشطة الحياة العمل فيها ألبناء    

   .المصري وجميع أفراد الشعب  سيناءأهل محور اتصال بين وتكون    

  البنية االساسيةمحور - 2 . عية والتنمية البشريةلخدمات االجتماوا   
  -    مجتمع زراعيإقامة من أجل  بالبنيةً أوال الهتمامايجب     سيناء،  منطقة متكامل في   صناعي

يمكن جذب السكان إليها والعمل    حتى,  السيناوي المجتمع   وتوفير المرافق في    فيها،األساسية

 إقامة و سيناء   للعيش في    والدلتا وادياجتذاب عدد كبير من أبناء ال هذا سيساعد علي فيها

  : و من ذلك يرى الحزب ضرورة مجتمعات سكنية جديدة

 و   ،والتخطيط داريآ لها الشخصية االعتبارية المسئولة عن التنميةإ هيئة قومية مستقلة ء إنشا -
تكون مهمة هذا و   ، للتخطيط والمتابعة والتنفيذ   من خالل جهاز علميو ذلك   ،  المشروعاتإنشاء

  يتكون هذا الجهاز من   والبد أن   لتنمية سيناء،   تخطيط وتنفيذ المشروع القوميالجهاز هو
تنفيذ مشروعات     المتخصصين والمهندسين تكون مهمتهم هياألساتذةو  مجموعة من الخبراء

  .سيناء   التنمية في

 و تيسيرها و العمل مالية الالزمةتوفير الخدمات المرافق و عن طريق توفير االعتمادات ال  -

   .ومن مياه النيل أ  عن طريق حفر اآلبار،وذلك   ، توفير مياه الشرب النظيفة الكافيةالفوري على 
 ٕواقامة   متكاملة بجميع مدن سيناء،   إقامة مشروعات صرف صحيتوفير البنية التحتية و   -

 سيناء مثل أنحاء بكل األساسيةونشر الخدمات    النيل،   وربطها بوادي   شبكة طرق حديثة ومؤمنة،

  والمعاهد،     التجارية،واألسواق    الشرطة والمطافئ،وأقسام   ،واإلسعاف   ونقاط المرور،المستشفيات
المدن والقري    الكهرباء في محطات وشبكاتٕواقامةوتوفير الوحدات السكنية    ومراكز التدريب،   
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ودمج أهل   ة مشارك سيناء وخاصة البدو  المحلىجتمعالم   في  :

 ورجال    أن تتكاتف الحكومة والجمعيات األهلية،إن حزب اإلصالح و التنمية يؤكد إلى ضرورة
 بدو سيناء  أهل ويشعر بها   التي   من أجل كسر حالة الغربة، مؤسسات المجتمع المدنى  األعمال،

   : التالي في عملية آلياتتنفيذ  فالبد من ضرورة هناومن   ،المصريعن المجتمع 
لتدريب    انشاء مشروعات تطوعية اذا لم تكن الحكومة قادرة علي هذا الدور، يتم   يجب ان  -    

  من  ً وكسب الرزق بدال   سوق العمل،   العمل لدمج هؤالء الشباب في علي   السيناويالشباب
   .لجوئهم ألعمال العنف واإلرهاب 

وتشجيع الشباب والنساء البدويات    تعجب السياح،   االهتمام بالصناعات البدوية الحرفية التي - 

  ويمكن ان تتولي الجمعيات األهلية هذا الدور التسويقي،   سياحيا، وتسويقها   علي العمل فيها،
   أن مصر تهتميشعرون   حينما   الحياة المصرية،   ودمجهم في اجتذاب هؤالء البدويمكن   وبهذا 

 من خدمات ومرافق وتعمل علي توفير وسائل كسب الرزق   يريدون،   وتقدم لهم ما   بهم،   . لهم
 والثروة   األراضيواستصالح    محور الزراعة والري  -  3  :السمكية

 أبناء عليها ومساعدة اإلشراف  و الزراعيةعملية التنمية توليي    مستقل إداري جهاز إنشاء - 

    المستثمرين والمزارعين، لصغار   سيناء بأسعار مناسبة،   أراضيوتمليك علي استصالح سيناء 

)    عامآ20 (رة زمنية طويلة مثل ت بعد فإال ياألراض تلك ط عدم بيعوشر  وضع ضرورة مع 

   . يكون البيع للمصريين فقط,  فيهالضمان الجدية والعمل

مع ضرورة   ومياه أمطار،   سيناء من آبار،   الموجودة في   المياه الذاتية،   االعتماد علي موارد  -
 االستخدام االمثللمزراعين على ا  وتدريببالتنقيط   مثل الري   الحديثة،   االهتمام بوسائل الري

لتوعية المزارعين بكل ما     الزراعي،باإلرشاداالهتمام مع ,  تكنولجيآ الحديثة المتقدمةالريلوسائل 

  .  الزراعياإلنتاج تحسين جودةهو جديد لضمان 

ويمكنها تشغيل     استثمارات معتدلة،إلي تحتاج   التي   تشجيع المشروعات الزراعية الصغيرة،  -

لخوخ  امثل    صناعات علي الزراعات السيناوية،إقامة يمكن   كذلك   العاملة،  عدد من األيدي

 مصانع للتمور بإنشاء يمكن استغالل هذاو   سيناء،   في نخيل البلح تجود و الموالح الزيتونو

  . الزراعات تعتمد علي المياه الجوفية  هذه أنخاصة 

 االهتمام بتمويل و تسهيل إنشاء المشروعات الخاصة باإلنتاج الزراعي مثل الزيوت و -

  ،األعالف صناعة   العصر في تخدام المخلفات الناتجة عن عملية واس   ، الزيتون زيتباألخص 
 في  خلق فرص عمل كثيرة وتساعد في   للمنتج،  المشروعات تزيد من القيمة المضاف  هذهفمثل 

  .سوق العمل المحلى
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 ألمناخي  سيناء الطبيعية وأراضى ه لما تتمتع ب تشجيع زراعة النباتات الطبية والعطرية،  -

و     مبيدات لها، ضافةإيتم    وال   خاصة أنها تعتمد علي الزراعة العضوية،   المالئمة لزراعتها ،

أن تساهم   على   ,وتصديرها للخارج  النباتات، لتعبئة هذه  مصانعبإنشاءيمكن استثمار زراعتها 

  كيفية تسويقفيسات و الخطط االدر أو الخارجي بوضع  عملية التسويق الداخليفيالحكومة 

    . تعتمد عليها   هذه المنتجات واالهتمام بالصناعات التي

حدات و ويكون للبحث العلمي   أن البد أيضا و    الثروة الحيوانية وتنميةاالهتمامة   ضرور- 

 هذا   لدي المزارع والعاملين في   الطبي و الزراعي تنمية الوعي    فيحيوي دور   البيطريالطب 
لق  خفي و الجلود و اللحوم األلبان استخدام  منتجاتها من  الحفاظ عليها وفي سيناء   المجال في

  .  المنتجات هذه مصانع جديدة تعتمد علىاءش أنفيفرص استثمار 

 التيبردويل مثل لبحيرة الخدام األستعن طريق اال عمليات الصيد  والثروة السمكية   تطوير- 

 اإلنتاجالمهمة للصيد لتطويرها وتنميتها والمحافظة عليها لزيادة حجم  تعتبر من المصادر

   .العالميةاألسواق وتصدير الفائض إلى
وال تصلح للزراعة بعد عمل   ً  بها نسبة ملوحة مرتفعة جداالتي ذات التربة ياألراضير و  تط-

   لب زريعاتجوب . مزارع سمكية حديثة  إلي األراضيالتجارب العلمية وتحويل هذه  ت واالدراس
ت هائلة مع المحاصيل السمكية بكميا  إنتاج في ه والمياياألراضاألسماك لالستفادة من هذه 

  .المزارعين الءؤ الحديث لهالمهني  و التدريبالري هوسائل الحديثة وميا توفير الدولة لكل

محور الصناعة والطاقة   - 4

يمكن    التي منطقة سيناء فيمثل للثروات الطبيعية و المواد الخام المنتشرة االستخدام األ -

و كذلك المواد       والنحاس،   والجبس،   ن،المنجنيز والكاولي: الصناعة أهمها   استخدامها في

فلسبار   " صناعة السيراميك تسمي    تستخدم في التيور صخال مثلبكثرة الموجودة  الخام 

   . صناعة االسمنت   تستخدم في   التي   والطفلة،    الحجر الجيريإلي باإلضافة  " الصوديوم
يوجد فيها كميات هائلة    حيث   ،  توفير المناخ الالزم من خدمات بغرض تصنيع الزجاج -

   .. صناعة الزجاج   تستخدم في   البيضاء التي  من الرمال
صناعة   فيالتوسع    سيناء،   واحدة من الصناعات الموجودة بالفعل في   وهي   الفيرومنجنيز،  -

 من كثير  وجود المنجنيز في   اعتمادا علي    هذه السبيكة،إلنتاجفيها مصنع  يوجد   حيث 

  في  ً وهذه السبيكة مهمة جدا   جنوب حمام فرعون،   زنيمة، أبومنطقة   مناطق سيناء مثل

    جيد علي االقتصاد المصريمردود ايجابى  مما لها إنتاجها   في والتوسع   صناعة الصلب، 

  هذه   والتوسع في   ،أيضاتصدير للخارج الو    المحلياإلنتاج   استخدامها فييمكن   حيث   ،
 بها وخلق واإلقامةسيناء    للعمل في   العاملة،    األيدي الصناعات سيساعد علي اجتذاب

  . ت عمرانية سكنية جديدةعامجتم
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منح تسهيالت  مع ضرورة ق صناعية بها مناطٕواقامة سيناء   للمستثمرين لجذبهم للعمل في  -

اسات و مع ضرورة وضع الدر لتلك المشاريع الالزمةاالمكانيات   و األساسيةتوفير البنية 

 االستفادة و تحديد األولويات و الجدوى بغرض ذالتنفي فيقبل البدأ األبحاث العلمية 

    لتدريبهم سيناء مع االهتمام بشبابشبابل مراكز تدريب لإقامةالعمل على و   ،القصوى 
ل تلك المصانع من المهنيين المدربين خلق جيل  بغرض علي الصناعات المختلفة

   .الصناعيةلشركات وا
  محور السياحة - 5

 بكنوزها السياحيلالستثمار   وأرض بكرسياحيسيناء كنز  ضرورة استخدام و تطوير -

بمناخها المعتدل طوال .. البحرية  بشعابها المرجانية وأحيائها.. البديعة  الثرية وشواطئها

 ، كما يؤكد حزب  السياراتاليور يالسفار الصالحة لسياحة بجبالها الجميلة ووديانها.. عام ال

  :االصالح و التنمية الى ضرورة زيادة االهتمام بالسياحة و من ذلك 

 منطقة في المنشآت السياحية الحديثة وزيادة  والسياحيالستثمار االعمل على زيادة   -

 الغرندل على وواديعلى خليج العقبة، وفى رأس سدر و ع بينو وطابا و ودهبجنوب سيناء 

 المحلية األموالس ورؤ وتوفير. وفى العريش ورفح فى شمال سيناء لسويس ،خليج ا

  . األساسيةتوفير البنية شروعات مع الم و تسهيل التمويل لهذه واألجنبية

 التوسع في الخدمات و مراجعة اإلمكانيات للبنية التحتية للمناطق السياحية الخالية و ذلك -

القدرة المالية األعلى و الذين يذهبون ربما لمناطق الجتذاب شرائح أخرى من السائحين ذوي 

اقل جاذبية بالعالم بسبب ضعف الخدمات المتوفرة و البنية األساسية المتطورة بجميع 

  .المناطق السياحية بمصر 

و من ذلك االتجاه ,   سيناء من مقومات طبيعيةه  تنشيط السياحة الرياضية لما تمتلك-

  عالمية لهذهإعالميةخطة دعائية العالمية ، مع توفير ة قات الرياضيسابالمالستضافة 

  .ت و المهرجانات الدولية المسابقا

  المائية، السياحة األثريةاتلرياض، سياحة الغوص وا الشاطئية السياحة االهتمام ب-

 فهيالهجن     مهرجانات وسباقاتمثلالدينية، السياحة العالجية، ، والتاريخية، السياحة

 فيلفنادق والقرى السياحية  الطاقة اإليوائية ل زيادةفي مما يسهم ة ، خالصرياضة بدوية

 مصادر أهم وزيادة احد الخاصة بكل نوع من أنواع هذه السياحة  الخدماتوزيادة سيناء

  .المصري القوميالدخل 
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  :الريفيالقطاع  - 3

 واالجتماعية االقتصادية نهضةال لتحقيق الرئيسية األهداف من المتكاملة الريفية التنمية تعد   

 .المصري الريف قاطني المواطنين من العريضة للجموع

 كافة تنفيذ و تطوير و لذلك يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة التوجه نحو 

  :و ذلك من المتكاملة  الشاملة الريفية التنمية هدف تحقيق شأنها من التي المشروعات

 وربطها الصحراوية ماكناأل لتعمير وذلك ، صحراويال ى جديدة بالظهيرإنشاء قر -

 األساسية المرافق توصيل الدولة تتولى كما النيل ووادي القائمة بالدلتا الريفية ّبالتجمعات
التعمير  عملية لتشجيع توفير الخدمات والمرافق  مع, للقرى  العمرانية المخططات ٕواعداد

  .وخلق مجتمعات عمرانية سكنية جديدة 

 الحكومة لبرامج جديدة إضافة يمثل وهو القرى، لتنمية برامج العلمية الحديثة لوضع ا -

 الالمركزية ومفاهيم قواعد تطبيق من الخدمات من خالل القرى المحرومة تنمية في

 معالجة خالل من  الحياة نوعية في  ملموس ّتقدم تحقيق البرنامج ويستهدف .الرشيدة

 . والبطالة واألميةالفقر  مشاكل

 وتوقير .الريفية بالمناطق الحرفية الصناعات ونشر المنتجة األسر مشروعات في لتوسعا -

 . و الفني والتسويقي  الماديعم دال

  و كذلك " التوسع في تمويل المشروعات اإلنتاجية متناهية الصغر ط النموذج الصيني  -

  إدارة الدولة لهذه       توفير اآلالت الصغيرة و المنزلية الالزمة للصناعات المنزلية مع 

  للخطة العامة و التوجهات لهذه الصناعات بغرض خدمة المجتمع و تلبية احتياجاته

  .الرئيسية و من ذلك خلق فرص عمل جديدة و تشغيل للمرأة بالمنزل 

  :مما سيؤدي إلى التالي 

 اهيريةالجم األولوية ذات الخدمة مشروعات بتقديم وذلك البشرية، التنمية مؤشرات تحسين -   

 .للتنمية المستهدفة المحافظات قرى في الضرورية
 .والمحافظة والمركز القرية مستوى على المحلية لإلدارات التنفيذي األداء كفاءة رفع - 

 الرشيدة الالمركزية بمبادئ األخذ خالل من التنمية شئون إدارة من المحلى المجتمع تمكين -

 القرية مستوى على المحلية المبادرات بدعم كوذل المحلى، االقتصاديالنمو   تحقيقفي.

وتطويرها  لتنميتها المالئمة الظروف وتهيئة المتاحة، الذاتية الموارد اكتشاف فى والمركز

  .وتسويقها

:الشعبية المشاركة وتشجيع الالمركزية تطبيق  - 4
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 فيدور المواطن المشاركة الشعبية وتفعيل دور  إن تطبيق الالمركزية في اإلدارة المحلية إضافة

متكاملة هو أعم السبل لتحديد  تنموية لخطة متكامل إطار فى السياسات العامة صنع

  .االحتياجات الحقيقية للمجتمع 

 المجتمعية المشاركة دور تفعيلكما يؤكد حزب اإلصالح و التنمية أن التخطيط بالمشاركة و 

الدقيقة و الفعالة إضافة ترتيب هو السبيل للوصول للحلول  المحلية التنمية طخط إعداد في

  اول   :إلىويات المجتمع حسب إرادته مما سيؤدي 
   والحي القرية مستوى بداية من المحلية التنمية طخط إعدادو  لقاعدةالتخطيط السليم من ا -

 ًأيضا القادر وهو مشاكله، تحديد على األقدر هو المستوى هذا أن باعتبار ذلك والمدينة،  

  على

  .المتاحة واإلمكانات القائمة المحددات إطار في الحلول ابتكار  

 بين العالقة في وذلك السياسات، مركزية ظل في القرار أسلوب الالمركزية إتباع -

  .المجاالت من ٍعديد في واختصاصاته المحافظ سلطات توسيع.المركزية والسلطة المحافظات

 أوسع لصالحيات المحافظين منح خالل من المحلي المستوى على الالمركزية  تعميق-

 على الخدمات مديريات وكذلك القروية المحلية والوحدات والمدن واألحياء المراكز لرؤساء

 المصلحة أو الحاجة صاحب المواطن من القرار سلطة اقتراب يؤكد بما المختلفة مستوياتها

 .الجماهير تجاه مسئولياتها ّتحمل في المحلية اإلدارة كفاءة من ويزيد

وتسويق بإدارة القيام في الحق ٕواعطائها المحلية اإلدارة لوحدات الذاتي التمويل تدعيم -

ًوايرادا ًاستخداما المحلية الوحدة على بالنفع يعود وبما المحلى، الطابع ذات   الصناعات ٕ. 

هذا بخصوصية والفهم التعرف من قدر أقصى المحلي لتحقيق للواقع المكثفة  المعايشة- 

 .ومعطياته بإمكاناته ع    الواق

  وتحديد االحتياجات تقدير عملية أن,  التخطيطية العملية في تطبيق ديمقراطية القرار -  

  المحلي المجتمع من المشاركة من قدر بأقصى تحظى أولوياتها المشروعات وترتيب     

  ازنةمتو وبصورة المجتمع هذا احتياجات النهاية في الخطة التنموية ّتجسد وبحيث     

  .المختلفة جماعاته لمصالح     

  المرونة للمحافظات يكون بحيث االستثمارات، توزيع في الالمركزية مبدأ تفعيل و  تطبيق-  

     الفعلية لالحتياجات ًطبقا المختلفة المشروعات على الخطة  استثمارات توزيع في الكافية     

  .التنفيذ ومعدالت     
  
  
  
  



  
    

التنمية  :المحلية والمعلومات في االتصاالت      لوجياتكنو  استخدام - 5
  "مشروع خريطة أولويات مصر " 

إضافة إلى زيادة اإلمكانيات في تناقل  من ثورة تكنولوجية و معلوماتية اآلنلما يمر به العالم   

 و التنمية على ضرورة حيؤكد حزب اإلصالالمعلومات و الخبرات في لحظات معدودة ، 

حدد أولويات المجتمع المصري قومي متكامل ياالتجاه لتنفيذ مشروع  الحالية و استغالل الظروف

 التخطيط بالمشاركة ، فكل منطقة و ئبشكل ال مركزي ، على أن يقوم هذا المشروع على مباد

جزء بالوطن له أولوياته و خصوصياته التي ربما ال تتفق مع اولويات منطقة أخرى أو تخضع 

   و التقدير اإلحصاءمن خالل  فوقي بشكل ألولويةللتحديد 

   .كفائتةمن خالل جهاز مركزي مهما كانت 

كما أن مشروع خريطه أولويات مصر يهدف ايضا الى خلق روح بين السلطة التنفيذية و 

المواطنين في كل منطفة اضافة من خلق جسور الثقة من خالل اتجاه الدولة لتنفيذ المشروعات 

  . فرض فوقي من أي جهاز اداري بالدولة التي تحددها كل منطقة بدون

كما يمكن لهذا المشروع المساهمة في توزيع و تحديد أوجه اإلنفاق في الميزانية العامة بشكل 

دقيق و فعال إضافة إلي تفعيل دور المواطنين في تحديد ميزانية الدولة ، كما انه ليس ببعيدا أن 

خطيط بالمشاركة و هو أكثر النظم فاعلية في ظل البرازيل اآلن تحدد ميزانية الدولة بنظام الت

  .مجتمع نامي 

أما بالنسبة للشق التكنولوجي ، فيمكن من خالل الحصر الدقيق يكون هناك رسم لخريطة لمصر 

يكون موضحا عليها كافة احتياجات لكل منطقة بالجمهورية إضافة إلى معلومات دقيقة حول ما 

كوين ألهل المنطقة أو  التعليمية أو الثقافية ، كما يؤكد حزب تتميز به أو البعد االجتماعي و الت

اإلصالح و التنمية أن االستخدام للتخطيط بالمشاركة سيؤدي إلى دقه و فاعلية الخطط إضافة 

  .إلى وضوح و دقة المعلومات و هي الالزمة ألي تخطيط استراتيجي أو تنمية مرجوة 

الكيانات تغطى المحلية للتنمية قومية معلومات        ةإقامة شبككما أن من ثمار هذا المشروع ، 
على قادرة والتطور قابلة للتوسع ، المحلية التنمية وزارة فى وتتجمع بالمحافظات            الرئيسية

قدرات ذاتية تحقيق، و  المحلية المعلومات وشبكات ، الدولية المعلومات شبكة مع            التعامل
وكفاءة المعلومات ودالالت البيانات دقة مدى وتوضح المعلوماتي المكون حركة             لضبط

الحكوميةالمؤشرات والجهات المدني تمعلمجا معها يتعامل ، التنموية القرارات            المؤثرة على
.عالية وكفاءة وسرعة سهولة فى واإلجراءات على المعلومات .للحصول       
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 المستخدمة اتالتكنولوجي وتطور المستفيدين احتياجات لتزايد طبقا المستمر التطوير على القدرة
 اهتمعطيا لتوظيف الدولية االنترنت المعلومات شبكة من االستفادة فى  التوسع ومراعاة ،

  .المواطن لصالح

 االتصاالت لتكنولوجيا  المتسارع الهائل التطور من المدني تمعلمجوا المواطن استفادة
 المشاركة ثقافة مدعو  عليها للتغلب نمطية غير وواقعية عملية حلول وتقديم ، والمعلومات

  .واالستخدام االمثل لتلك المعلومات

 قياس واستمرار تمعيةلمجا المشاركة ثقافة لدعم المختلفة الوسائل واستخدام الجهود تعبئة
 و ذلك من خالل النشر المستمر لفاعليات االيجابي الفعال المثمر تطورها من والتأكد اهتفعاليا

. الخريطة و استيفاء االحتياجات 
تعرف الدائم على سير العمل و فاعلية األجهزة التنفيذية و المجالس المحلية بكل الفطر ال

المصري و بسهولة بالغة إضافة لتقدير مدى تلبيتها الحتياجات المجتمع و قدرتها على تنفيذ 

  .المشروعات و تطوير مجتمعاتها 

المحلية التنمية لوزارة االنترنت وشبكة معلومات بشبكة مرتبطة معلومات نظم وتطوير  بناء

. المختلفة المحلية المستويات على القرار متخذي دعم دفهب والمحافظات

مراكز فى العاملين الخريجين شباب طاقات واستثمار لتوظيف عملية وخطة عام إطار بناء

  . الميدانية مهتومهارا مهتقدرا ودعم المحلية التنمية معلومات

 -: المحلية للتنمية القومية المعلومات شبكة رلتطوي تنفيذها المطلوب األنشطة
.و المحافظات المحلية التنمية لوزارة القرار اتخاذ لدعم للمعلومات نظام  بناء -

.المحلية  التنمية وعائد ونتائج مخرجات وتقييم لمتابعة للمؤشرات نظام  بناء -

.المحلية ميةللتن القومية المعلومات شبكة تطوير ومواصفات احتياجات  إعداد -

  المحافظات تنفيذية فى معلومات وصفحات الكتروني بث مواقع تصميم - 
 .والفنيين المباشرين والمديرين ( القرار ومتخذي صانعي) العليا لإلدارة متخصص  تدريب -
بين العالقة وتنسيق وتبادلها البيانات وتدقيق تجميع ٕواجراءات الحالي العمل إطار  تحليل-

للعاملين توفيرها المطلوب المهارات وتحديد المعلوماتي المكون عن لةئوالمس ة     األجهز

.المراكز واألجهزة تلك في     

 
 
 



  المرأة
  مقدمة

  

أن حزب اإلصالح و التنمية يؤمن إيمانـا شـديدا بمبـدأ المواطنـة و مـن ذلـك تـساوي جميـع الحقـوق 

بـسبب العـرق أو الجـنس أو الـدين أو أي و الواجبات لجميع أفراد المجتمع و ذلك بـدون أي تمييـز 

شــيء ، كمــا يــؤمن الحـــزب بأهميــة المــرأة و مـــن ذلــك أهميــة تفعيــل دورهـــا بــالمجتمع إضــافة إلـــى 

  .ضرورة تمكينها من أداء هذا الدور فهي أحد شركاء اإلصالح و التنمية 

شــريكة الحيــاة و ، المــرأة المــصرية شــريكة الــوطن و ..   األم والزوجــة واألخــت واالبنــة فــالمرأة هــي

هـــا نحـــو أســـرتها ومجتمعهـــا ًيومـــا فـــي أداء دور لـــم تتقـــاعس أو تتراجـــع أو تتهـــاونالكفـــاح و التـــي 

  .ووطنها

مظــالم وانتهاكــات، وتحملــت مــن أجــل  وجاهــدت   ووقــع عليهــا مــا وقــع مــنو لكــن و مــع األســف 

 أداء دورهـا استمرت في، ومصر و من أجل الحفاظ على األسرة و هي الوحدة األساسية للمجتمع 

 والفهــــم التخلــــف و التطــــرف التــــي نعيــــشها اآلن و البعــــد دعــــاوى نحــــو أســــرتها و مجتمعهــــا رغــــم 

   . المناهج واألديان السماوية الذي أكدته جميعلمكانة المرأة ودورهااإليجابي

ساسي في بناءاأل هادور و من ذلك المجتمع،  للمرأة بمجتمعنا إضافة إلى متميزة المكانة ونظرا لل 

يولي حزب  األساسية هاتممقو والحفاظ على قيم المجتمع المصري ونها أحد أهم ضمانات ك

اإلصالح و التنمية أهمية قصوى لتغيير أوضاع عدة للمرأة المصرية كما يؤكد على تأكيد قيمتها 

.الكبيرة باألسرة و المجتمع المصري  

، ه و بعضا آخر لم تنله جاهدت المرأة كثيرا في الحصول على حقوقها ، بعض منها نالت

األحوال فإن المرأة المصرية لم تتراجع عن أداء   ، وفي كل خطواتوتقدمت خطوات وانتكست

 .دورها في تنمية وتقدم مجتمعها

يؤكد حزب اإلصالح و التنمية مجددا إلى االهتمام بجميع قضايا المرأة فاالهتمام بالمرأة هو و

 يل من هذا االهتمام تحت أي دعوة من دعاوي التخلف للنمحاولة  ، وأن أياهتمام بالمجتمع 

 إضافة إلى عرقلة أي نية صادقة للتطبيق الفعلي  عرقلة إلمكانات وطاقات نصف المجتمعهو

  .ال المرأة صالح للمجتمع بالكامللقيم المواطنة و عرقلة ألي خطة إصالح حقيقية ، فصالح ح
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مواجهة رى حزب اإلصالح و التنمية ضرورة الي إضافة لذلك و منعا ألي انتهاك لحقوق المرأة

مكاسبها ومكانتها في  جادة لجميع األفكار الرجعية التي ترمي النتقاص المرأة، وانتقاصال

 بغرض إرهاب المرأة  مفاهيم دينية  التي تحاول أن تتلبسو ذلك مع الدعاوي المغلوطة المجتمع، 

  . المجتمعللنكوص عن المشاركة اإليجابية في بناء

كرامة المرأة من كرامة المجتمع ، فمع ضرورة مواجهة الفكر المتطرف المنتقص من إمكانيات و 

 في موضوعي حول استخدام أنوثة المرأة العناية بوضع ومفهوم  حقوق المرأة يجب أن يتم 

لكافة المواد اإلعالمية التي تشوه صورة المرأة أو تتعامل  ، والتصدياإلعالمي بأنواعه المنتج 

 بغرض اإلغراء ووضع مفهوم و ميثاق يحد من هذه االستخدامات المهينة لكرامة عها كسلعةم

.المرأة المصرية 

   :حال المرأة الحالي بالمجتمع 

  .من تعداد السكان اإلجمالي  % 50 تعداد اإلناث بجمهورية مصر العربية يقترب من -

  .من إجمالي سوق العمل  % 21تقترب من نسبة سبة النساء المشاركات في سوق العمل  ن-

 -  .من إجمالي عدد النساء في مصر% 64نسبة األمية لدى النساء تصل إلى   

  النتائج 

من سوق العمل و هي ال تتناسب مع تمثيلهم  % 20 عدم تمثيل النساء إال لنسبة – 1

  .بالمجتمع

  . نسبة األمية لدى النساء أعلى من نسبة األمية لدي الرجل – 2

  :ى حزب اإلصالح و التنمية ضرورة ملحة للتالي و لذلك ير

  : المرأة و المشاركة في اإلنتاج و التنمية  – 1

 االهتمام الشديد بمحو أمية النساء ، و نظرا الن األم هي المسئولة عن الرعاية و التربية و 0-

رض التمكن من القيم لألجيال المتعاقبة فانه من األحرى االهتمام الشديد بتعليم النساء و ذلك بغ

  . أعددت شعب طيب األعراق أعددتهاإعداد أجيال المستقبل ، فاألم مدرسة إن 
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 تمكين المرأة من العمل و المشاركة في المجتمع و يأتي ذلك من خالل التمييز االيجابي -

  .من جميع الوظائف الحكومية  % 30بوضع نسبة للوظائف للنساء و تكون بحد ادني 

االنتقال و سهولته يتمتع بها الرجال بنسبة أكبر من النساء و نظرا الحتياج  و نظرا ألن حرية -

األسرة المصرية لألم و ذلك في التربية و الرعاية لألسرة ، فان حزب اإلصالح و التنمية يرى 

ضرورة تظافر أجهزة الدولة لتفعيل دور المرأة في عملية اإلنتاج و من ذلك فتح مجاالت للعمل 

 أخرى ال تحتاج للتنقل و االبتعاد عن وحدة المجتمع الرئيسية و المسئولة عن بفروع إنتاجية

رعايتها و هي األسرة ، و االتجاه نحو خلق مشروعات صغيرة متاحة للتنفيذ بالمنازل و القرى 

على أن تكون مرتبطة بإمكانيات هذه القرى و توفر عناصر اإلنتاج الالزمة لهذه المشروعات بها 

الهتمام الشديد بالشق التسويقي لهذه المنتجات ضمانا لحسن سير العملية و أيضا يجب ا

  .االقتصادية من هذه المشروعات و توفير المقابل المادي المجزي منها 

وتــنظم عالقتهــا , تبنــى التــشريعات والقــوانين التــي تكفــل حقــوق المــرأةكمــا يــرى الحــزب ضــرورة  -

  . بالعمل في حالة الوالدة وتربية األطفال

  

مـع التأكيـد علـى عـدم  ً يومـا بـأجر كامـل،90في الحصول على إجازة وضع مدتها أحقية المرأة  -

المـرأة العاملـة فـي الحـصول ع إضـافة إلـى حـق للوضـ ً يومـا التاليـة40جواز تـشغيل المـرأة خـالل الــ

ًشهرا التالية للوضععلى فترتين للراحة إلرضاع طفلها خالل الـ  18 .  

هود تنظيم األسرة باعتبارها قـضية حيويـة لمـستقبل الـبالد وضـمان الحيـاة ضرورة للتوسع  في ج -

وذلك من خـالل خطـة قوميـة محكمـة تـشارك فيهـا كافـة أجهـزة ومؤسـسات الدولـة الـصحية , لشعبها

  .واالجتماعية والدينية ومنظمات المجتمع المدني

دون تمييز،   وتشغيل العمالتمتع المرأة العاملة بجميع المزايا واألحكام المنظمة لعمل وجوبيه -

توفيرها لضمانات أو  مع عدم اإلخالل بالقواعد الخاصة بالمرأة والمتعلقة بعمل النساء في حالة

ًالمرأة فـي األعمال الضارة صحيا أو أخالقيا أو  إضافة إلى عدم تشغيل مزايا أكبر  في األعمالً

  .الشاقة

 مؤسسات القطاع الخاص ول المرأة هذه األحكام والمزايا المنظمة لعم ضرورة شمول -

محرومة من التمتع بأية و الإلخ، .. الريف أو في الخدمة المنزلية  القطاعات غير الرسمية أو في

  . أي حقوق عمالية أو أي خدمات تأمينيةحماية قانونية أو
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  :المرأة و المشاركة السياسية  - 2

وقها السياسية و التي تزامنت مع رغم مرور سنين عدة على حصول المرأة المصرية على حق

الحركة العالمية لتحرير المرأة بجميع دول العالم ، حصلت المرأة على الحقوق و مثلت مجتمعاتها 

سياسيا و نيابيا و أصبحت وزيرة و قاضية و نائبة بالبرلمان و رئيسة للوزراء و رئيسا للجمهورية 

متخلف و دعوى التهميش بالمجتمع المصري بجميع دول العالم المتقدم و باتت حبيسة الفكر ال

  .كما لم تستطيع تحقيق نفس النتائج ألقرانها بجميع دول العالم 

و من ذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية و نظرا للظروف الحالية من التأخر الثقافي الذي 

 وجدت يعيشه و الوطن و ذلك بسبب زيادة تأثير التيارات الرجعية على المجتمع المصري و التي

الفقر و التعليم الغير مناسب و الجهل وقودا لها ضرورة ملحة التخاذ سبيل التمييز االيجابي 

  .للمرأة سياسيا و ذلك تمكينا لها من أداء هذا الدور نحو المجتمع 

و يرى حزب اإلصالح و التنمية ضرورة إيجاد مكانا بالبرلمان للمرأة و من ذلك تفعيل مشروع 

تخاب و الذي يشرح الحزب فيه طريقة التمييز االيجابي للمرأة بجميع إنحاء الحزب لقانون االن

من المقاعد و هو اقل  % 25مصر لتصل بذلك إلى تمثيل بالبرلمان و المجالس النيابية إلى 

تقدير الزم لها و هو النسبة التي تتيح لها التعبير عن نفسها و عن قضاياها بشكل فعال و سليم 

.  

ة بمؤسسات المجتمع المدني و تمكين هذه المؤسسات من أداء دورها السليم نحو تفعيل دور المرأ

رعاية أحوال نساء مصر ، و من ذلك االهتمام الشديد بالقضايا التي تختص بالتعديات الجسدية 

من األزواج و منع العنف المنزلي و تجريمه ، إضافة إلى ضرورة االهتمام بتفعيل دور القانون و 

سسات تجاه أي عمليات تحرش جنسي من أي نوع أو اضطهاد و إضافة العقوبات اللوائح للمؤ

الرادعة لذلك ، التأكيد على حقوقها العامة باألسرة و سن التشريعات الالزمة لذلك بأسرع وقت 

ممكن حيث أن حقوق المرأة باتت احد أهم القضايا المثارة من المجتمع الدولي و التي تتهم 

وق ، كما ال يجب أن توضع مصر في هذا القالب و هي من أول بالد مصر باعفال هذه الحق

  .العالم التي نادت بحقوق اإلنسان عامة و حقوق المرأة خاصة 
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:حقوق اإلنسان و حقوق المرأة  - 3

كانت مصر من الدول المتفقة و المصدقة لجميع مواثيق حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة و من 
  :ذلك مواثيق 

-    .م بشأن حماية األمومة1952 لسنة 100فاقية رقم االت

 بشأن100االتفاقية رقم  -   المساواة في األجر عند التساوي في العمل .

.) م1982(االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة    -

ل ،  مع الرج في العمل والمساواةو بذلك تكون مصر أقرت بما ورد بھذه االتفاقيات مثاال للحق
 الحق في حرية اختيار ،الحق في نفس فرص التوظيف وتطبيق نفس المعايير في االختيار

 الحق فـي ،  الحق في الضمـان االجتماعي  ،المھنة والعمل والحق في الترقي وفي التدريب
  فصلظرح   ، واإلنجاب حماية وظيفة األمومة، الحق في الرعايـة الصحيـة والسالمـة المھنية 
توفير حماية خاصة للمرأة خالل فترة  و من ذلك أيضا العاملة بسبب الحمل أو إجازة الوضع

  .الحمل

و لذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية االهتمام الشديد بالتطبيق لهذه االتفاقيات بالكامل و هذه 

بار العهود ضمانا لحقوق المرأة و تماشيا مع عهود و اتفاقيات حقوق اإلنسان و من ذلك إج

  .القطاع الخاص على االلتزام بهذه اللوائح و المعاهدات و عدم الحياد عنها تحت أي مبرر 

كما يرى حزب اإلصالح و التنمية انه بغرض توفير الرعاية للمرأة و الحماية بكونها الطرف 

األضعف بالمجتمع ضرورة إنشاء وحدات و هيئات مشتركة بين الدولة و المجتمع المدني تختص 

يم البالغات من النساء المعرضات ألي انتهاكات و حمايتهم بقوة القانون تجاه هذه بتقد

االنتهاكات للحقوق و التي كفلها الدستور و القانون المصري و معاهدات و مواثيق حقوق 

اإلنسان و أيضا إضافة جميع الصالحيات لمحكمة األسرة و تمكينها من أداء دورها القضائي 

ض أي نزاع قد ينال من األسرة المصرية أو المرأة المصرية ضمانا لصالح بكل سرعة و نجاح لف

  .األسرة و هي الوحدة األساسية بالمجتمع  

 تطوير و تحسين بعض و لذلك يؤكد حزب اإلصالح و التنمية إلى ضرورة 
 : و مثاال لذلك للمرأة  األوضاع القانونية 

 ًوخصوصادائم و التطوير ال وضع قوانين األسرة محل االهتمام - .قانون األحوال الشخصية
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تأكيدا على ضرورة الترابط األسري لبناء المجتمع يرى حزب اإلصالح و التنمية إعادة النظر   -

الحصول على الجنسية عند إعطاء حق للزوج األجنبي لمصريـة حول قانون الجنسية و من ذلك 

هذا الزوج و ذلك أسوة بقوانين الدول رغبته لذلك إضافة إلي ضرورة توفر شروط اإلقامة بمصر ل

  .المختلفة  

 قضائية قد تختص بها محكمة األسرة أو غيرها إجراءات أي إنهاء التأكيد على ضرورة سرعة -

و من ذلك كونها الطرف ًاإلجراءات التي تكون المرأة غالبا ضحية لها  ، وهيمن المحاكم 

. مدة أي نزاع اسري إطالة المتضرر من 

ذلك حقوق المرأة في حالة المرأة و وضع عقوبات رادعة لذلك بالقوانين الجنائية ضمانا ل حماية -

 .التعسف في استخدام الطالق إضافة إلى الحد بقوة القانون من 

وجوب أن تعي المرأة جميع  و،توعية المرأة بالقوانين التي تحكم حياتها    ضرورة العمل على -

  .انون كفلها الدستور والقالتيحقوقها 

  التنمية الثقافية
  :مقدمة 

التنمية الثقافية مفھوم مبتكر من مفاھيم العمل االجتماعي في يؤمن حزب اإلصالح والتنمية بأن 
مدلوالته الشاملة التي تتسع لشتى أنشطة الحياة اإلنسانية، والتي تشمل مختلف مناحي الجھد 

  .البشري

الحديثة، وتبلور بصورة واضحة مع تطور اقترن ظھور ھذا المفھوم بحركة اليقظة الفكرية 
رؤية المجتمع الدولي إلى رسالة الثقافة في الحياة، ودورھا في بناء المجتمعات المعاصرة، حتى 
صار ھذا المفھوم اليوم من قواعد تقدم الشعوب، ومن ثوابت السياسات الثقافية واالجتماعية في 

ًالدول التي تجعل من التنمية ھدفا رئيسيا من ا   . ألھداف الوطنية التي تعمل من أجل تحقيقھاً

ًإن التنمية الثقافية، ھي المعادل الموضوعي لتنمية المجتمع ثقافيا، ولتنمية الثقافة اجتماعيا  ً
ًواقتصاديا، لتكون الثقافة عنصرا فاعال في تطوير آليات النمو، وتدعيم  ً  التي تسخر المجھودانً

  .نسان، للرفع من قدراته، ولتحسين أوضاعه في المجتمعللنھوض بمستويات الحياة، وترقية اإل

ًولذلك فإن للتنمية الثقافية مفھوما واسعا في نطاق التنمية الشاملة التي تقوم على ثالث  ً
  -:قواعد رئيسية ھي
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إقامة العدل، في مدلوالته السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتكريم اإلنسان بحفظ حقوقه  - 1 
 بالتنشئة الصالحة والرعاية المتكاملة، واألخذ بمناھج العلم في التفكير والتخطيط كاملة، وتعھده

 ، مع الوضع في االعتبار لطرق التقدم، ولوسائل التطور، وألساليب الرقي في المجاالت كلھا
 عملية متكاملة العناصر، مترابطة الحلقات، متصلة األسباب، مطردة المراحل، وذلك التنميةأن 

  . القائم بين مختلف العناصر التي تتكون منھا عملية البناء الشامل للمجتمعللتداخل 

وفي ھذا السياق، فإن التنمية الثقافية قاعدة متينة من أسس التنمية الشاملة المستمرة، ال تقوم  - 2
  إال بھا، وال تؤدي دورھا إال من خاللھا، وال تنتج إال إذا كانت الثقافة مثمرة 

 يسعى  يبدو أنھا التجاري مثيلتھا االقتصادية في مجتمع فى مصرنمية الثقافيةالتونحن نرى أن 
كبير فليتنا نسمع عن مشروع ثقافي في مقابل كل مشروع اقتصادي أو  ر بشكليتطولل

نملكه حول الثقافة في مجتمعاتنا ھو تظاھرات ثقافية ال تعدو كونھا فعاليات  اجتماعي، كل ما
ثوتنسى بانتھاء الحد   .تنتھي

الثقافية تتغير فكرة التنمية الثقافية فكرة عظيمة وضرورية للبناء االجتماعي ففي التنمية 
الفكرية للمجتمع بطريقة  المسارات االجتماعية نحو األفضل ويمكن من خاللھا أن ندير العمليات

سھلة   .ايجابية بل نستطيع من خاللھا قراءة المستقبل وإدارته بطرق

 االقتصاد  ھي ليست التعليم أوىءطرحھا بشكل خاطنوحتى ال تؤخذ الفكرة التي التنمية الثقافية  
في النھاية إلى أنشطة فكرية  ، التنمية الثقافية ھي منھجية تستوعب كل منتجات المجتمع لتحوله

األفراد بأساليب متفاوتة ولكنھا في النھاية  واجتماعية يتم ممارستھا في المجتمع ويتفاعل معھا
االجتماعي من حولھم   .اسي في تحديث إدراكھم عن الواقععنصر أس

تطوير آليات ولكي تكون الصورة قريبة فإن تنمية الثقافة المعنية ھنا ھي قدرة المجتمع على 
االجتماعي ومنتجاتھا بما  لتحقيق الوعي الكافي ولجلب المجتمع للتفاعل مع الثقافة بمضمونھا

 .رية الحقيقيةيضمن تحقيق المجتمع لمتطلباته الفك

  الكثير منتجاھلنحن نعاني من حساسية مفرطة من مدلول الثقافة والسبب في ذلك إننا ن
مكتمل لدينا إسھاماتھا، لذلك نحن نعرف وجھا واحدا من الثقافة المجتمعية ھذا الوجه غالبا غير 

اة االجتماعية على الحي مع العلم أن حساسية االقتصاد والتعليم على سبيل المثال ھي اكبر أثرا
  .حال تأثيرھا سلبا الواقع

أو االقتصادية التنمية الثقافية ال تكتمل دون مساھمة األنساق االجتماعية األخرى سواء التربوية 
ھوة ثقافية في المجتمع  أو االجتماعية وإذا غابت ھذه األنساق عن مساھمتھا االجتماعية خلقت

  .بين األفراد وبين تلك األنساق

لدينا وتكوين القاسية أننا ندخل اآلن في مسار تتداخل فيه معنا العولمة لتشكيل الثقافةالحقيقة  
استضافتھا بطريقتنا الخاصة  األنشطة الفكرية التي يمارسھا المجتمع، ھذه العولمة إن لم نستطع

 تراه ھي وليس ما نراه وھنا مكمن  فھي ستحل علينا بطريقتھا وبأسلوبھا الذياإمكانياتنووفق 
  .الخطر
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ولكن مشكلتھا أنھا ال التنمية الثقافية والفكرية أھم كثيرا من أي تنمية بما فيھا التنمية االقتصادية 
شاملة وھذا يمنحنا حقيقة تقول إن  تحدث وال يمكن دفعھا دون إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية

 اآلثار السلبية كما لو لم المتالحقة سيكون له من إغفال التنمية الثقافية في ضل سلسة التنمية
  .تحدث تنمية اجتماعية شاملة

من ھذه الفكرة ليست مجازفة من اجل دعم التنمية الثقافية ولكنھا حقيقة واضحة فكثير 
المجتمعي  المجتمعات التي تعمل على تنمية نفسھا في مجاالت معينة وتغفل ذلك الجانب الثقافي

والسبب أن تلك  ل محدودا وغير مقنع،ظك التنمية يتفاجأ بأن احتفاء مجتمعھا وأفرادھا بتل
تتعرض إلى تنمية ثقافية  المجتمعات التي جلبت لھا التنمية الكثير من مقومات الحياة الحديثة لم

بذلت في سبيل جلب تلك التنمية  وفكرية تجعلھا تقدر كل تلك الجھود المالية والتخطيطية التي
  .إلى ذلك المجتمع

والتحديث  اليوم وھي مطلب أساسي لردم الھوة التي تبنى بين مقومات النموالتنمية الثقافية 
بشكل سريع ليس  االقتصادي والتنظيمي في المجتمع فالمجتمع القادر على تحقيق مقومات النمو
خلفيته الفكرية  بالضرورة أن يكون قادرا على منھجية التعامل مع ھذا التحديث من خالل

   .ثقافيةاللتنمية ل والثقافية لذلك ھو بحاجة

:و لذلك يرى الحزب التالي 
متطلباتنا المحلية وبتكيف مع تخطيط محكم إلدارة عمليات الثقافة في المجتمع بما يتوافق مع ال- 

نستطيع الخالص منه وال حجبه    .الثقافة العالمية التي أصبحت وبفعل العولمة واقعا ال

عادة لبناء ثقافة العالم أنھا ليست إال عملية إلعتقد نما ك، فالعولمة  النظر بعين االعتبار لنظام -
متطلبات الحضارة والنمو السريع في التقنية القادمة من  وفكره في جميع المجاالت بما يحقق

 دول العالمباقيفي    .المجتمعات الغربية والمستھلكة

قدرتنا بطرق اكبر منھذا النمو سيعيد تعريف الكثير من قضايانا الفكرية واالجتماعية كما أن  
المجتمع وبين إفراده  على التخلص منھا، لذلك نحن نتوقع أفكارا مختلفة سوف تجد لھا مكاننا في

الجارف للعولمة الذي يتدفق  ولن يكون لدينا القدرة على منع أو حتى التخفيف من ذلك التيار
   عبر الفضاء وال يمشي على األرض

 ھذا المد الثقافي الغربي و الذي لن إغفالضرورة عدم  و التنمية على اإلصالحفيؤكد حزب 
امل و منذ السنوات األولى يحول عنه سوى تمسك المجتمع بمبادئة و ترسيتھا و ذلك بشكل متك

  .جيل ينتمي لثقافة مصرية خالصة الفوري للبناء للتعليم و ا

المرتبطة لك الظواھرالجتماعي ھي تاإن من اكبر األدلة على تأثير العولمة وبداية بروزھا  - 
ًأصبحت جزءا من  بمتابعة اإلنتاج العالمي من األفالم السينمائية، في مجتمعاتنا ھذه الظواھر

 أحدثھو مربوط بمشاھدة   للمجتمع وبدأنا نسمع أن من دوافع السفر والتنقل ماالثقافيالتكوين 
ابه معه البحث مثال عن الكتب يتش األفالم العالمية في دور السينما القريبة منا، ھذا مثال بسيط

الفكرية   .والمكتبات وعن المؤسسات الثقافية الراعية لألنشطة
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فيجب من ذلك إن أردنا الحفاظ على قيمنا االتجاه لتشكيل الوعي الثقافي المصري بنفس الوسيله 
الذي من خالل االھتمام بحمالت التوعية العامة و االھتمام باإلنتاج السينمائي المصري الخالص 

  .يعبر عن قيمة أو فكره أو يرفع روح الوطنية و األخالق 

العالمي العالم اليوم يتغير والمجتمعات تتغير والظروف االقتصادية سوف تستمر بضغطھا - 
كبير من االھتمام  على المجتمعات لعدة سنوات قادمة لذلك يجب أن تحظى التنمية الثقافية بقدر

والتحوالت العالمية   .لى مواجھة األزمات االقتصاديةمن اجل مساعدة المجتمع فكريا ع

االجتماعي يعتبر المزيد من المساحات المفتوحة في الثقافة وممارستھا وجعلھا معبرة عن الواقع 
االجتماعي   .مطلبا أساسيا لكي نردم تلك الھوة الثقافية التي قد تحدث في واقعنا

عليھا وخصوصا الشباب منھم من ممارسات نطلقالتغير الذي نراه اآلن لدى كثير من األفراد  
يستقبلھا المجتمع  بأنھا غربية ھي في حقيقتھا ليست عمليات تقليد ھوجاء بل ھي ثقافة جديدة
ينقلونھا إلى أبنائھم  وسوف ينشأ عليھا ھؤالء الشباب وتصبح جزء من تكوينھم الفكري وقد

نطور من خاللھا مشروعات  تي يجب أنما ھي الكيفية ال: مستقبال لذلك يبقى السؤال المھم
؟..العالمي    .ثقافية تستوعب األبعاد االجتماعية وتتكيف مع الواقع

قادرة على إدارة ثقافتھا إذا لم تستوعبھا الكثير من المجتمعات في العالم المماثل لنا لن تكون - 
فنية بناء لمشروعات فكرية ومشروعات  من خالل مشروعات وتنمية ثقافية تنطلق من
العالمية وتتكيف معھا بطريقة ماھرة بدال من  ومشروعات إبداعية وثقافية تستوعب الثقافة

  .تركھا والتظاھر بحجم تأثيرھا

بأفكار الكثير من المجتمعات في العالم ليس أمامھا خيار فلن تصبح قادرة على إغالق الفضاء 
للتطوير  .يجب أن تتعرضتقليدية فالكثير من مقومات الحياة الثقافية واالجتماعية 

مجتمعات الكثير من الحساسيات يجب أن تزال من طرق التطوير الثقافي فليس أمام الكثير من 
عن مسارين فھي  العالم من خيار للسكوت ثم انتظار المفاجآت االجتماعية والتي غالبا لن تخرج

مجتمع أن يتخلص ال أو تطرف إلى الشمال وھذا ما يجب على) إرھاب(إما تطرف إلى اليمين 
التنمية الثقافية يتحقق الوعي  منه عبر خطط تستوعب الحياة الثقافية وتعمل على تنميتھا، ففي

التطوير والنماء الذي يتحقق في  االجتماعي وتتضح أھمية المجتمع الثقافية ويتم تقدير
  .المشروعات االقتصادية والتربوية وغيرھا

  والقصيدة   الكتاب   من   وقوالبھا   أوعيتھا   بمختلفالمصرية   لفنونوا   لآلداب   الراھنة   الحالة   إن 
  محال   تكون  أن   ينبغي   الخ ..  والتليفزيوني    اإلذاعي   والمسلسل   والمسرحية   الفيلم    إلي ..   واللوحة 
ويمكن االستعانة في ھذا ,  المصريين   والمبدعين   المثقفين   كل   فيه   يشارك   جاد   وحوار   لنقاش 

 والذي قامت بإعداده مؤسسة الفكر العربي مؤخرا  َّ العربي األول للتنمية الثقافية الصدد بالتقرير
  اتخاذ   األقل   علي   أو   لتطبيقھا م حتى يمكن الوصول إلى آليات وحلول 2008 نوفمبر 15في 

   . التنفيذ   موضع   لوضعھا   الخطوات   بعض 
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  مج التعليمبرنا
  مقدمة

  
 سوف يظل موضوع التعليم في مصر على رأس القضايا التي تحتاج إلى جهود فكرية وعملية

 ، فتنمية اإلنسان هي مبغي التنمية لما له من تأثير كبير على حاضر األمة ومستقبلها, وميدانية

.الرئيسي و العنصر األهم في أي عملية إصالح منشودة 

داده لبرنامج التعليم والبحث العلمي على دراسات ميدانية من خالل لذا اعتمد الحزب في إع

انعقاد اجتماعات مع المتخصصين في العملية التعليمية والطالب وأولياء األمور وأيضا من  

نقاشات و أطروحات  بالمنتديات االليكترونية على شبكة االنترنت واالستعانة  خالل حوارات و

,  من تجارب الدول األخرى في تطوير التعليماالستفادة ا الشأن وببعض األبحاث العلمية في هذ

    .التعليميةوالتخطيط الجيد للعملية
وذلك للوصول إلى نتائج واقعية وتشخيص حقيقي لكل مشكالت المنظومة التعليمية إلعداد 

أن برنامج إصالح وتطوير  يرى الحزب و ،  برنامج على أسس عملية وموضوعية قابلة للتنفيذ

في النهاية  لكنها تتكامل, ينبغي أن يقوم على أساس أنها منظومة متكاملة تتنوع فروعهاالتعليم 

 لتخدم خطط التنمية التي يحتاج إليها المجتمع
من عقل اإلنسان يتكون في السنوات الخمس األولى من % 80العلمي أثبت أن  ٕواذا كان البحث

الباقية من خالل التجارب % 10ما تتكون الـبين, تتكون حتى العام السادس %10 وأن, حياته

  فإن ذلك يعني ضرورة التركيز على تلك, والخبرات التي يمر بها اإلنسان في حياتهوالمواقف
  .بتوفير كل وسائل الرعاية الصحية والرياضية والغذائية, الفترة األولى

العملية التعليمية  عوق تالتيللتعرف على العقبات واستخالص النتائج    الميدانيوبعد البحث 
  : األتي مصر تم استخالص في

وطالب الجامعات مقابل نقص أماكن التدريس المناسبة  زيادة أعداد تالميذ المدارس  -

.نقص األساتذة والمعلمينوالتجهيزات التعليمية إضافة إلى      

م يتم تأهيلهن عدم االهتمام بدور الحضانة وقيام القائمين على هذه الدور بتعيين موظفات ل -

تربويا أو حتى إعداد مناهج تربوية لهذه المرحلة والتي تعتبر من أهم مراحل التنشئة على 

 الفترة الذهبية لتنمية اإلطالق حيث تتكون خاللها الشخصية السوية كما تعتبر هذه المرحلة هي

   ٕ واطالق جميع طاقاته اإلنسانية واإلبداعية الكامنةطفلال
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بالصحة النفسية والتنشأة السليمة  للطالب في جميع المراحل التعليمية مما قد عدم االهتمام  -

أو طالب يفتقد إلى الثقة ) األنا ( ينتج عنه طالب ذو طابع نرجسي تتنامى وتتعاظم بداخله آفة 

…  إلخ  نتيجة عدم االهتمام بالتنشئة النفسية السليمة للطفلأو طالب ذو ميول عدوانية بالنفس
يمكنهم من تحقيق التطوير الالزم في  أهيل المدرسين واألساتذة على النحو الذيضعف ت  -

 والتربوية هذا باإلضافة إلى عدم تفرغ المدرس ألداء مهمته التعليمية حيت يتم العملية التعليمية

رجل أمن بوابة المدرسة أو مشرف دور أو عضو لجان المشتريات ( تكليفه بأعمال أخرى مثل 

 …  )الخ 
الدراسية وعدم تحديثها في إطار الحركة المتسارعة في تقنية العلوم -  الحديث  جمود المقررات 

 .و عدم االهتمام بالبحث و التطوير المستدام 
في أو المراجع الكافية و الالزمة للتمكين من الدراسة السليمة و ذلك عدم توافر المكتبات  -

   .واألستاذ على اإلفادة منها معرفيا وفكرياالطالب المدارس والجامعات بالشكل الذي يساعد
 وجهات و عدم وجود  تطوير أو أي اتجاهات بحثية أو من أي ابتكارالكتاب الدراسي خلو  -

   .قابلة للنقاش والحوارنظر
والمعامل   ضعف التمويل المالي الالزم لحسن سير العملية - األجهزةو تهالك, , التعليمية

تهالك حالة المنشآت إضافة إلى ,  بجميع مدارس مصر  وتجديدوالمختبرات دون أي إحالل

   .التعليمية

عدم االهتمام بالتدريب المستمر للتواكب مع تطورات معطيات و  تعيين معلمين غير مؤهلين  -

 ، إضافة إلى عدم وجود أي حوافر لهم مما يجعلهم العملية التعليمية على كافة المستويات

 . عرضة للحوج و االحتياج 
دولة من  ال تكاد توجد في أي,  الدروس الخصوصية التي تعد بكل المقاييس جريمة تعليمية -

 طلب المعونة إلى  الدراسة بالمدارس وتحولهمفيانصراف الطالب عن االنتظام   ودول العالم

آثارها السلبية التربوية  بكل" الدروس الخصوصية" غيرهم يمارسون تجارة آخرينمن مدرسيهم أو 

القتصادية، وتدميرها لوظيفة المدرسة والدرسوا

 تطوير قدراتهم الذهنية وبناء في أثر يسهم أيمنها   من دون أن يبقى الطالباختبارات إعداد -

  . شخصياتهم

   :  و لذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية التالي 
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 أساس ينبغي أن يقوم على  كما برنامج إصالح وتطوير التعليم ضرورة ملحة لتفعيل– 1

في النهاية لتخدم خطط التنمية التي يحتاج  لكنها تتكامل, أنها منظومة متكاملة تتنوع فروعها

 وف يكون عاما وشامال وان يكون مستمرا ومتواصال ال يخضع لظرأنيجب   وإليها المجتمع

  معينة وكذلك تطويرا نوعيا متجددا قادرا علي التكيف مع كل المتغيرات واالحتياجات

ن مواطن متعلم تعليما جيدا ال يمكن الدخول في دائرة المنافسة ضمن مناخ العولمة بدو -  2

  .واالقتصاد العالمي ولذلك يجب الحرص علي ربط التعليم بالتنمية

 واإلبداعمهارات التفكير الناقد واالتصال  تنمية العمل على تطوير برامج التعليم بغرض – 3

ن المهارات األساسية في التعليم الحديث ولذلك والعمل الجماعي وحل المشكالت أصبحت م

  . جنب مع أساسيات التعليم مثل القراءة والكتابةإلييجب االهتمام بها جنبا 

 نظام تعليمي حديث عالي الجودة ذي مستوي عالمي إليتوجيه مدارس التعليم العام  -  4

.. ة والتنوع واالختياريعني السعي لترسيخ أربعة مباديء أساسية وهي االستقاللية والمسؤولي

 هذه المباديء األربعة ستسهم في إرساء الدعائم التي يمكن االعتماد عليها ويرى الحزب أن

   .مصرفي بناء المستقبل التعليمي في 

مقومات ر و من ذلك اعالء ل، والتنوع والتسامح وتقبل اآلخالجماعي ترسيخ قيم العمل -  5

  . والديمقراطية لدى المتعلماالنتماءالحقيقية و بث روح المواطنة 

 و الذي اآللي على ضرورة توفير المقومات الالزمة لتعليم مهارات الحاسب التأكيد – 6

والتكنولوجيا المتقدمة،  ضرورة مجتمعية و من ذلك رفع قدرة الطالب على استيعاب أصبح

  . عالم متغيرفيوالمنافسة 

 بالمواثيق الدولية والقومية العملية التعليمية الخاصة بالتزام المعايير على التأكيد ضرورة – 7

ًعموما  .المرأة واإلنسان الخاصة بحقوق الطفل و  
 ما يقدمه ضرورة الربط بين نوعية التعليم و احتياجات سوق العمل و التأكد من توافق  – 8

وتربوية مع مطالب ورغبات واحتياجات المستفيدين من   من خدمات تعليميةالتعليميالنظام 

  .ك الخدماتتل

  :محاور تطوير العملية التعليمية 
: تطوير المنهج الدراسي – 1

يمكنهم  المدرسين واألساتذة على النحو الذي إعادة النظر في المناهج التعليمية لتخريج  -

 والتربوية هذا باإلضافة إلى تفرغ المدرس من تحقيق التطوير الالزم في العملية التعليمية

  مية ألداء مهمته التعلي
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 إعادة النظر في المناهج التعليمية لجميع المراحل إلعداد الطالب الذي يتميز بالقدرة على -

 مهارات التفكير الناقد واالتصال والعمل الجماعي وحل المشكالت تنميةالبحث واإلبداع و 

  وتمرسه على آداب النقاش والحوار 

  )  السلوك األخالقي  مادة( إضافة مادة إلى المقرر في جميع المراحل تسمى  -

وتقييم مستوى الطالب أخالقيا يخضع لمعيار مستوى سلوكياته في  المدرسة  وتعامله مع 

زمالئه وأساتذته وليس امتحانه في المادة والقائم على التقييم هو مدرس الدين وتضاف 

  درجاته إلى المجموع الكلى وتعتبر مادة نجاح ورسوب 

الطالب واألستاذ  ي المدارس والجامعات بالشكل الذي يساعد المكتبات فالعمل على توفير -

  .على اإلفادة منها معرفيا وفكريا
أة السليمة  للطالب في جميع المراحل نش وال اهتمام وزارة التربية والتعليم بالصحة النفسية-

يم ٕالتعليمية إلعداد النشء الذي يتميز  باالنتماء للوطن والثقة بالنفس وانكار الذات والق

  .السليمة والتمرس على العمل الجماعي و تفعيل دور المشرف االجتماعي 

   : اإلدارية للتعليم ضرورة رفع كفائة المنظومة – 2

 أن بحيث  المعلمين بجميع المراحل التعليمية إعادة تأهيل  التأهيل للمعلم و ضرورة  -

  .مي  إضافة للتأهيل العليكونوا مؤهلون تربويا كشرط أساسي للتعيين

 تطوير إعادة النظر في أسلوب اختبارات الطالب بالشكل الذي يكون له كبير األثر في -

  . و من ذلك مراجعة فكر االمتحانات و توزيع الدرجاتقدراتهم الذهنية وبناء شخصياتهم

آال يزيد عدد تالميذ الفصل الدراسي الواحد  توفير عدد اكبر من المدارس و العمل على -

  ميذا مع العمل بنظام اليوم الكامل فى جميع المراحل التعليميةعن ثالثون تل

 أنكما يجب  إلزاميو تعليم مجاني  وصوال للثانوية العامة األساسيالتعليم حق ، فالتعليم  - 

 لسوق عمل متوسط طالب يؤهل الأن مرحلة الثانوية العامة علي حتىمعرفي  تعليم إلىيتحول 

  .  من خالل مكتب تنسيق مستقل و بعدها االلتحاق بالجامعةأ, 

 مع المراعة و اآلخرينو بمصروفات نسبية للطالب  يكون التعليم الجامعي مجاني للمتفوقين -

. االهتمام بالبعد االجتماعي   

   .توقيع الكشف الطبي النفسي على المدرس واجتيازه له كشرط أساسي للتعيين -

 التى تهالكت ٕاحالل وتجديد المنشآت التعليميةوت والمعامل والمختبرا  األجهزةتجديد وتطوير -

  .حالتها

الموارد المالية والبشرية والمادية   أن توفرهي مواجهة هذا الواقع، تظل الحقيقة األساسية فيف

  المجتمع، إال أنه ليس شرطا كافيا، فيللتعليم ٕوالتقنية وان كان شرطا ضروريا لقيام نظام متميز
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 نجاحها والوصول فيللمنظومة التعليمية يمثل الحلقة الحيوية  

  نظم التعليم العالميةفية تعددالم  .بها إلى المستويات

  :التمويل والبحث العلمي  -  3

البحث العلمي مكلف، ونتائجه غير مضمونة ولكن ال غني عنه ألي مشروع تنموي، و  -  1

األساسي والجامعي والبحث العلمي أولوية في  لتعليم إعطاء نفقات اإليلذلك يدعو الحزب 

 و توجيه دعم اكبر للعملية التعليمية اإلنتاجية الموازنة العامة للدولة علي حساب النفقات غير

  .  المنشود اإلصالحلخلق مواطن متعلم و مساهم في التطوير و 

 أكثـر مـن فيكرار البحث  ضرورة التوقف عن تنفيذ البحوث العلمية بطريقة عشوائية تسبب ت- 2

 فـي تـم تنفيـذها التـيووضـع قاعـدة بيانـات بـالبحوث , العلميوذلك عن طريق ميكنة البحث , مكان

 توصــل إليهــا البــاحثون حتــى تكــون نقطــة انطــالق التــيوأهــم النتــائج , المجــاالت العلميــة المختلفــة

لـــى أن يـــتم ربـــط ع, وأال تكـــون مجـــرد بحــوث لمـــنح درجـــات علميـــة, لبحــوث أخـــرى تخـــدم المجتمـــع

  .البحوث العلمية باحتياجات المجتمع

 القــوانين والتــشريعات وتعــديلها وتغييرهــا حــسب الحاجــة مــع تحفيــز القطــاع فــي إعــادة النظــر -3

ًوالسماح بالتبرعات للمراكز البحثية خـصما مـن الوعـاء , العلميالخاص على خوض مجال البحث 
  . بدون حد أقصىالضريبي

ير العملية التعليمية ، يرى حزب االصالح و التنمية و لذلك و لمواكبة تطو
يل بعض المشروعات و منھا التالي لضرورة تفع

  :المجلس األعلى لتطوير التعليم   - 1    

  

 مصر التي كانت تعتبر أحد أن لتطوير التعليم أصبح ضرورة ملحة حيث أعلى مجلس إنشاء أن

 أمية األكثر في عداد الدول اآلن أصبحت ، منارات العلم على مدار العصور و على مر التاريخ

  . التي تهم البشرية األبحاث مساهمة في التطور العالمي و األقلو 

  

 جامعة بالعالم 100 أهمو كان من مظاهر تلك الردة عدم وجود أي جامعة مصرية داخل 

 صالحية  منالتأكد بعد المعادلة و إال عدم اعتراف دول عديدة بالشهادات المصرية إلى إضافة

  .الممارسة للخريجين المصريين سواء من المدارس أو الجامعات 

  :اختصاصات المجلس األعلى لتطوير التعليم 
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 يكون إنشائه بقرار من مجلس الوزراء على أن تشمل عضويته وزراء التعليم و البحث – 1

 يشمل ممثلين  السكان ، كما يجب أنيرالعلمي و وزير الصحة و وزيرة الشئون االجتماعية و وز

  .ألولياء األمور على كافة المستويات و إضافة إلى ممثلين لالتحادات الطالبية 

 يكون منوطا بتقديم خطة استراتيجية تشمل تطوير التعليم على كافة المحاور و محاربة – 2

  .األمية على كافة المستويات 

ء الجمهورية كما يكون تابعا  مسئوال على متابعة الخطة االستراتيجية و ذلك في جميع أنحا-  3

  .له هيئة مفتشي التربية و التعليم 

  . يهتم باألعداد للمدرس و المنهج معا و تطويرة باستمرار لمواكبة التطور العالمي – 4

 يختص بالبعثات التعليمية للخارج و فتح مجاالت لتبادل الخبرات و المعلومات مع جميع – 5

  .الدول األجنبية 

 عن توجيه المعونات أو ميزانية وزارة التربية التعليم في اتجاه الخطة  هو المسئول– 6

  .رفع كفائة التعليم و التي عرضها مة االعاالستراتيجية 

 العمل على الربط بين احتياجات سوق العمل و نوعية التعليم و خلق البرامج و االليات و – 7

 يجوز الفصل بين احتياجات سوق الخطط لتطوير التعليم لخدمة حركة المجتمع ، حيث انه ال

  .العمل و نوع التعليم و عدد الخريجين نهائيا 

 العمل على تنفيذ خطة إلنهاء ظاهرة التعليم التحويلي و الذي هو ال يعبر اال عن سوء – 8 

اإلدارة و التخطيط للعملية التعليمية المصرية و عدم توافقها مع احتياجات السوق ، مع العلم أن 

  .امج قد كلفت الدولة من المال و الجهد مما يؤكد ضرورة إنهاء هذه المشكلة من جذورها هذه البر

 يتبع المجلس األعلي لتطوير التعليم إدارة التفتيش الخاصة بوزارة التربية و التعليم و تعتبر – 9

  .جهازها الرقابي 

حسين حال التعليم و بناء  التخطيط لتوفير األموال الالزمة من ميزانية الدولة أو خارجها لت– 10

  .مدارس جديدة و تطوير المدارس و الجامعات الحالية 

 يقوم بمراجعة آليات وضع المناهج و تقدير مدي االستفادة منها و ذلك بالتعاون مع جميع – 11

  .أفرع وزارة التربية و التعليم و التعليم العالي 

   الصندوق القومي لتطوير التعليم- 2

رة التعليم الخاص و الذي أصبح يمثل عنصرا هاما في التعليم المصري ، و من نظرا لتنامي ظاه

  .ذلك ظهور الثراء الفاحش و السريع للقائمين على هذه المؤسسات 

و انطالقا من أن التعليم حق ، فيجب أن يتم زياد المشاركة لهذه المؤسسات في تنمية و تطوير 

على هذه المؤسسات و تكون  % 10 إضافية بواقع العملية التعليمية على أن يتم توقيع ضريبة

  .لصالح المجلس األعلى لتطوير التعليم 
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بل تحصل من أرباح كما يجب التأكد من أن هذه الضريبة ال يتم تحصيلها من الطالب 

  . المؤسسات التعليمية للتعليم الخاص و ارباح المستثمرين بها 

ن هذه الضريبة اإلضافية يتم إيداعها بالكامل أن تكوكما يرى حزب اإلصالح و التنمية ضرورة 

ا أو ذهابها ألي فرع آخر من فروع ميزانية عدم المساس بهبصندوق تطوير التعليم و التأكد من 

حيث ان توفير التمويل هو دعامة أساسية لنجاح تفعيل دور المجلس األعلى لتطوير الدولة ، 

  .التعليم 
 

    مشروع تطوير التعليم عن بعد-  3

  ُلتعليم المفتوح والتعليم عن بعدا

ُانتشر نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في أنحاء العالم كنمط من أنماط التعليم بعد أن 
رأت فيه الدول المتقدمة والنامية والمنظمات الدولية أسلوبا عصريا للتعليم يرع العديد من 

  ايد اإلقبال على التعليم العالياالعتبارات أو يحل كثيرا من المشاكل التي نجمت عن تز

  الخصائص والمزايا

   يساهم نظام التعليم عن بعد في تحقيق ديمقراطية التعليم باعتباره حق من حقوق – 1

   المكان والزمان ومستفيدا من تاإلنسان متجاوزا حدود التعليم التقليدي المحدد بإمكانيا     

  تعليم ونقل المعلوماتالتقدم العلمي والتكنولوجي في وسائل ال     

   يجعل التعليم عن بعد المادة العلمية والتعليمية في متناول الطالب حيثما كان ومتى – 2

  شاء من خالل وسائل االتصال الحديثة دون الحاجة إلى التجمع في مكان واحد      

   مستخدما في ذلك أسلوب التعليم الذاتي كنمط من أنماط التعليم في مجاالت تخصص     

  المجتمع     

   يتيح التعليم عن بعد فرصة ثانية لمن فاتتهم الفرصة بسبب االنخراط في العمل أو – 3

  زواج الفتيات أو الظروف األسرية أو التعليمية     

   من خالل التعليم المستمر يمكن التعليم عن بعد العاملين من مواكبة التقدم الحديث في – 4

  دى إلى تنمية المجتمع ورفع كفاءة  العمل وهو ما يؤمجاالتهم دون انقطاع عن     

  وتثقيف المواطنين      العاملين 

   فتح مجاالت التعليم أمام الطالب الراغبين في ذلك بدال من التحاقهم بالجامعات – 5

  ٕاألجنبية واهدار موارد الدولة في العمالت الصعبة التي تنفق خارج مصر     

  اغتراب الطالب والطالبات الذين يلجأون للدراسة في  المساهمة في حل مشكلة – 6

  الجامعات خارج محافظاتهم أو الجامعات األجنبية      

   - :  يحقق التعليم عن بعد مبدأ ربط الجامعة بالمجتمع من عدة جوانب أهمها – 7
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  توفير برامج وتخصصات تخدم احتياجات المجتمع وقطاعاته المختلفة) أ (        

…… هندسة البرامج – النظم المعلوماتية –الحاسوب - االنترنت         (  ) إلخ 
  يتيح التعليم عن بعد للطالب اختيار البرامج  والتخصصات البينية المستحدثة ) ب (      

  تواكب  العصر التي يرغب في دراستها و تخدم احتياجات قطاعات            التي 

   متعددة في المجتمع           

  حقق نظام التعليم عن بعد مبدأ التعليم المستمر عن طريق إعادة التأهيل وتحديت  ي– 8

  المعلومات مما يتيح الفرصة للدارس لتغيير مهنته أثناء حياته باإلضافة إلى اكتسابه      

  مهارات جديدة في مجاالته دون االنقطاع عن عمله مما يحقق االستفادة القصوى من      

   البشرية والمادية المتاحةت اإلمكانيا      

   تخفيض النفقات على الدولة وعلى الدارس أيضا مما يخفف بعض األعباء على– 9

  المجتمع       

   خلق كوادر فنية قادرة على التعامل مع تقنيات التعليم عن بعد– 10

  

  في الجامعات المصرية) التعليم عن بعد ( برامج التعليم المفتوح  

  لس األعلى للجامعات في جلسته    ة التعليم المفتوح في مصر بقرار للمج  بدأت تجرب:أوال 

   بضرورة إنشاء جامعة مفتوحة باعتبارها 1987 / 4 / 9في  ) 299 (           رقم

  وسيلة للتعليم المستمر يحقق فرصة التعليم لمن لم تمكنه ظروفه من االلتحاق           

  المعتادة وأيضا للتخفيف عن مؤسسات التعليم العالي  معيةبالبرامج التعليمية الجا         

  وألفضليته عن نظام االنتساب الذي أجمع الكل على فشله          

   -:  توجد برامج التعليم في مصر في أربع جامعات  هي :ثانيا 

    أسيوط -  عين شمس -  األسكندرية  -        القاهرة  

   خرى بطلبات لتطبيق نظام التعليم المفتوح منها على         وتقدمت بعض الجامعات األ

  سبيل المثال جامعة جنوب الوادي وجامعة المنيا وغيرهما        

  شروط القبول وقواعد نظام التعليم المفتوح بالجامعات المصرية

(  قرر المجلس األعلى للجامعات شروط القبول بالتعليم المفتوح وذلك بجلساته في السنوات 

  :وفى قراراته الالحقة على النحو التالي  ) 1992 – 1991 – 1990

  ها من الدبلومات الفنية  الحصول على الثانوية العامة أو الثانوية األزهرية أو ما يعادل– 1

    بشرط مضى فترة خمس سنوات على األقل من تاريخ الحصول عليها المتوسطة     

  ونية العملية على الحاصلين على الثانوية  يقتصر القبول في برنامج الدراسات القان– 2

  العامة أو األزهرية فقط وما يعادلها من الثانوية العربية و األجنبية     
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   50يشترط النجاح بمجموع ال يقل  بالنسبة للطالب الحاصلين على الثانوية األزهرية ف– 3

    من مجموع الدرجات %     

  الدبلومات الفنية نظام السنتين أو المؤهالت (  الحاصون على مؤهالت فوق المتوسط – 4

  ذات العالقة بالدراسة فيلزمهم إحضار بيان نجاح في المقررات السابق ) الجامعية      

  المواد التي لها عالقة بالبرنامج الراغب في دراسته وبحد  دراستها إلمكانية حذف     

  أقصى عشرة مواد     

  إعداد الطالب الذين جامعي في بداية كل عام جامعي  تحدد لجان قطاعات التعليم ال– 5

  طالب ) 500(  كلية وفقا لهذا النظام على أن ال يتجاوز هذا العدد يقبلون في كل     

   يجوز أن يقبل الحاصلون على مؤهالت عليا– 6

  ين يتقدمون للقبول بنظام  تسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذ– 7

   المفتوح تعليمال     

  :إيجابيات التجربة المصرية 

من الراغبين في  % ) 7بنسبة (  الفرصة ألعداد كبيرة من الراغبين في التعليم العالي إتاحة

الدراسات التعليم وأتاح فرص التعليم لمن فاتتهم هذه الفرصة بسبب انخراطهم في العمل أو 

   -: الزواج وأدى ذلك إلى 

  ؤسسات التعليم العالي  تخفيف الضغط على م– 1

   حل مشكلة اغتراب الطالبات والطالب وساهم في تقليل أعداد الطالب المسافرين – 2

  للدراسة في الجامعات األجنبية     

  . المساهمة في فتح المجاالت للتخصصات المستحدثة المزدوجة والبينية – 3

  لمفتوح خلق كوادر فنية قادرة على التعامل مع تقنيات التعليم ا– 4

   تخفيض التكاليف على الدارس والدولة– 5

   في الجامعات مما يحقق  البشرية والمادية المتاحةت االستفادة القصوى من اإلمكانيا– 9

   ياقتصاد أقصى عائد      

  قوف على كل جديد في تخصصاتهم  إتاحة الفرصة للعاملين في المجاالت المختلفة للو– 7

  م كما أتاح الفرصة للدارس لتغيير مهنته أثناء حياته طبقا  االنقطاع عن عملهدون     

  للمتغيرات االجتماعية و االقتصادية فى المجتمع     

  سلبيات التجربة المصرية 

  من التفاعل مع متطلبات   لم يحقق نظام التعليم المفتوح في معظم الجامعات أي قدر -  1

  معية من التخصصات والمهارات   والتعرف على االحتياجات المجتسوق العمل      

   لم يتم إعداد وتأهيل  االعتماد على أعضاء هيئة التدريس في الكليات التقليدية وبالتالي– 2
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   هيئة تدريس متخصصين في نظام التعليم عن بعدأعضاء      

   دور المرشد األكاديمي في جميع برامج التعليم المفتوح غير موجود والمرشد – 3

     Tutorي األكاديم        يكون على اتصال دائم ومباشر بالدارسين في أوقات محددة
   ال تزال برامج التعليم المفتوح تحاكى الكليات التقليدية في أسلوب المحاضرات – 4

  التقليدية وهذا  يتعارض مع فلسفة وفكرة التعليم المفتوح وآلياته والتي تعتمد على      

  .التعليم الذاتي     

  تحانات النهائية في نهاية كل اد وتقييم الدارس في جميع برامج التعليم على االم اعتم– 5

   دراسيفصل     

   قصور في التوعية اإلعالمية للتعليم المفتوح وخاصة التعريف ببرامجه وأهدافه – 6

  من أنماط منظومة التعليم العالي مما أدى إلى قلة أعداد الدارسين في  وأهميته كنمط     

  بعض البرامج      

  لتعليمية  والزالت برامج  هناك أوجه قصور في األبنية المخصصة لمباشرة العملية ا– 7

   المفتوح تجرى في الكليات الخاصة بالطالب النظاميين التعليم     

   ال يوجد معايير قياسية العتماد مؤسسة التعليم المفتوح والموافقة على بدء الدراسة – 8

  المعتمدةفي البرامج      

   عدم وجود آلية لضمان الجودة وتقويم األداء داخليا وخارجيا– 10

  ُالرؤية التي يتبناها الحزب إلصالح وتطوير التعليم عن بعد 

   تطوير البرامج والمقررات– 1

   إعداد أعضاء هيئة التدريس والكوادر الفنية المدربة على استخدام تقنيات التعليم عن – 2

   .بعد      

  عديل نظام االمتحانات والتقويم بالنسبة للدارسين ت– 3

   ضرورة ضبط الجودة واالعتماد – 4

    تطوير البرامج والمقررات-  1

 ضرورة وأهمية تنوع التعليم عن بعد ليشمل البرامج النظرية وعدم االقتصار على –     أ 

  االقتصاد القوميالتخصصات النمطية واالهتمام بمجاالت هامة مرتبطة بمجاالت اإلنتاج في 

لتعليم عن بعد وتقنياته  تصميم المقررات بما يتالئم مع نظام الساعات المعتمدة ونظم ا–ب 

 Multi Media   ) (  الوسائط المتعددة واستخدام
ٕجامعي وادخال التعديالت  تحديث مستوى المقررات الدراسية لجميع أنماط التعليم ال–ج 

   علمية متخصصة  ثالث سنوات من خالل لجانعليها كل
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على اإلنترنت من خالل موقع خاص لكل كلية ( ٕ إعداد كتب واصدارات إليكترونية –د 

تختص )  إلخ .…شرائط كاسيت / شرائط فيديو / أقراص الكمبيوتر / للتعليم عن بعد 

  بمقررات التعليم عن بعد وتفي بمتطلباته وخاصة إجراء التدريبات والتطبيقات 

م والتعليم ومنها  في عملية التعلInteractivity  ( عل الداخلي  تعظيم دور التفا–هـ  )

   المتعلمين وبعضهم البعضالتفاعل بين

  إعداد أعضاء هيئة التدريس والكوادر الفنية المدربة على استخدام تقنيات التعليم عن – 2

  بعد

   وضع نظام أو أطر إلعداد كوادر من المتخصصين والمدربين على إعداد كتب –أ 

ُواصدارات خاصة ببرامج التعليم عن بعد       ٕ  

   Tutor تفعيل دور المرشد األكاديمي –ب    عليم عن بعد الذي يكون على   في نظام الت
   دائم ومباشر بعدد مناسب من الدارسين عبر قنوات اتصال متعددة اتصال      

   جوانبه تأهيل جهاز إداري وفني للتعامل مع نظام التعليم عن بعد بجميع–ج 

   تعديل نظام االمتحانات والتقويم بالنسبة للدارسين– 3

   وضع نظام لقياس القدرات العلمية للدارس ومدى تقدمه في دراسته بعيدا عن النظم –أ 

  يميللتق التقليدية     

   تجرى االمتحانات وفقا للنظام المعمول به بالدراسة بنظام الساعات المعتمدة وال –ب 

   امتحانات نهاية الفصل الدراسيتقتصر على     

   في كل مقرر من خالل  يكون هناك تقويم مستمر للدارس على مدى الفصل الدراسي–ج 

   وتطبيقات تعتمد على اإلسلوب الموضوعي يقوم بها الدارس على شكل عدة تدريبات     

  تقويم ذاتي     

  

    ضبط الجودة واالعتماد  -  4

  دة الداخلي على أن بعد آليات تقويم األداء وضمان الجو  تنشىء مراكز التعليم عن -أ 

  جهات محايدة من خارج الجامعةيعتمد من قبل      

  اد مراكز التعليم عن بعد باعتم) جهة محايدة (  تقوم هيئة ضمان الجودة واالعتماد –ب 

  ة  تعليمية في منظومة التعليم العالي في مصر واعتماد مقرراتها الدراسيكمؤسسات     

  ومتابعة تقييمها على فترات متقاربة ضمانا الستمرار االعتراف بها كمؤسسات تعليمية     

  .  الممنوحة منهاوكذلك االعتراف بالشهادات    

لذا يؤمن حزب اإلصالح والتنمية بهذه الفكرة بعد نجاحها في دول عديدة من العالم األمر 

ظة للدولة إذا ما تم القضاء على السلبيات الذي سيكون له كبير األثر في توفير نفقات باه
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  امج الزراعيالبرن
  

  مقدمه

  

يولي حزب اإلصالح والتنمية أهمية خاصة للبرامج والسياسات التي من شأنها النهوض بالقطاع 

تماشيا مع األهداف العامة إلستراتيجية و التنمية االقتصادية , الزراعة المصريةالزراعي وتحديث 

   .دولةواالجتماعية لل

كما أن تطوير النظام الزراعي و إعادة تخطيطة هو الطريق الوحيد للوصول ألمن غذائي 

  : للمواطنين المصريين ، و للوصول لذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية التالي 

  

في الزراعة، المقترن بجلب أفضل  والعربي واألجنبي االستثمار الخاص المصريتشجيع  -  1

  . ثات العالمية المتوافقة مع ظروف اإلنتاج المحلىدالمستح

االستمرار في زيادة اإلنتاج الزراعي رأسيا وأفقيا، عن طريق التخصيص واالستخدام األمثل  -  2

  . ة وصوال للتنمية الزراعية المتواصلةللموارد الزراعية المتاحة مع الحفاظ على البيئ

 االستمرار في تنمية الثروة الحيوانية من خالل العمل على زيادة إنتاج البروتين الحيواني من -  3

مصادره المتنوعة، مع مراعاة الميزة االقتصادية النسبية لكل نشاط من أنشطة اإلنتاج الحيواني، 

وكذا زيادة اإلنتاج . والتركيب المحصولي األمثل, رىوربط التوسع فيها باألنشطة الزراعية األخ

سنة من خالل تطوير وتنمية /  كجم 14السمكي بما يحقق الوصول بمعدل استهالك الفرد إلى 

  . المصادر الداخلية وتطوير وتنمية مشروعات االستزراع السمكي

وي المسجلة والمعتمدة توفير التقاوي لألصناف والهجن النباتية مع اإلشراف على إكثار التقا -  4

  . ةالو راثيللمحافظة على نقاوة األصناف وثبات صفاتها 

 84



االستمرار في تقليل استخدام األسمدة والمبيدات الكيماوية، واالعتماد على برامج المكافحة  -  5

وتخصيص مناطق زراعية كاملة للزراعة العضوية دون استخدام أي , البيولوجية المتكاملة

  . من بينها منطقة جنوب الواديمبيدات كيماوية 

العمل على تحسين الجودة، مما يزيد القدرة على المنافسة العالمية والتصدير في ظل  -  6

سياسات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات المشاركة المصرية األوربية واألمريكية واتفاقية 

  . الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

, االئتمان الزراعي , اإلرشاد الزراعي, ت البحث العلمي وخاصة البيوتكنولوجيدعم مؤسسا -  7

  . التعاونيات الزراعية والريفية, التسويق الزراعي

 تطوير برامج اإلرشاد الزراعي وربط البحوث باإلرشاد والتكنولوجيا في األراضي القديمة -  8

اإلرشاد الزراعي , لعمل اإلرشاد الزراعيوالجديدة على السواء والتوسع في دائرة مجاالت أنشطة ا

حماية البيئة والمحافظة على الموارد , الثقافة السكانية, اإلرشاد الزراعي الموجه للشباب, النسائي

  . المائية وترشيد استخدامها باإلضافة إلى االقتصاد المنزلي والتغذية

ورفع كفاءة أنشطة  تطوير حجم إنتاج الخضر والفاكهة من نفس المساحة مع تطوير -  9

ونشر محطات فرز وتدريج وتعبئة وتبريد الخضر والفاكهة , التسويق والتصنيع والتصدير

واستكمال إجراءات قيام بورصة الخضر والفاكهة حماية القتصاديات المنتجين , للتصدير

  . والمسوقين والمصدرين

كفاءة استغالل الموارد إحداث تنمية زراعية شاملة باألراضي الجديدة من خالل زيادة  - 10

  .الزراعية المتاحة باإلقليم، ورفع المستوى االقتصادي لألسر الريفية وزيادة فرص العمل المنتجة

تطوير السياسة االئتمانية لبنك التنمية واالئتمان الزراعي ليقوم بدور تنموي متزايد في  - 11

من خالل , راعية والريفية المختلفةالقطاع الزراعي، بتوفير فرص االئتمان والتمويل لألنشطة الز

  إتباع طرق حديثة للنشاط

و لذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية الضرورة القصوى لالهتمام بالمشروعات التي تمثل 
  : أولوية حالية و ملحة للمواطن المصري في مجال الزراعة و منها 

  : أزمة القمح   -  1

ة، يسقط فيها العديد من المواطنين بين قتلى الحصول على الخبز سببا لمعركة يوميقد أصبح 

هذا الوضع على الرغم من سوئه فإن من إيجابياته أنه فتح .. وجرحى في الطوابير أمام المخابز

.المجال لمناقشة تتجدد دائما بمصر حول أزمة القمح ووسائل عالجها
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 مركز معلومات انطلقت المناقشات من تحديد حجم المشكلة، وكانت اإلحصائيات الصادرة عن

من احتياجاتها %60مجلس الوزراء خير وسيلة لذلك، حيث كشفت عن أن مصر تستورد حوالي 

الغذائية من الخارج، كما تواجه نقصا كبيرا في بعض المحاصيل البقولية الضرورية لسد الفجوة 

.الغذائية

حجم االستيراد وأوضحت اإلحصائيات أن القمح من أهم المحاصيل التي يتم استيرادها، ويصل 

السنوي إلى حوالي سبعة ماليين طن، يليه الذرة بمقدار خمسة ماليين طن، ومليون طن زيت، 

.ومليوني طن فول مدمس الذي يمثل ركنا أساسيا على مائدة ماليين المصريين بصورة يومية

ز هو وتأتي أهمية القمح في مصر من منطلق العادات الغذائية المصرية التي تعتبر رغيف الخب

ٍأساس المائدة، ولذلك ظل تأمين االستهالك محليا يشكل أكبر تحد يواجه الحكومات المصرية 

المتعاقبة على مدار خمسين عاما هي عمر أزمة القمح بمصر، حيث يصل إجمالي االستهالك 

 ماليين طن، 7 مليون طن، بينما حجم المنتج المحلي ال يزيد علي 12السنوي إلى أكثر من 

.من حجم االستهالك من الخارج% 50فرض على الحكومة استيراد حوالي وهو ما ي

واعتادت الحكومة المصرية على تخصيص بند مستقل في الميزانية العامة للدولة لدعم رغيف 

، ويوجد في مصر 2008وفقا لميزانية "  مليار دوالر3.3حوالي " مليار جنيه 15الخبز بلغ نحو 

.قيق الفاقد والمتسرب منها ما قيمته مليار جنيه سنويا ألف مخبز يقدر حجم الد18نحو 

 من واالقتراب عالج هذه األزمة فيلذا يؤمن حزب اإلصالح والتنمية برؤية كبار المتخصصين 

   - :  لمنتج القمح عبر عدة محور وهى الذاتي االكتفاءتحقيق 

ة من القمح والوصول استنبات أصناف عالية اإلنتاجيضرورة التوسع الراسي في اإلنتاج و  – 1

لتحقيق زيادة في اإلنتاج تصل إلي مليون طن،  ً إردبا للفدان،٢٢ً إردبا إلي ٢٠باإلنتاجية من 

 ألف ١٠٠ ماليين و٣تضاف إلي إنتاجية المساحات التي تتم زراعتها بالقمح، التي تصل إلي 

  فدان

 مليون فدان ٣.٤  التوسع في استصالح األراضي الجديدة إذ تستهدف الدولة استصالح-  2

، ويمكن زيادة المساحات المزروعة بالقمح في األراضي الجديدة بنحو مليون ٢٠١٧ بحلول عام

  . مليون فدان، تتم زراعتها حاليا في األراضي القديمة بالدلتا والوادي٢.٧ إلي فدان
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  يقتصر علي االستهالك اآلدمي والحد من عملياتحتى ترشيد استهالك مصر من القمح، -  3

التي تضيع في صناعة الحلويات والصناعات المرتبطة بها مع حظر استخدام  الفاقد منه،

من إنتاج القمح، % ١٢األقماح المحلية في هذه الصناعات علما بأن مصر تفقد سنويا حوالي 

 كيلو ١٥٠بسبب عمليات النقل أو التخزين ويجب أال يتجاوز معدل استهالك المواطن المصري 

 حاليا، ألن الدراسات العلمية تؤكد أن متوسط استهالك الفرد من ١٨٠ًبدال من ًجراما سنويا 

ً كيلو جراما، وكان الفالح المصري يخصص منذ القدم أردبا لكل فرد من أفراد ١٥٠القمح هو  ً
  .األسرة، ويتم تخزينه سنويا من محصوله من القمح

امها في عملية الخلط مع القمح  الحد من زراعة األرز، والتوسع في زراعة الذرة الستخد-  4

لصناعة الخبز مع مراعاة أن النسبة العلمية الالزمة لخلط الذرة مع القمح في صناعة رغيف 

للقمح و خلط الذرة مع القمح يهدف إلي توفير % ٩٠للذرة و% ١٠الخبز يجب أال تتجاوز 

مصنوع من الذرة القمح، وزيادة االكتفاء الذاتي منه، لكن يجب أن نضع خطة لصناعة رغيف 

 تصل حتى، من خالل التوسع في زراعة الذرة وتخفيض مساحات زراعة األرز، %١٠٠بنسبة 

  . ألف فدان تكفي االحتياجات٢٠٠ومساحات األرز إلي مليون 

 تشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة القمح، من خالل قيام الدولة بتقديم أسعار توريد -  5

لألسعار العالمية، مع رفع أسعار توريد محصول البنجر كي تتوازن مع ًمناسبة للمزارعين، طبقا 

ًأسعار القمح، وأن تكون هناك أسعار متوازنة أيضا بين األرز والذرة من خالل دورات ثالثية 
  .لزراعة القمح والذرة للحصول علي إنتاجية عالية

على المزارعين و  تذليل العقبات المالية لزراعة القمح و من ذلك تخفيض الضرائب – 6

الشركات و أيضا استمرار الدعم لألسمدة و تسهيل إجراءات استالم و تملك أي أراضي تكون 

  .  بغرض زراعة القمح 

 تقوم الدولة بتسلم إنتاج القمح والذرة بنظام الزراعة التعاقدية، من خالل قيام وزارة التضامن -  7

 بنكية للمزارعين لتشجيعهم علي التوسع في هذه وبنك التنمية واالئتمان الزراعي بتقديم تسهيالت

  .الزراعات

   الحيواني العلف في وضع ضوابط وآليات صارمة لضمان عدم استخدام القمح – 8
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  :إعمار سيناء زراعة و  -  2

 وأن تكون  , األولويات وعلينا أن نعيد النظر في  ,  التنمية هي صناعة الحياة وصناعة المستقبلإن

  , ة سيناء أولوية قومية وهناك وجهان متالزمان هما الضرورة الملحة لتنمية سيناءإعمار و تنمي

    .     وال انفصال بين االثنين , والثاني أنها أوال وأخيرا قضية أمن مصر القومي

هي ركن  .. سيناء بمقوماتها الطبيعية و مواردها الزراعية و الصناعية و التعدينية و السياحية

إلى رقعة  .. اتيجية مصر الطموحة للخروج من الوادي الضيق حول وادي النيلمن أركان إستر

و .. المتزايدة من السكان  رقعة تتسع الستقبال األعداد.. أرض مأهولة واسعة من مساحة مصر 

تبنى لهذا الجيل و األجيال  رقعة.. احتضان الطموحات و التطلعات الكبرى لهذا الشعب 

.. اإلنتاجية و المراكز الحضارية  ص العمل و النمو ، و من القواعدو تضاعف من فر.. القادمة

  .و القدرة االستيعابية لالقتصاد المصري

 يتضمن ضمن مجمل  ,1994 كان المشروع القومي لتنمية سيناء الذي أقره مجلس الوزراء عام

  , كيلو متر مربع ألف  61  والتي تبلغ مساحتها ,  توطين ثالثة ماليين مواطن في سيناء , أهدافه

  . إحصائية مواطن فقط حسب آخر ألف  360 ويسكنها

 ولم يقدر له من العمر أكثر من عامين ونصف عام ثم توقف  ,1994 والمشروع انطلق قويا عام

   . وأفرغ من مضمونه

هذا المشروع اعتمد علي ما تزخر به سيناء من ثروات وامكانات في الموارد الصالحة للزراعة 

    والتصنيع

    والذي لم تنشأ صناعات الستثماره , وكذلك الصناعات الغذائية التي تستفيد منها نخيل سيناء

 وتنفيذ خطط  ,1998  يتم مد ترعة السالم بكل مراحلها عامأن كان مقررا  , وفي الزراعة

   .  فدانألف  153 لزراعة

   . األملومرت السنوات علي ترعة السالم ولم يتحقق 

  ,  فإن ذلك أثر سلبا علي ما كان قد أقيم من بنية تحتية , شروع من مضمونهوحين أفرغ الم

 وكان المشروع قد تضمن مد خطوط  ,  قد أهدرتاألموال مليارا من الجنيهات أي أن  12 تكلفت
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 والتي يصل ما نستورده  ,  تكفي لسد احتياجات مصر من المواد الغذائيةأن سيناء يمكن  زراعةإن

 ولكن يمكن أال تعتمد علي الخارج في السلع  ,  من احتياجاتها %70  ـ %65 منها ما بين

   .  فدان لو تم ريها لحصلنا علي حصاد كبير من القمحألف  50  فهناك , االستراتيجية كالقمح

 وهذه  ..  هو مناطق مظلمة , افة إلى أن هذا الفراغ الشاسع الخالي من العمار والخدماتهذا بإالض

   .  الذي يبحث عنها مرتكبوه , اإلرهاب ألعمالالفراغات المظلمة تظل عنصر جذب 

 ويكون ذلك في  ,  باستنزاف مياه غزة لتنضب بعد سنوات قليلةإسرائيلومن جهة أخرى تقوم 

 بينما التعمير علي الحدود يقيم سدا بشريا  .  ودفعهم نحو سيناء , رد ألبناء غزة عنصر ط , حساباتها

   . وكثافة سكانية غير مستحبة لمن له أطماع

 تعتبر روح التنمية  .  كخطوة حيوية , علما بأنه كان هناك قرار بإنشاء ميناء العريش البحري

    .  وهو أيضا لم ينفذ , االقتصادية

  :لذا يرى الحزب 

 تحقيق االكتفاء في يسهم بقدر كبير الذي  ضرورة إعمار سيناء واستغاللها زراعيا األمر -  1

 لمصر وخلق حائط صد أمام استراتيجي الموارد الزراعية باإلضافة إلى تحقيق عمق في الذاتي

   أطماع خارجيةأي

جل متابعة قضية  من أ ,  أو منصب وزير يختص بسيناء ,  أو جهاز مركزي ,  إنشاء هيئة عليا-  2

 والتعامل معها كقضية أمن  ,  وفق المستجدات , ٕ واعادة صياغة المشروع القومي , تنمية سيناء

    . قومي

 ودعم من  ,  والبد من دور محوري للدولة ,  عدم ترك مشاريع التنمية للمبادرات الفردية وحدها  - 3

    .  من المصرييناإلنتاجيلديه استعداد لالستثمار 

  ما نال يتقبلو ألنهم  ,  من األراضي التي توزع %25  تمليك أهالي سيناء ماال يقل عن - 4

    هو حق االنتفاع فقط  ,  يقتصر ما يحصلون عليهأنيعرض عليهم من 

 فما الذي يمنع في مشروع قومي  , ٕواذا كان هناك اختالف بين وجهتي نظر قائمتين حول التنمية

 لبعث الحياة  ,  وخبراء ,  وعلماء ,  مفكرين :  تضم عددا من المهتمين من من تكوين لجنة قومية , كهذا
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  اعة الصحارى وريها بمياه البحرر دراسة إمكانية ز-  3

للوقوف أمام شبح ندرة المياه الذي يهدد الحياة على  ..دعوة أطلقها معهد بحوث المياه في القاهرة

ٕوانتاج .. أنواع التربة الصحراوية بمياه شديدة الملوحة حيث استطاع زراعة مختلف.. كوكبنا

  .البورمحاصيل غذائية من تلك األراضي
والبيئة بالقاهرة بعمل دراسة أثبت من خاللها   بمعهد بحوث المياه واألراضين أحد الباحثيقام

سواء رسوبية، أو رملية، أو جيرية بمحاصيل غذائية مثل  إمكانية زراعة مختلف أنواع األراضي

 15الشمس، واستخدم للري مياها تصل درجة تركيز األمالح بها حتى  القمح واألرز والذرة وعباد

وذلك عبر رش المزروعات بحمض أميني مستخلص من ).. ملوحة المياه ياسمق(سم /مليموز

على أن يكون تركيز هذا الحمض في المياه " البرولين"للملوحة يعرف بحمض  النباتات المقاومة

 مليجرام للتر، باإلضافة إلى 30 جزءا في المليون في اللتر الواحد، أي 30فقط  أثناء الرش

  مثل درجة الحرارة(والعناصر الصغرى ) تروجين والفوسفات والبوتاسيوممثل الني(الكبرى العناصر

المختلفة  .  التي تحتاج إليها النباتات في مراحل نموها) والرطوبة وباقي الظروف

ملوحة مياه الري، تبين  ويتضح أنه بدراسة الخريطة الجينية للنباتات التي تتحمل قدرا أكبر من

بالبرولين، يساعدها على امتصاص  ألحماض األمينية يعرفأن اهللا اختصها بتكوين نوع من ا

الطبيعية لتخفيف تركيز الملوحة بها، والناتجة  كميات أكبر من المياه والغذاء المتوافر في بيئتها

 عوامل البخر وعملية النتح  .عن ترسب األمالح بخالياها؛ نتيجة

 البروتين داخل النبات في مراحل تكسير باإلضافة إلى أن تكوين البرولين بتلك النباتات يمنع

البروتينات، وال يستطيع االستفادة بها، حتى إن  نموه األولى، والتي ال يحتاج فيها النبات لتلك

 للشيخوخة الممرضة والموت  .تكسيرها في تلك المراحل يعرض النبات

مرحلتينمثل الغاب، أخذت التجارب    :وبعد استخالص البرولين من النباتات المقاومة للملوحة
للملوحة في محلول البرولين، لدراسة تأثير تركيزات  أولى كانت بنقع بذور النباتات غير المقاومة

 خاصة النباتات شديدة الحساسية للملوحة -على معدل إنباتها  األمالح المختلفة في مياه الري

  .مثل القمح
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باتات، وبالتالي قلل من تراكمالبرولين قلل من التأثيرات الضارة للملوحة على نمو الن   ووجد أن
سم إذا /مليموز 15الملح في أنسجة النبات، وهذا في حد أقصى من الملوحة بمياه الري يقدر بـ 

 المليون في اللتر  . جزءا في30تم نقع الجذور في محلول حمض البرولين األميني بتركيز 

رولين لمعرفة معدالت نمو الب أما المرحلة األخرى للتجارب فكانت برش بادرات النبات بمحلول

النمو مع تركيزات األمالح المختلفة في  النبات وامتصاصه للعناصر الغذائية من التربة أثناء فترة

 30القصوى للنبات من ذلك الحمض األميني تقدر بـ ًواتضح أيضا أن نسبة االستفادة. مياه الري

  .جزءا في المليون في اللتر

 أنها تدحض االعتقاد الشائع لدى المستثمرين في مجال أهمية تلك النتائج ، إلى وترجع

  األراضي الصحراوية بأن مياه اآلبار والعيون المتوافرة في المناطق الصحراويةاستصالح
النباتات  المترامية األطراف على امتداد العالم اإلسالمي ال تصلح إال لزراعة نوعيات محددة من

وفائقة التكلفة، وهو  حت ظرف خدمة شاقة عالية التقنيةالتي تتحمل درجات الملوحة العالية، وت

المناطق رغم توافر موارد المياه  ما دفع الكثيرين من المستثمرين إلى اإلحجام عن استصالح تلك

األمالح عن الدرجة التي تصلح للزراعة،  الجوفية بها، خشية أن يفاجأ بارتفاع نسبة تركيز

  والمقدرة

التي تم حفرها سرعان ما يعلو تركيز األمالح بها نتيجة  اآلبارسم، خاصة أن /مليموز1.5بـ 

الذي كان يقف عثرة في سبيل تحقيق خطط التوسع الطموحة في  السحب الجائر منها، األمر

نتائجها ال تقف عند هذا الحد، حيث إنها توفر إمكانية زراعة السهول   وأنالمزروعةالمساحات 

ن نطاق سقوط األمطار، والتي ال تفي مواردها من المياه البحار البعيدة ع المتاخمة لشواطئ

 لزراعتها  .العذبة

 45إلى  35 فيمكن تخفيف درجة تركيز األمالح في مياه البحار، التي تتراوح ما بين

األمالح بها  سم، عن طريق خلطها بالمياه العذبة أو األقل ملوحة حتى ينخفض تركيز/مليموز

أسلوب الرش  مكن استخدامها في ري المزروعات عن طريقسم، وبالتالي ي/ مليموز15إلى 

 البحار والمحيطات  .بالبرولين، وهو ما يفتح آفاقا ال حدود لها لزراعة الصحارى المطلة على

البالد التي ال تفي حصتها من  فضال عن تعظيم الموارد المتاحة من المياه الصالحة للزراعة في

والعراق، وذلك بتكلفة بسيطة ال تقارن بتكلفة  مصر وسوريامياه األنهار باحتياجاتها للري، مثل 

 األضعاف  .تحلية مياه البحار التي تفوقها بمئات
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من حيث الشكل أو  وقد أثبتت الدراسة عدم وجود آثار سلبية على النبات المعالج بالبرولين

كيزه، علت نسب تر الطعم أو نسب المحتويات الغذائية أو الخصائص الطبيعية للنبات مهما

غذائه أو يتعامل معها  وكذلك على صحة الحيوان واإلنسان الذي يتناول النباتات المعالجة في

 .في مراحل إنتاجها أو تصنيعها أو تداولها المختلفة
 جزءا في المليون ألسباب اقتصادية 30من المفضل أال يزيد تركيز البرولين عن  ٕوان كان

  اسة أن معدالت استفادة النبات من البرولين تتناقصحيث ثبت بالتجارب المصاحبة للدربحتة،

إذا تم زيادة التركيز عن هذا المعدل  .

البرولين باستخالصه محليا من النباتات ذات القدرات  وال يتبقى بعد ذلك غير العمل على إنتاج

العالية والمتوافرة في البيئات المحلية، حتى ال تؤدي تكاليف استيراده  العالية على تحمل الملوحة،

البلدان الفقيرة من استخدامه، حيث تصل تكلفة استيراده إلى دوالر أمريكي  إلى حرمان بعض

المرغوبللجرام   .   جراما تقريبا من البرولين إلحداث التأثير50الواحد، ويحتاج الفدان إلى 

الطرق 

  والموصالت
  

  مقدمه
  

فــي الحــضر أو فــي الريــف المــشكلة التــي نحــن يــصددها اآلن هــي مــشكلة تواجــه مــصر بالكامــل 

مــشكلة لهــا أثارهــا و أصــبحت عــامال ســلبيا يــضعف مــن قــدرة المجتمــع اإلنتاجيــة كمــا هــي تهــدر 

  .و احد أهم أسباب الحوادث المؤدية للوفاة أو اإلعاقة الوقت الثمين 

كمـــا أصـــبحت الطـــرق المـــصرية مـــن أخطـــر الطـــرق بالعـــالم كمـــا أصـــبح الـــضحايا مـــن المـــصريين 

  .وادث الطرق تقدر باآلالف سنويا األبرياء خالل ح
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و مـــــن ذلـــــك يـــــرى حـــــزب اإلصـــــالح و التنميـــــة ضـــــرورة قـــــصوى إلـــــى توجيـــــه االهتمـــــام لمـــــشاكل 

المواصالت إضافة إلى االهتمام بتحسين شبكة الطرق و الكبـاري لمواجهـة التغيـرات فـي المـستقبل 

.  

, البوليس, سعافكما أن توفير وسائل األمن والراحة على الطريق مثل توفير وحدات  اإل

الصيانة  باإلضافة إلى إنارة الطرق إليجاد رؤية واضحة واستخدام العالمات , البنزين, االتصال

 الطرق هي امور لم تعد نوعا من الرفاهية فهي اصبحت ضرورة واجبة التطبيق ىالفسفورية عل

  .على جميع الطرق المصرية و تعتبر احد مقومات الطريق االمن 

صر ان تكون من الدول المتذيله قائمة االهتمام بهذه االمور و بات عدد كما ال يجدر بم

. حالة وفاة6000 حادثة و19500الحوادث في مصر في العام الواحد 

  :محاور المشكلة 

  من مظهر من اآلمن ، فالطريق المناسب و آمنة عدم  توافر شبكة طرق مناسبة و -  1

ك يجب على مصر في طريق سعيها نحو أي إصالح مظاهر الحياة المتحضرة ألي دولة ، و لذل

 أي تطوير هو االهتمام بالبنية التحتية للدولة و منها شبكة المواصالت بالكامل و التي تشمل أو

، و من ذلك االهتمام بالمعايير الطرق و الكباري و السكك الحديدية و المواصالت بأنواعها 

  .العالمية في إنشاء الطرق و تصميمها 

إضافة إلى عدم توافر نقاط تامين حياة المواطنين من ذلك لطريق و الكافي لتامين م ال عد– 2

اإلسعاف الفعالة أو وحدات اإلسعاف الطائرة مما يؤخر أي عمليات إغاثة أو إنقاذ للمواطنين 

  . المصابين إنقاذأثناء الحوادث و يكون عادة الزحام هو العائق األساسي في 

تعد احد العوامل المؤثرة في أي تنمية أو إصالح منشود ، و  بالدولة حركة التنقل صعوبة – 3

فتسهيل حركة االنتقال سواء للمواطنين أو البضائع هي من أهم العناصر المؤدية إلى زيادة 

  .اإلنتاج 

 المركزية الشديدة و التي أدت إلى وجود زحام غير مقبول داخل شوارع القاهرة الكبرى بل – 4

  .عواصم جميع المحافظات الكبرى أيضا تطور ووصل إلى 

  .مناسبة لرفع الضغط على الطرق الداخليةمتطورة و  عدم وجود شبكة سكة حديد – 5

 هناك ضرورة اآلن أصبح  غياب التخطيط للمدن الجديدة و شبكات الطرق المناسبة لها ، و– 6

  .ا للحركة التناسب بين حركة المرور و تصميم الطرق و حجم استيعابهإلعادةملحة 

 عدم توافر برامج صيانة دورية مناسبة و مدروسة للطرق المصرية بالكامل مما ادت الى – 7

  .مضاعفة الحوادث و صعوبة التنقل لجميع المواطنين 

يولي حزب اإلصالح و التنمية أهمية لمعالجة تلك الظاهرة و المشكلة على المحاور فلذلك 

   :التالية
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   : "فاظ على حياة المواطنينالح" اإلسعاف السريع   – 1

  

 الدولة فلذلك يرى المهمات األساسية لجميع أجهزة أحد المواطنين هو أرواحالحفاظ على على 

 الطائر و ذلك على جميع الطرق السريعة بجمهورية اإلسعافالحزب ضرورة ملحة لتفعيل دور 

دة عدد ضحايا  زياأسباب أهم سريع و فعال كان إسعاف عدم وجود أنمصر العربية حيث 

  .الطرق المصرية الحالي 

 مستوى على الطرق و أعلى على إسعاف نقاط و التنمية ضرورة توفير اإلصالحكما يرى حزب 

 اإلمكانيات جميع الى ضرورة توفير إضافة السريع اإلسعافذلك الستيعاب حاالت التي يستلزم 

  .بهذه النقاط الطبية 

  : التخطيط السليم – 2

سة شبكة الطرق بالكامل و تحديد القدرة االستيعابية اآلمنة و المناسبة لها إضافة وجوب إعادة درا

إلى الدفع المساحي لجميع الطرق بغرض عمل خطة مستقبلية إلنشاء الطرق ، اضاقة إلى خطة 

  .موازية لصيانة الطرق الموجودة حاليا  

 العلمية باألساليبم للطرق  يكون مراعاة التخطيط السليإنشاء طرق جديدة و محاور نقل جديدة 

  .حفاظا على حياة المواطنين الحديثة و بالمواصفات القياسية العالمية 

إصدار القوانين الرادعة والعقوبات الفورية والمثال على ذلك قانون المرور الجديد والذي تم  

 و  ولكن األهم من ذلك هو المتابعة من قبل الحكومة2008 أغسطس لعام 3العمل به من يوم 

  .إدارات المرور الستمرار في تنفيذ ذلك القانون 

ٕتنشيط صندوق لشكاوى المواطنين والعمل بجد في بحث هذه الشكاوى وايجاد حلول جذرية  
  .لها

   .إدخال نظام إشارات مرور الكترونية دون أي تدخل من العامل البشرى لضمان االلتزام
 أو الوساطة ةقواعد دون دخول المحسوبيااللتزام الجدي بتطبيق العقوبات لمن يخالف هذه ال 

لتكون هذه العقوبات الرادعة على الوزير والغفير مما يعطى نوع من الثقة ويجبرنا على االلتزام 

  .ليكون سمة هذا الشعب العريق

تدخل اإلعالم ورجال الدين والدولة للتوعية بآداب الطريق  ودور كل شخص ليكون مثال  

  .جيد لآلخرين 

  :و عواصم المحافظات المزدحمة  لرفع كثافة الحركة عن القاهرة الكبرى  االتجاه– 3

 أدي الهجرة اليومية من الريف إلى القاهرة إلى إضافة الكبرى القاهرة التكدس السكاني داخل إن

 إلهدار بالعاصمة و الذي يؤدي بدوره  الداخلية تكدس و زحام غير مسبوق بجميع الطرق إلى

  . للمواطن المصري اإلنتاجية القدرة إضعافالوقت الثمين و 
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 و التنمية ضرورة نقل جميع الشركات و المصانع تدريجيا إلى خارج اإلصالحفيرى حزب  

   خارج نطاق و الوزارات إلى نقل جميع المصالح الحكومية إضافة إلىالقاهرة 

  .العاصمة     

   سليم تنقل اليها  مناطق جديدة مخططة تخطيط بإنشاء يهتم التخطيط العمراني إنيجب 
   العمل من العاصمة ، كما يجب وقف تصريحات الشركات مناطقجميع الشركات و     

  .أو الورش أو المصانع من داخل نطاق العاصمة     

التمييز االيجابي للمنشئات التجارية خارج نطاق قلب العاصمة و يكون من خالل تسهيل  

 الحوافز المادية الالزمة من إعفاءات ضريبية التحصل على األراضي و الخدمات و أيضا توفير

و خالفه بغرض تحريك المنشئات التجارية الحالية من قلب العاصمة إلى خارجها على أن تعامل 

 .ت و التي تعاني من نفس المشكلة بالمثل جميع المراكز بالمحافظا

و ذلك من فرض التمييز السلبي للمنشئات التجارية الحالية كثيفة العمالة داخل القاهرة  

   .ضرائب إضافية على هذه المنشئات و توجه نحو صندوق تطوير الطرق و رفع كفائتها 

  : تنظيم حركة نقل البضائع  – 4   

أصبحت حركة نقل البضائع من خالل شبكة الطرق المصرية تهديدا كبيرا لحياة المواطن 

 العديد من بأرواح المصري و ذلك من ظهور نوعية من الحوادث المروعة و التي تفضي

 النظر في معايير النقل بإعادة و التنمية ضرورة االهتمام اإلصالحالمواطنين و لذلك يرى حزب 

  : الطرق و من ذلك بجميعو التامين 

التجديد السنوي لجميع رخص القيادة لجميع السائقين للنقل من الفئة الثانية و األولي و يشمل  

  .درة و سالمة القوى العقلية هذا االختبار اختبار للمواد المخ

عدم إصدار أي رخص من الفئة الثانية و األولي لمن لم يتخطى المرحلة اإلعدادية و من  

 .ذلك ضرورة توفير الوعي الالزم لهؤالء السائقين حفاظا على أرواح المواطنين

لهذه الكشف السنوي على كافة سيارات النقل بكافة أنواعها لضمان عامل األمان و السالمة  

 .الناقالت 

توفير جميع الوسائل الكاشفة عن تعاطي الخمور أو المخدرات مع ضباط الشرطة و  

 . سنوات بحد أدنى3اء القيادة إلى الدوريات الراكبة و رفع حد عقوبة التعاطي للسائقي النقل أثن

 .طمنع تسيير النقل في جميع الطرق الداخلية للمدن كثيفة السكان و يكون النقل ليال فق 

 .تفعيل دور المجتمع المدني في التوعية و الرقابة على النقل و المواصالت  

    توفير حوافر لجميع مالكي سيارات النقل من تغيير السيارات القديمة و البالية و -

  .    استبدالها من الدولة بتسهيالت لضمان سالمة هذه المركبات 
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   : االهتمام بشبكة السكة الحديد المصرية  – 5

باتت مشكلة القطارات و حوادثها من اخطر المشاكل ، كما أن إهدار حياه آالف المصريين 

البسطاء من خالل وسائل السكك الحديدية أصبحت ظاهرة واجبة الدراسة و الثاني ، و من أجل 

  :تطوير السكك الحديدية يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على التالي 

  و التي تؤثر سلبا أنقضى عمرها االفتراضي منذ سنوات و التي متهالكةالجرارات  استبدال ال-

.ة و ذلك بجرارات حديثة و متطورة  على حركة السكك الحديدي  

   لحياة المواطنينتأمينا لها و تأمينا مدروسة للجرارات و العربات الحالية صيانة توفير خطة -

   .  عليها   

  ية مصر العربية و استخدام الوسائل  تطوير جميع محطات القطار الرئيسية بجمهور-

.التكنولوجيا لإلدارة لهذه المحطات    

  تعرض المدنين للخطر وأيضا تعوق و تؤخرو متطورة و هي التي مزلقنات آمنة  توفير -

   حركة القطارات و ما أكثر حوادث القطارات وأخرها حادث مرسى مطروح والتي راح   

.اب مص55 شخص و51ضحيتها أكثر من    

  من ركوب القطارات و تفعيل دور المخبرين داخل وسائل النقل منعالباعة الجائلين  منع ا-

. ألعمال السرقة و توفير األمان لجميع المواطنين   

   االتجاه لتفعيل دور القطاع الخاص و تحويل السكة الحديد لشركة مساهمة مصرية و تتبع -

  . ص و توفير التمويل الالزم لها قطاع األعمال لتفعيل دور القطاع الخا   

  أو بمعنى أخر يكون شريك لفترة مؤقتة وذلك % 30 دخول القطاع الخاص بنسبة ال تتعدى -

     الن مشكلة القطارات هي مشكلة متراكمة وبالتالي فهي تحتاج إلى كمية أموال ضخمة 

.   تضخ إلى اآلن الحكومة غير قادرة على توفيرها 

  .رونية تربط جميع المحطات والقطارات إليجاد نوع من الضبط االلى  إدخال شبكة الكت-

   إتاحة خدمة الحجز عن طريق االنترنت مثل الطيران وذلك للحد من التكدس في المحطات-

.   مما يعطى صورة غير حضارية 

   والقضبان الحديدية باإلضافة إلى,المزلقانات, إعادة هيكلة وبناء وتجديد المحطات الحالية -

  .   إدخال نظام اإلشارات االلكترونية

   االستعانة بدول لديها خبرات في مجال تطوير السكك الحديدية مثل اليابان وفرنسا لتنفيذ -

     أعلى مستوى من الرقى االستعانة بشباب الجامعات أثناء األجازة الصيفية لتوعية الركاب 

. النظام داخل المحطات ء   وار ثا
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   والمتطورة لصيانة وتصنيع قطع غيار القطارات وهذا ةإنشاء المصانع الحديث  االتجاه إلى -

  .    المقترح هو أساس عملية التطوير والتحديث 

    توفير كل وسائل األمن والحوافز المادية والتامين االجتماعي والصحي لكل  فرد يتبع هذه -

  و إعادة تهيئة هذا الشخص     المنظومة الكبيرة والتي تخدم قطاع كبير جدا من الشعب 

.    ليكون قادر على تقديم أفضل ما عنده للعميل 

)األتوبيسات( بالنسبة للحافالت - 6

    أو ةزيادة أعداد الحافالت لتكون قادرة على مواجهة الطلب المتزايد وزيادة القدرة االستيعابي
   .إدخال حافالت ذات أدوار متعددة خاصة في السفر بين الحافظات

راء عمليات باستمرار وتوفير قطع الغيار األصلية للمحافظة على كفاءة العربة وأكبر مثال إج 

هي شركة الوجه القبلي للنقل والسياحة وما وصلت إلية من التدهور وشكاوى من العاملين فيها 

 .بعدو توافر وسائل األمن 

  :) القاهرة(أما داخل العواصم مثال 

   ، و من ذلك استمرار مشروع مترو األنفاق ليصل أكبر زيادة عدد خطوط المترو بشكل -

 . القاهرة أطراف جميع مناطق و إلى

  .أنشاء الكباري واألنفاق العرضية للحد من االختناقات المرورية  -

  .تهيئة الفرد العامل وتوفير حقوقه كاملة وخلق نوع من الثقة والحب بين العاملين  -

كوسيلة طبيعية وصديقة للبيئة وهذا يحدث من خالل تجهيز االهتمام بوسيلة النقل النهري  -

المراسي اآلمنة واألتوبيسات النهرية الحديثة ليتحول من وسيلة ترفية إلى وسيلة نقل فعالة أيضا 

تخفف الضغط من على الطرق التقليدية 

  :النقل النهري  - 7

ارة اهتمام بالغ بتوفير على مر التاريخ كما يجب إعالسودان عالقة استراتيجية إن لمصر و 

جميع السبل و الوسائل لتنمية هذه العالقات و منها توفير شبكة الطرق المناسبة و اآلمنة 

  :المؤدية لهذا الغرض و من ذلك 

ألوغندا ، و  السودان ووصوال إلىمن مصر الذي يبدأ طريق حوض النيل  و تفعيل إنشاء  – 1

  .توفير التمويل الالزم له 

نقل النهري و إنشاء المحطات الالزمة للمراقبة و اإلغاثة إضافة إلى تامين هذه  تيسير ال– 2

  .العملية بالكامل بين مصر و السودان 
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  برنامج
  الموارد المائية

   المائية الموارد برنامج
  
  

  مقدمة
المياه هي الركيزة األساسية للتنمية لذا يعتبر تعظيم االستفادة من مصادر مواردنا المائية من 

رز القضايا القومية التي يجب تهتم بها مصر في الوقت الحالي لتأثيرها المباشر على حاضر أب

   واالجتماعيواالقتصادي  ومستقبل شعبنا وأمنه السياسي

 واألمطار و في نهر النيل والمياه الجوفية   تنحصر الموارد المائية التقليدية في مصر ولما كانت

  ل في مياه الصرف الصحي المعالج والصرف الزراعي وموارد غير تقليدية تتمث السيول

  -:وطبقا ألخر دراسة لجهاز اإلحصاء والتي تفيد األتي 

 55.5ـ نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر حيث تبلغ حصة مصر من مياهه 1

من االحتياجات المائية الراهنة في  % 95من الموارد المائية وتغطى  % 79.3 تمثل 3مليار م

مصر ويواجه النيل مشكلة خطيرة وهى التلوث الناتج عن التوسع في المشروعات 

  . والزراعية وكذلك التلوث بالصرف الصحي  الصناعية

سنه في الوادي والدلتا  / 3 مليارم6.1ـ تقدر كمية المياه الجوفية المستخدمة في مصر بحوالى 2

سنه دون تعريض المخزون الجوفي  / 3 م مليار7.5ًويمكن زيادة هذه الكمية مستقبال لتصل إلى 

  . للخطر 

ًـ األمطار ليست مصدرا رئيسيا للمياه في مصر لقلة الكميات التي تسقط شتاءا حيث يبلغ 3  ً ً
  .سنه  / 3 مليار م1.3حجم هذه المياه نحو 

حيث يبلغ المتوسط  ـ إعادة استخدام الصرف الزراعي من المصادر المائية التي ال يستهان بها 4

 3 مليار م5.7سنه يعاد استخدام حوالي  / 3 مليار م12السنوي لمياه الصرف الزراعي نحو 

 يستفاد بها في مشروعات التوسع 2017 عام 3 مليار م9حاليا وهناك جهود للوصول بها إلى 

  . الزراعي 

 98



ـ مياه الصرف الصحي المعالج من المصادر المائية التي يمكن استخدامها ألغراض الري 5

 3 مليار م2.5ً أن تفي بالشروط الصحيـة المتعارف عليها عالميا حيث تبلـغ كميتهـا نحو بشرط

 منها بعد معالجتها في مشروعات استزراع األراضي 3 مليار م1.3سنـويا يعـاد استخدام حوالي 

  . الصحراوية 

 3مليار م 59.3ـ يمثل االستخدام الزراعي للمياه الجزء األكبر لالستخدامات حيث يبلغ نحو 6

    . 2007 / 2006من إجمالي االستخدامات عام  % 85.6بنسبة 

 1.15يستهلك منها فعليا نحو  , 3 مليار م7.8ـ قدر احتياج القطاع الصناعي من المياه بنحو 7

   وثة  والباقي يعود إلى النيل والترع والمصارف بحالة مل2007 / 2006 عام 3مليار م

من  % 9.4 بنسبة 3 مليار م6.5 واألغراض الصحية بنحو ـ تقدر استخدامات مياه الشرب8

 ويقدر متوسط نسبة الفاقد في مياه الشرب النقية 2007 / 2006إجمالي االستخدامات عام 

من إجمالي المياه المنتجة بالمحافظات والمدن الجديدة تفقد في الشبكات  % 36.5 ـ 10مابين 

  . مية المتهالكة والمنازل والمدارس والجهات الحكو

ـ هناك العديد من المشروعات في أعالي النيل بهدف السيطرة على فقد مياهه وتدبير موارد 9

 3 مليار م4إضافيـة من أهمهـا مشروع قنـاة جونجلى بجنـوب السودان والذي يمكـن أن يوفـر نحو 

. ان  في مرحلته الثانية يقسما مناصفـة بين مصـر والسود3 مليار م3, في مرحلتـه األولى 

 مناصفة بين مصر والسودان ومشروع 3 مليارم7ومشروع بحر الغزال الذي يوفـر حوالي 

   . 3 مليارم4مستنقعات موشار جنوب السودان الذي يوفر نحو 

ـ تحلية مياه البحر من أهم المحاور المستقبلية لزيادة الموارد المائية خاصة وأن تكلفتها 10

ًوحاليا تبلغ موارد مصر المائية من تحلية مياه البحر نحو تتناقص باستخدام التقنيات الحديثة 
   . 2017 عام 3 مليارم 0.14 مطلوب وصولها إلى 3 مليارم 0.06

ـ تعديل التركيب المحصولى القائم بما يتالءم مع سياسة الدولة المائية واإلنتاجية والتصديرية 11

 1.5 الوزارة إلى توفير نحو وخفض كميات مياه الري للمساحة المحصولية حيث تهـدف خطـة

 من الميـاه سنـويا عن طريق إحالل زراعـة البنجر محـل قصب السكر وتخفيض المساحـة 3مليارم

   ألف فدان950 مليون فدان إلى 1.3المزروعة أرز من 

من إجمالي الميـاه المنصرفة من  % 35ـ قدرت وزارة الموارد المائية والري فاقد الميـاه بحوالى 12

  .  والمرجح أنها تفقد بالتسرب والبخر 3 مليارم19.4 العالي أي حوالي السد

 سنويا وتهدف إستراتيجية تطوير الري في 3 مليارم2.3ـ يمثل الفقد في قنوات الري نحو 13

مصر إلى رفع كفاءة نظم الري وصيانة الموارد المائية بالتخلص من الحشائش والنباتات المائية 

  .  سنويا 3 مليارم0.75اتج من نموها نحو والتي يبلغ الفاقد الن
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 مليون فدان حتى عام 3.4ـ سياسة مصر خالل القرن الجديد هي استصالح واستزراع 14

وبالتالي فان مصر بحاجة إلى موارد ,  للوفاء باالحتياجات الغذائية المتزايدة للسكان 2017

   . 3 مليارم20.4بنحو إضافية للوفاء بمياه الري الالزمة لهذه األراضي والتي تقدر 

لذا يرى حزب اإلصالح والتنمية  العمل على المحاور اآلتية لضمان وجود الموارد المائية الالزمة 

   -: لجميع االستخدامات 

  :تطوير مشروعات الري المتطور و معالجة  الصرف الزراعي  .1

ذ في و مع األخ,  موارد مصر المائية إجماليمن % 85 إلى% 80تستهلك الزراعة من 

االعتبار رغبة مصر في زيادة الرقعة الزراعية فان انخفاض الموارد المائية للدولة يهدد تلك 

لذلك تتبنى الحملة مشروعات في مجال الري بأساليب متطورة و معالجة . الخطط الطموحة 

  .مياه الصرف الزراعي بالكامل 

  :تعظيم حصة مصر من مياه النيل العمل على  .2

 من األساسيمليار متر مكعب من المياه المورد 55ياه النيل و هي تمثل حصة مصر من م

 يعد أمر غير 1959وثبات هذه الكمية منذ عقد االتفاقية الموقعة عي عام . المياه في مصر

و بالتالي تتبنى الحملة التعامل بمنطلق جديد في , منطقي نظرا لزيادة التعداد السكاني 

  .التعامل مع دول حوض النيل

  :الهادر في شبكات المياه تقليل  .3

من % 15ياه هو حوالي م الصناعية و المنزلية من الاألنشطة ما تستهلكه إجمالي أنرغم 

 هذا العنصر و النظر في كيفية تقليل الفاقد إهمال موارد مصر المائية فانه ال يجب إجمالي

  :لحملة األتي و لذلك تتبنى ا. من الطاقة المنتجة من المياه النقية % 40الذي يزيد عن 

 الصناعية و التجارية مثل محطات تموين الوقود من األنشطة قانون فورا يمنع إقرار -

 على تركيب وحدات تنقية مياه الصرف الصحي و إجبارهااستخدام المياه النقية و 

  .األنشطةاستخدامها في تلك 

بكات المياه البدء الفوري في استخدام وسائل تكنولوجية في الكشف عن نقاط الخلل في ش -

  %.15الى  % 10  للوصول للمعدالت  العالمية و التي تتراوح بين إصالحهاو 

 .4  :تحسين استغالل موارد المياه الجوفية
 حسن استخدام و إلى الحاجة إلىو نظرا , تعد المياه الجوفية احد الموارد المائية لمصر 

   :اآلتيةتتبنى الحملة المشروعات ,  ذلك المورد لضمان استمراره إدارة

 زراعة المحاصيل و منعها عن مالعب أغراض في إلىتجريم استخدام المياه الجوفية  -

ألف متر 700 لري ملعب جولف واحد و هي ةالالزمحيث تكفي كمية المياه , الجولف 

  .ألف نسمة15مكعب سنويا احتياجات 
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 -  . من سرقة المياه الجوفية في سيناء إسرائيلالبدء الفوري في منع 
  :طاقة تحلية مياه البحر زيادة  .5

و بالتالي هو مورد ال ,  المياه على سطح األرض إجماليمن % 99تمثل مياه البحار 

 األمن القومي أبعاد توفير المياه يعد من أن إالرغم ارتفاع تكلفة تحلية المياه . ينضب

  :اآلتيةات و لذلك تتبنى الحملة المشروع,  لتحقيقه ةالالزمالمصري و يستلزم توفير الموارد 

 محطات تحلية المياه على مقربة من المدن بإنشاءالسماح الفوري للقطاع الخاص   -

 القرى السياحية و إلىو السماح ببيع تلك المياه ) شرم الشيخ و الغردقة ( السياحية 

  . بمياه النيلإمدادهاالفنادق و عدم 

مع العلم , ال في مصر  لدفع عمليات البحث العلمي في هذا المجةالالزمتوفير الموارد  -

 البلدان المتقدمة قد حققت نجاح كبير في مجال تنقية المياه و لكن أبقت على هذا إن

  . الدولةأسرارالتقدم و اعتبرته احد 

  :و من هنا يطرح الحزب المشروعات اآلتية لتحقيق الهدف المنشود 
 .1  :مشروع الري الحديث 

من )  مليار متر مكعب59.3% ( 85ستهلك  فان الزراعة ترالتقاريكما تشير الدراسات و 

و نظرا الستخدام طرق الري القديمة و هي الري بالغمر خاصة في ,  مواردنا المائية إجمالي

 إلى فسوف تطلق الحملة ,  مليون فدان 4.7 القديمة و التي تقدر مساحتها بحوالي األراضي

  :تحسين طرق الري في األراضي القديمة عن طريق اآللية أآلتية

أنشاء شركات حكومية جديدة تتخصص في الري داخل كل محافظة أو داخل  -

  .كل زمام زراعي

 - .تكون هذه الشركات هي الجهة الوحيدة المنوط بها توفير المياه للزراعة
مع مراعاة أن التحول .(  جنيه مصري 4000الي وتقدر تكلفة  تطوير الري بح -

 ) هذا المبلغيل التكلفة عن وسائل الري الحديثة منِ انه تقلإلىالجماعي 

 لتحويل جميع ةالالزمتقوم الشركة عن طريق تمويالت بنكية باقتراض األموال  -

 وسائل الري الحديثة و تقوم بتركيب و تشغيل إلى في نطاق مسؤوليتها األراضي

 .هذه األنظمة نيابة عن مالك األرض

في حدود ( ة يسدد مالك األرض تكلفة النظام الجديد على أقساط شهرية صغير -

 سنة 15 أو 10 الشركة على مدار مدة زمنية طويلة إلى)  جنيه عن الفدان50

و تشمل هذه األقساط مصاريف صيانة , و بعدها تصبح جميع المعدات ملكه

 .نظم الري
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 قانون ري جديد ينظم عمل الشركات و يؤكد على انها الجهة الوحيدة إصدار

  .المنوط بها توفير المياه

- 

   :اآلتيفوائد أخرى كثيرة على سبيل المثال ال الحصر و للمشروع 

 -   فترة تنفيذهإثناءدفع التنمية في البالد لما يسلتزمه المشروع من عمالة 
 حيث أن التمويل سيكون عن طريق إضافية أعباءعدم تحميل موازنة الدولة أي  -

 .البنوك 

  :مشروع التحول الزراعي  .2

صيل المزروعة من المحاصيل كثيفة استخدام للمياه يستهدف المشروع التحول في أنواع المحا

  : التالية باآللية محاصيل بديلة اقل استهالكا إلى

 الذرة عن طريق توفير أسعار مناسبة إلى باألرزتحويل مليون فدان تزرع حاليا  -

   للزراعةةالالزملشراء الذرة و األسمدة 

  - القمح بنفس اآلليةإلىتحويل مليون فدان من البرسيم 

  : طابع المياه دارإص .3

  

 غير حيوية و نظرا لم تحتاجه مشروعات المياه من أنشطة المياه في إهدارسعيا وراء عدم 

و لذلك تتبنى الحملة مشروع . تمويل ضخم فيجب مراعاة االولويات في استخدامات المياه 

في ما يمثل رسوم تحصل على األنشطة الترفيهية التي تستخدم المياه و " طابع مياه "إصدار

  :يلي بيان بهذه األنشطة 

 -  .المالعب أصحاب رياضة الجولف في صورة رسوم على 
.األندية الرياضية في صورة رسوم على العضوية -  

.المالهي الترفيهية و المالهي المائية -  

 -  الفنادق و المنتجعات و القرى السياحية
  

  :مشروع قانون تنظيم استخدام المياه الجوفية  .4

 األراضي الصحراوية اعتمادا على المياه استصالحي زراعة و رغم عمليات التوسع ف

 ال يوجد قانون ينظم طرق و وسائل استخدام المياه الجوفية في مصر اآلنالجوفية فانه حتى 

 تندرج قوانين استخدام المياه الجوفية داخل قوانين الري الحالية أو في صورة الئحة إنماو 

 قانون ينظم استهالك هذا المورد الهام و يشمل إصدار إلىو لذلك تسعى الحملة .  تنفيذية 

  : أألتي 

 -  .مسح شامل ألماكن تواجد المياه الجوفية و مدى صالحيتها لالستخدام
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 دولة على المياه الجوفية المصرية اعتداء على  السيادة أياعتبار اعتداء  -

 .المصرية

.منع استخدام المياه الجوفية في األنشطة الترفيهية -  

 - . لضمان تجددهااآلبارميات المياه المسحوبة من تنظيم ك
 -  .توقيع عقوبات رادعة في حالة المخالفة

  :مشروع زيادة حصة مصر من مياه النيل  .5

تستخدم دول حوض النيل ,  مليار متر مكعب من المياه 1600ينتج نهر النيل سنويا حوالي 

أساسية في دول أعالي فقط و يهدر الباقي في المستنقعات و لعدم و جود بنية % 5منها 

 عام مبني على المنفعة المشتركة إطار خلق إلىلذا تتبنى الحملة  مشروع يهدف . النيل 

 و يكاد يكون الوحيد في األساسيو يجب أن تلعب مصر الدور . لجميع دول حوض النيل

 عام جديد لدول حوض النيل لضمان عدم دخول أطراف خارجية في  الموضوع إطارتفعيل 

  : و لذلك تتبنى الحملة البدأ الفوري في األتي .  سياسية ألغراض

 استكمال مشروع قناة جونجلي المتوقف منذ عام أمام جميع المعوقات إزالة -

 مليار متر مكعب 3.5 ( إضافية لما له من مردود في توفير موارد مائية 1984

  )عند استكماله 

ت تنموية في أعالي الدخول الفوري في شراكة مع دول حوض النيل في مشروعا -

و , النيل بخبرات مصرية لضمان عدم تأثيرها على حصة مصر من المياه 

  . لمساعدة تلك الدولةالالزمتوفير األموال 

: صندوق للبحث العلمي في مجال المياه إنشاء   .6

مع التطور الهائل في مجال بحوث المياه سواء في مجال الري أو في مجال تحلية مياه 

 2015أن تتوقف الحملة عند حل المشكلة الملحة التي سنواجهها في عما ال يجب , البحر 

 إنشاءلذا تتبنى الحمل .  القادمة لألجيالو لكن يجب ضمان استمرارية تدفق المياه ووفرتها 

  . في أبحاث المياه ةالالزمصندوق يقوم بتوفير الموارد المالية 

عالقة بالمياه ان تدعم هذا الصندوق و يتم تشجيع جميع الشركات العاملة في أي مجال له 

.لما له من مردود ايجابي عليها في المستقبل 

  :أنشاء لجنة مراقبة المياه  .7

 لجنة مراقبة المياه من مجموعة من المتخصصين و الخبراء و تتواى إنشاء تتبنى الحملة 

  :هذه اللجنة األنشطة اآلتية 

 قطاع الري في المناحي إلىتحديد أولويات صرف المنح و القروض الموجهة  -

  .المالئمة 
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 مجلس الشعب عن جودة المشروعات المنفذة مثل إلى تقارير دورية ترفع إصدار

.الصرف الزراعي و الري

- 
 

 -  .مراقبة تنفيذ قانون تنظيم المياه الجوفية

  برنامج الصناعة
  مقدمة

  

 بجميع أصبحت الصناعة و تطورها في العصر الحالي تعد مرآة للتطور العام و الشامل

المجاالت للدول و باتت الدول الصناعية الكبرى هي المتحكم الرئيسي في االقتصاد العالمي كما 

  .أصبحت هي الدول الرائدة بالعالم المتحضر 

و من ذلك يولي حزب اإلصالح و التنمية أهمية قصوى نحو تحديث و تطوير الصناعة 

ت اإلنتاجية بالدولة ، كما أن التحول المصرية و كما يعتبره الحزب من أهم بل أهم القطاعا

 الكبير بقطاعات عدة ماالقتصادي من زراعي إلى اقتصاد صناعي زراعي مشترك يستلزم االهتما

  .إضافة إلى الضرورة لوضع خطط واضحة المعالم لتطوير هذا المجال 

 إال في كما يرى حزب اإلصالح و التنمية إن التقدم اإلصالح االقتصادي المنشود ال مجال له

حالة اإلصالح الكامل و التخطيط الجيد لقطاعات اإلنتاج الرئيسية بالدولة و أهمها حاليا هو 

  .القطاع الصناعي المصري 

وضـــع سياســـات بنـــاءة مـــن شـــأنها النهـــوض بهـــذا القطـــاع  و ممـــا الشـــك فيـــه ، أن مـــن الـــضروري 

و التــي يجــب أن  بنائيــةالسياسات وضــع الخطــط و الــخلــق فــرص عمــل حقيقيــة مــن خــالل بغــرض 

  . بناء فكر صناعي جديد ومعالجة ما هو قائم تتضمن

كمــــا أن حــــزب اإلصــــالح و التنميــــة يؤكــــد علــــى ضــــرورة أن تأخــــذ هــــذه الخطــــط بعــــين االعتبــــار 

ن يتحــسبغــرض لبيئــة حمايــة لاســتحداث نظــم حمايــة للجــودة والمــستجدات لهــذا العــصر مــن خــالل 

  .  اإلنتاج الصناعي رفع مستوى جودة 

 أساسيات التطوير و التحديث بناء فكرا صناعيا متطورا يوفق بين األهداف و اإلمكانيـات ، و من

 و ذلك بغرض تحقيق أقصى استفادة نوعيـة مـن معطيـات اإلنتـاج للقطـاع تالتصدير و االحتياجا
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الـصناعي بأكملــه ضــمانا ألداء متــوازن و متطــور فــي ظــل الــسوق الحــر و تــوفير معطيــات تطبيــق 

  .أسمالية و سوق المنافسة الكاملة النظرية الر

كمــا ال يغفــل الحـــزب إن لالســتثمار فـــي القطــاع الـــصناعي علــى كافـــة مــستوياته فـــي ظــل الـــشكل 

الرأســمالي الحــالي يــستدعى إجــراءات متعــددة منهــا اإلداريــة منهــا التنظيميــة و التــشريعية الــضامنة 

  .لرأسمالي السليم للتحول السليم من األداء االقتصادي االشتراكي نحو األداء ا

و مـــــن ذلـــــك اســـــتحداث هيئـــــات منظمـــــة لعالقـــــات الـــــسوق و أيـــــضا ضـــــرورة إصـــــدار القـــــوانين و 

  .التشريعات المتوازنة و السليمة لحفظ الحقوق بين جميع أفراد المجتمع و مؤسساته 

أمــا بخــصوص عنــصر الطاقــة البــشرية و المتمثــل فــي العمــال و حقــوق العمــال يؤكــد الحــزب علــى 

لقصوى لالهتمـام بمطالـب هـذه الفئـة مـن المجتمـع إضـافة إلـى اتخـاذ جميـع االحتياطـات الضرورة ا

 ألبنــاء مــصر العــاملين بهــذا القطــاع و تمكيــنهم مــن ةاعهــا القانونيــة و اإلداريــة و التأمينيــبكافــة أنو

تكــوين نقابــاتهم و جمعيــاتهم و التــي تكــون درعــا حاميــا لهــم مــن الممارســات الخاطئــة لــرأس المــال 

  .لتحول إلى السوق الرأسمالي الحر لعدم هيمنته و توحشه في ظل امنها

و يؤكـــد الحـــزب علـــى ضـــرورة تـــوفير الوضـــع الـــسياسية المـــستقر و المناســـب إضـــافة إلـــى القـــانون 

العــادل المتــوازن و ســيادته علــى جميــع أنحــاء مــصر و علــى جميــع أفرادهــا و ذلــك بغــرض جــذب 

مار الـصناعي طويـل المـدى و ذلـك فـي نوعيـة الـصناعات االستثمارات األجنبية أو االتجـاه لالسـتث

  .الثقيلة 

و ال يغفـــل حـــزب اإلصـــالح و التنميـــة دور الدولـــة فـــي تنظـــيم العالقـــات الـــصناعية و تـــوفير ســـبل 

اإلنتــاج و التطــوير و ذلــك مــن خلــق األوضــاع القانونيــة و التــشريعية المناســبة إضــافة إلــى تــوفير 

افية كاملــة و تــسهيل جميــع اإلجــراءات و تيــسيرها بغــرض تــوفير المعلومــات الكاملــة و إتاحتهــا بــشف

  .المناخ المناسب لنمو و تطور ذلك القطاع 

 و مــن ذلــك يؤكــد حــزب اإلصــالح و التنميــة علــى الــضرورة الفوريــة لتحــديث الفكــر الــصناعي و

و ذلـك  ، أكثـر تـأثيرا أكثـر ربحـاأكثـر فاعليـة ،  بناء فكـرا جديـدا االتجاهات التخطيطية للدولة و

و الـسوق العـالمي المفتـوح مـع األخـذ  فـي ظـل العولمـة لهذا القطـاعلمواجهة التحديات الحالية 

االتفاقيــات االقتــصادية العالميــة بــين مــصر و دول العــالم و لتحقيــق ذلــك بعــين االعتبــار جميــع 

  :يرى الحزب التالي 

  : التقييم الحالي لإلمكانيات الصناعية المصرية – ا

لتخطيط السليم ، هناك ضرورة للوصول ألدق المعلومات و أحـدثها و هـي التـي بغرض الوصول ل

ستستخدم الحقا بعمليات إعادة التخطيط و التقييم ، و من ذلك يرى حزب اإلصـالح و التنميـة أن 

  .خطوات الحصر و التحليل للقطاع الصناعي هي أساس وضع أي خطة سليمة و فعالة 

  . على اختالف نوعياتها حصر جميع المنشات الصناعية  - 1
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  . الثابتة  حصر دقيق لعدد العاملين بالقطاع سواء من العمالة اليومية أو– 4

  . حصر عدد المشروعات الجارية بغرض تقسيم و بيع أراضي للمصانع – 5

  . تحديد نوعيات الصناعات األساسية بغرض االكتفاء الذاتي – 6

   تحديد الدقيق للصناعات المصرية المطلوبة بالسوق العالمي و تحديد عوائق التصدير و – 7

  .ائق      عمل الدراسات الالزمة إلزالة تلك العو

  .  تحديد مشكالت كل قطاع صناعي بشكل منفصل – 8

   خصر احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية و دراسة المنتجات البديلة – 9

  .     بالسوق و المصدرة إلينا من الخارج 

   دراسة قومية ألنواع المواد الخام المتوفرة بجميع أنحاء الجمهورية و المطلوبة – 10

  .لتصنيع       ل

  . دراسة سبل النقل و المواصالت و توافرها و تحديدها -11

   حصر اإلمكانيات البشرية و الخبرات بكل مناطق الجمهورية و الصناعات الصغيرة – 12

  .        بها إضافة لحصر الورش و المصانع المنزلية الغير مرخصة 

طـط بغـرض التطـوير البـد و أن كما أن أيه نية لإلصالح للقطاع الصناعي و من ذلك وضـع الخ

حــول اإلمكانيــات المتاحــة و األهــداف  و اإلحــصائية الدقيقــة و الــسليمة تكــون الدراســة العلميــة

  .المطلوبة من أي نشاط  هي األساس السليم لوضع أي خطة فعالة 

  : العمل على بناء صناعة متقدمة 
 المصرية المنـشودة يجـب األخـذ  حزب اإلصالح و التنمية يرى أن لبناء أسس الدولة الصناعيةإن

بعـين االعتبـار المقومـات و الوسـائل المتاحـة لهـذه المرحلـة و ذلـك بغـرض بنـاء سياسـات صـناعية 

  :سليمة و رشيدة و راسية القواعد و من ذلك يؤكد الحزب على ضرورة 

  . لهاالفني االهتمام الفعلى بالصناعات الصغيرة من حيث تخفيض الضرائب والدعم - 1

   الالزمة للبحث و اإلمكانيات توفير أيضاالهتمام البالغ بالصناعات الدوائية و من ذلك  ا– 2

  ًالتطوير لهذه المؤسسات حتى تكون ندا لشركات األدوية العالمية ولتقليص دور الملكية      

  .الفكرية الخارجية وآثارها على األسعار      

  اإلنتاجفر المواد الخام الالزمة مما يقلل تكلفة  تتواالتي الصناعات في التوسع إلى االتجاه – 3

  . نسبة للمنتج العالمي المنافس     
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   لرفع مستوى العضوي السماد إلى إضافة أنواعها األسمدة بجميع صناعي في التوسع - 4

  .الزراعي اإلنتاج     

  ايا نسبية االهتمام بالصناعات التحويلية والوسيطة، بحيث ال نصدر أى خامات لتحقيق مز - 5

  . التصديرفي     

   و لتوفير األمن الغذائيالتوسع واالهتمام بالصناعات الغذائية مما لها من مزايا نسبية - 6

  .    للمصريين جميعا 

  مختلفة البدائل  التخطيط الجيد لتوفير الطاقة بأنواعها و الالزمة للتصنيع و ذلك من ال– 7

   .  لقرب نضوب البترولالكهربائي الطاقة إلنتاجومنها إنشاء محطات نووية      

  إنشاء مراكز لضمان  االتجاه الفوري لرفع كفائة المنشئات الصناعية و من ذلك أيضا – 8

   سياسة التحسين المستمر وأتباع الصناعي بالمحافظات لمتابعة المنتج اإلنتاججودة      

  .والوصول إلى مستويات عالية من الجودة     

  . واالهتمام بصناعة البرمجيات،بناء صناعة اليكترونية حقيقيةى  العمل عل– 9

  توزيع المصانع والمشروعات  العمل على توزيع المنشئات الصناعية بشكل المركزي و – 10

   بهذه المناطق و توفير العمل المناسبعلى المحافظات واألقاليم حتى تغير وجه الحياة     

  . لجميع المواطنين المصريين     

   العمل على إنشاء مناطق صناعية بجميع المحافظات على أن تكون التسهيالت و – 11

  المميزات موزعة توزيع جغرافي جيد مما يحفز المصنع على إقامة المشروعات خارج        

  .نطاق القاهرة الكبرى و االستفادة بالسعر البسيط لاليدى العاملة مقارنة بالقاهرة        

  باستغالل المخلفات الصناعية وبحث طرق التخلص منها بما يتفق مع قوانيناالهتمام  - 12

  . العالمية البيئة      

   فتح أسواق للمنتجات الصناعية في الدول العربية واألفريقية واألوروبية التخطيط ل– 13

  . التمييز االيجابي الالزم للمنشئات الصناعية القائمة بالتصدير إلى       إضافة 

   من المنتجات رديئة الصنع سواء المحلية أو المستوردة  لحقوق المستهلكاإلغفالعدم  – 14

  . من رداءة الصنف وغلو السعرالمصريمن خالل إصدار تشريعات تحمى المواطن        

  : توفير أسليب التعليم و التدريب للعمال لخلق جيل جديد من العمال المهرة – 15

  .بالمصانع و توفير االختبارات الدورية لهم در الفنية االرتقاء بالكوا/ ا         

  خلق طبقة من الفنيين والحرفيين المتعلمين القادرين على إحداث طفرة صناعية /  ب       

  .حقيقية              

   هؤالء لتأهيل بمصر الفقيرة نظم تدريب مجانية لسكان الصعيد و المناطق إتباع/  ج        

  . العمل و متطلباته  لسوقفراداأل            
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  مستمر للمهندسين بحيث ال يرقى إلى المستويات األعلى إال بعد التدريب ال/           د 

  . الالزمةختباراتاالدورات والاجتياز               

   إلعداداالهتمام بالصناعات الحرفية وتوفير البرامج ومراكز التدريب الالزمة /          ه 

  .العمال المهرة             

   تعود إلى ولكيً الريف لتكون أساسا للتنمية الريفية في نشر الصناعات الصغيرة /          و 

  اإلنتاجية ، مع االتجاه لضرورة التعاون و االستعانة المصرية صفتها  القرية              

  و تبادل الخبرات ونجحت في هذا المجال مثل الصين               بخبرات الدول التي 

  .  التدريب              

لهامـة و كما يولي حزب اإلصالح و التنمية أهمية قصوى إلعـادة التخطـيط لـبعض الـصناعات ا

  :الحيوية و من ذلك صناعات

   الصناعات المرتبطة بالغذاء – 1

 و بــاألخصيــولي أهميــة قــصوى لتطــوير و تحــديث هــذه الــصناعة  إن حــزب اإلصــالح و التنميــة 

 هـذا ضـرورة التوسـع فـي، كما يؤكد الحزب علـى الصناعات المطلوبة لالستهالك بالسوق المحلي 

  . التصنيع الزراعيإضافة إلى االهتمام البالغ ب الصناعة النوع من

حيث أن الحرية ألي شعب مرتبطة ارتباطا وثيقا بقدرته علـى تـوفير قوتـه و مـن ذلـك يـرى الحـزب 

الهتمام بجميع الـصناعات المرتبطـة بالغـذاء و مـن ذلـك الـصناعات ضرورة التوسع و التطوير و ا

المرتبطة بالزراعة و مثاال لذلك مـصانع األسـمدة بغـرض الوصـول ألمـن غـذائي لجميـع المـواطنين 

  :المصريين و لذلك يرى الحزب ضرورة إتباع التالي 

  ذائية و ذلك مع ضرورة  زيادة التسهيالت المالية و االئتمانية للمصانع المنتجة للمواد الغ– 1

       لتصنيف هذه المنتجات تصنيفا فاصال بين المنتجات الغذائية األساسية و المنتجات الغذائية 

  فيرى الحزب ضرورة فتح باب التمويل لهذه المنشات الصناعية بغرض) الترفيهية     ( 

  .     الوصول ألمن غذائي مصري 

  لمختصة بتصنيع هذه المنتجات بجوار مصادر المواد  التخطيط الجيد للمناطق الصناعية ا– 2

        الخام و االتجاه إلى تيسير الحصول على األراضي و التراخيص إلنشاء هذه المصانع 

        بجوار اإلنتاج الزراعي أو الحيواني الالزم لها و من ذلك إيجاد فرص عمل بالريف 

  .      المصري 

  ي مصانع أسمدة و ذلك بغرض توفير األسمدة المستخدمة  زيادة حد اإلعفاء الضريبي أل– 3

       بالزراعة بسعر منخفض ، حيث إن خفض سعر األسمدة يعتبر حافز ايجابي دافعا لقطاع 

       الزراعة على التوسع و من ذلك زيادة الرقعة الزراعية المصرية لتعويض الفارق بين 

  .  ة      العرض و الطلب المحلي للمنتجات الغذائي
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  . توفير الطاقة المدعومة لهذه القطاعات الصناعية و الموارد المائية الالزمة لها – 4

   مع ضرورة التفرقة في المعاملة بين نوع الدعم و قدره بين المصانع المنتجة لمواد- 5

  .      بغرض التصدير و التصنيع بغرض االكتفاء الذاتي 

  بطة بزراعة أو تصنيع أي منتجات غذائية أو أي  الدعم الكامل لجميع المنتجات المرت– 6

       أسمدة مرتبطة بالقمح و ذلك بغرض التحفيز ، و من ذلك زيادة الرقعة الزراعية للقمح و

  .     هو أهم السلع الزراعية و التي يجب أن تولي االهتمام األكبر من الحكومة المصرية 

  لصناعات اإلستراتيجية    ا– 2

 يرى ضرورة لألخذ بعين االعتبار عدم االتجـاه لخصخـصة هـذه الح و التنميةيرى حزب اإلصإن 

الـــصناعات حاليـــا ووقـــف أي إجـــراءات خاصـــة بـــذلك و تأجيلهـــا و ذلـــك لحـــين اســـتقرار معطيـــات 

  .السوق الرأسمالي و توفير سبل الممارسة التجارية و الصناعية السليمة في ظل هذا النظام 

ه الـصناعات ليـد القطـاع الخـاص و االسـتثماري أو األجنبـي فـي حيث انه ال يصح التفريط في هـذ

هــذا الوقــت و ذلــك بــدعوى حريــة الــسوق و تــشجيع القطــاع الخــاص ، فاســتقرار الــسوق الرأســمالي 

ليس وليد قـرار أو أمنيـات أو مـن خـالل بعـض الـشعارات و األلفـاظ بـل يـأتي مـن خـالل الممارسـة 

  .اح الالزمة له الفعالة و الصحيحة و توفير أساليب النج

و بمـــا أن مـــصر حاليـــا فـــي المهـــد لهـــذا التحـــول حيـــث انـــه ال يوجـــد حتـــى اآلن أضـــالع الـــسوق 

الرأســـمالي مـــن منظمـــات فعالـــة لحمايـــة المـــستهلك أو اتحـــادات عماليـــة حـــرة أو شـــفافية كاملـــة فـــي 

 خاطئـة المعلومات و اتخاذ القرار أو قوانين راجعة مانعة لالحتكار و مـا شـابه ذلـك مـن ممارسـات

.  

و لذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية ضرورة قصوى لعدم التفريط في مقـدرات المـواطن المـصري 

و معطيــات حياتــه الرئيــسية مــن خــالل أي إجــراء حــالي لخصخــصة هــذه القطاعــات ضــمانا لحــق 

  . المواطن المصري في تامين مستقبله و ضمانا لعدم طغيان رأس المال 

نميـــة عيبـــا أو عـــوارا فـــي احتفـــاظ الدولـــة بـــبعض مقومـــات اإلنتـــاج كمـــا يـــرى حـــزب اإلصـــالح و الت

للصناعات اإلستراتيجية لبعض الوقت أو حتى لكل الوقت و ذلك بغرض حماية حقـوق المـواطنين 

مــن االحتكــار كمــا يــرى الحــزب أن التخــاذ هــذه الخطــوات نحــو الــصناعات اإلســتراتيجية يجــب أوال 

لع و مـــن ذلـــك إنـــشاء مـــصانع مماثلـــة للقطـــاع الخـــاص و تـــوفير ســـوق المنافـــسة الكاملـــة لهـــذه الـــس

  .دعمها و تعمل بنفس المجال و ذلك ضمانا لتوفر المنافسة و عدم االحتكار 

كمــا يــرى الحــزب ضــرورة وضــع تــشريع فاصــل يحــدد هــذه الــصناعات و التــي يحظــر ســيطرة رأس 

  .لمصانع المال األجنبي عليها سواء في اإلدارة أو امتالك حصص من األسهم بهذه ا

  لصناعات الثقيلة و كبيرة رأس المال  ا– 3
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أحـد العوامـل ، أمـا أن تكـون مـن ذلك توفر لظهور الصناعات الثقيلة و عالية االستثمار يستوجب 

 كاملــة لهــا و مــشاركة مباشــر للدولــةاســتثمار و ذلــك بواســطة خــالل الــسوق االقتــصادي االشــتراكي 

 المراقـب و المـنظم أو مـن خـالل اسـتقرار لألوضـاع دور المـستثمر و المـصنع و لـيسبـفي السوق 

و منـه القانون الكاملة و ثبـات التـشريع الديمقراطية و استتباب سبل الممارسة الديمقراطية و سيادة 

  .و مثاال لذلك دول الغرب استقرار السوق الرأسمالي 

 فــي هــذه مــصر بــصدد تحــول رأســمالي كامــل لجميــع مؤســسات الدولــة  ، فلالســتثمار  حيــث أن و

مــستثمر ســواء أجنبيــا أو مــصريا كمــا ال يــأتي تــوفر للالــصناعات يجــب تــوفير جميــع ســبل األمــان 

ثبــات األمــان إال مــن خــالل وضــع ديمقراطــي ســليم و فــي ظــل الــشفافية الكاملــة و ســيادة القــانون 

  .التشريع و هي الضمانات المتاحة بالسوق الحر 

زب اإلصـــالح و التنميـــة إلـــى ضـــرورة ماســـة و بمـــا أن مـــصر فـــي مهـــد هـــذا التحـــول ، فيـــرى حـــ

لالهتمــام بتــوفير الــسبل و الوســائل المؤديــة لتــوفير هــذه الــصناعات بمــصر و مــن ذلــك االهتمــام 

الــــشديد بتــــوفير المنــــاخ المناســــب لــــذلك و الــــذي لــــن يتــــأتى إال مــــن خــــالل اإلصــــالح الــــسياسي و 

  .التشريعي الشامل بمصر 

نيــة بحــث طــرق التعـاون بــين الدولــة و المــستثمر األجنبــي كمـا يــرى حــزب اإلصــالح و التنميـة إمكا

فــي هــذا الغــرض و فــي هــذه المــشروعات الــصناعية و مــن ذلــك تــوفير المنــاخ المناســب و طــرق 

  .المشاركة بين الطرفين لخفض رأس المال المدفوع و الالزم لبداية هذه الصناعات 

ليـات االئتمـان الخاصـة بتلـك إضافة تشريعات خاصة بـالبنوك لهـذه الـصناعات بغـرض تـسهيل عم

المشروعات و خفض الفائدة عليها و نظرا الن العائد لهذا النوع مـن االسـتثمار يكـون عـادة طويـل 

  .األمد 

  : الصناعات الدوائية – 4

 ممــا يــستلزم وجــود صــناعات دوائيــة األمــراض و ألوبئــةمــن انتــشار لنظــرا للوضــع العــالمي الحــالي 

 و التنميـة يـرى ضـرورة قـصوى لالهتمـام بهـذه اإلصـالحفـان حـزب  األخطـارمتطورة لمواجهة هذه 

 صــناعة إلـىالـصناعة و تحويلهـا بــدال مـن كونهـا صــناعة تجميعيـة و تخــتص فقـط بتركيـب الــدواء 

  : ذلك بواسطة يأتيمتكاملة و 

 الدوائية و المنشئات المختـصة بـاختراع و اكتـشاف الـدواء و ذلـك مـن األبحاث تحفيز معامل – 1

  . ضريبية و ائتمانية تسهيالت

   تـوفير األدويـة فـي  الـدواء تماشـيا مـع احتياجـات الـسوق و إلنتـاج العمل على التخطيط الجيد – 2

  .الشرائيةمتناول المواطنين بثمن يتناسب مع قدرة المواطن
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دواء التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية أدوية أساسية بالنسبة  المائتىتوفير العمل على  -  3

  .النموول الساعية إلىللد

 -ًخصوصا العربية  - غزو السوق األفريقيـة، واقتحام عـدد من األسواق األخرى التخطيط ل– 4

 .بالدواء المصري

 مع -ً كلما كان ذلك ممكنا -المواد األولية ونصف المصنعة داخل مصر  تطوير صناعة - 5

ن أرباح شركات هذا القطاع العلمي الصيدلي، والحث على تخصيص جزء مهم م تطوير البحث

ًخصوصا مع دخولنا مراحل جديدة من اتفاقية الجاتلهذا الغرض،  . 

 إدخال نظام تعبئة األدوية حسب وصفة الطبيب في  تقليل الهالك من لدواء دون الحاجة و– 6

  .الدواءالصيدليات لتخفيض المهدر من

 : الصناعات الصغيـرة - 5

ًبيرا ومؤثرا في مجال الصناعات التحويليةًتمثل قطاعا كالصناعات الصغيرة  والمغذية للصناعات  ً

أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز اإلصالح و التنمية حزب يرى و الكبرى 

 و احد دعامات التطور فالمنشئات الصناعية المتوسطة هي الركيزة الصناعية الضرورية للتنمية

  . الحر األساسية للسوق الرأسمالي المستقر و

صعوبات في ال هاتواجه هذه الصناعات منجميع المعوقات التي القضاء على ولذا يطالب الحزب 

إضافة ،  و توفيرها بأسعار مناسبة ماهرةالعمالة ال أو التحصل علىالحصول على مدخالتها، 

  .إلي توفير الدعم التقني المالئم 

نشئات و ذلك بمجاالت تسويق المنتج ضرورة توفير البرامج التدريبة و المساعدات لهذه الم

  مع رفع القدرة التنافسية لهذه المنشات وتصريف منتجاتها  .الصناعي لها

 : الصناعات التحويلية - 6

  اإلنتاج الصناعي لتلبية كل ما   الصناعات التحويلية للمواد األولية، وتوجيه رفع كفائة– 1

  .اإلنتاجيةيمكن تلبيته من االحتياجات الداخلية للقطاعات
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 و واألدوات الزراعية التي يمكن إنتاجها صناعة اآلالت البدء في التخطيط الجيد لالتجاه ل– 2

متوفر اإلمكانيات الفنيه لها و التي تختص بتوفير معطيات اإلنتاج ووسائلة للوحدات الصناعية 

المصرية

.مزايا نسبية حقيقية التي يتوفر فيها لمصر تطوير الصناعاتلى عتركيز  االهتمام و ال-  3  .

 - 4 .تحقيق االكتفاء الذاتي من المواد األساسية كالسكر والمواد الدهنية

كمــا ال يغفــل الحــزب الــضرورة الحاليــة إلعــادة تنظــيم الــسوق الــصناعي و االهتمــام بمراجعــة و 

  :دراسة بعض األوضاع المعيقة لتطور اإلنتاج الصناعي و منها 

للـصناعات على أن يكون في صورة تمييـز ايجـابي  و  الصناعينتاجاإل النظر في دعم إعادة -1

 أو الــصناعات لألفــراد األساســية الــدواء أو مقومــات الحيــاة أو الغــذائي بــاألمن التــي تهــتم األساســية

   .االقتصادية الرئيسية بالدولة 

يمــة للــصناعات الغيــر مــدرة للــدخل و التــي ال تــضيف ق الــضريبي اإلعفــاء النظــر فــي إعــادة – 2

  .لإلنتاج الصناعي المصري 

مـع مراعـاة التمييـز االيجـابي للـصناعات المطلوبـة  النظر في التمويـل البنكـي للمـصانع إعادة – 3

  .أو بغرض توزيع الوحدات اإلنتاجية بشكل المركزي على القطر المصري 

بل و تـــوفير كـــل الوســـائل و الـــس النظـــر فـــي كيفيـــة تمكـــين المنـــشات متوســـطة الحجـــم إعـــادة – 4

الممكنـــة لـــدعم هـــذه الـــصناعات و تـــوفير التـــدريب لجميـــع القـــائمين عليهـــا لرفـــع الجـــودة و الكفائـــة 

  .بغرض المنافسة العالمية 

 تمكين جميع جمعيات الخاصة بحقوق المستهلك من أداء دورها كمراقـب للـسوق و كنـوع مـن – 5

  .الحماية للمستهلك 

 العقبـات المانعـة للتطـوير أهـمة الفكرية و هي احد  زيادة العقوبات على انتهاك الحقوق للملكي– 6

  .و التقدم و االختراع 

  العمال
  
 من توفير الحماية لهم من سيطرة راس المال و من ذلك إضافة تكوين النقابات للعمال إتاحة إن

  . دعائم الصناعة أهمتوفير الحياة المستقرة و الكريمة لهم من 

 توفير الحياة الكريمة للعمال يؤثر كما أنل البشري ،  ال غنى في أي صناعة عن العامأنحيث 

    : و التنميةاإلصالح و تطوره ، و من ذلك يرى حزب اإلنتاجايجابيا على جودة 

 -   م مع تحديد حد أدنى  العاملين بالقطاع العاباألخصتحسين دخل جميع العاملين و 1
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  .     لألجور

  قطاع الغزل بعض القطاعات مثل لين في التحرك االيجابي في عمل كادر خاص للعام -  2

   . والنسيج       

  . للعاملين بالمصانع  وجبة عينيةاالتجاه إلى صرف صرف - 3

  الت بعض الصناعات ذات الطبيعة الخاصة و المؤثرة على الصحة العامة زيادة بد - 4

  .لظروف عملھمحي المناسب لھم و للعاملين بھذه الوحدات اإلنتاجية مع توفير التامين الص    

   والتي تنص على أنه إذا وقع العمل2003 لسنة 12 من القانون 85تطبيق المادة متابعة  - 5

   في أيام العطالت الرسمية مثل الجمعة يمنح العامل مثلي أجر اليوم أو يمنح أجر الجمعة    

  .مع يوم بدل راحة     

   لسنة 107د تعديله بالقانون رقم  بع85 لسنة 79 من قانون التأمين رقم 78تطبيق المادة  - 6

   ومكافآت اإلنتاج لحق في صرف الحوافز والبدالت و اإلضافي والتي تعطى للعامل ا87    

   .. عن أيام األجازات المرضية     

تثبيت حملة المؤھالت قبل الخدمة وأثناء الخدمة بما يتناسب مع مؤھل كل عامل   . - 6

  الدعم لھذه النقابات مع إلغاء سيطرة أجھزة األمن على أي  حرية تكوين النقابات و توفير – 7

   .تشكيالت شرعية و عدم التدخل في عملية االنتخابات الداخلية بھذه التشكيالت     
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