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مقدمه
إن الديمقراطية والتنمية وجھان لعملة واحدة و مرتبطان بصورة ال تقبل الفصل بينھما وأنه من
الغير ممكن الوصول إلى التنمية المستدامة إال من خالل التطبيق الديمقراطي السليم بكافة معانية
و مظاھره و معاييره.
فلتحقيق تنمية مستدامة البد أن تكون نتاج حراك ديمقراطي حقيقي في ظل دولة القانون و إال
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 .
كما أن من أھم مظاھر التطبيق الديمقراطي السليم الشفافية و المؤسسية و ھي دعائم بناء نظام
الدول الديمقراطية و التي تتيح حرية االضطالع على المعلومات و توفير وسائل المحاسبة و
التقييم الشفافة في ظل تساوي أمام القانون لجميع اإلفراد .
أما بالنسبة للمؤسسية  ،فيرى الحزب أنھا شكل العمل المنظم و الوحيد الذي يضمن وصول
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
كما لن يمكن من الوصول ألي تنمية بدون بناء ھذه المؤسسات الحيوية و الضرورية  ،و يؤكد
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 .
فمن حق كل مصري الحصول على تعليم مناسب يؤھله لتأدية دوره بالمجتمع و حق للعالج
الفعال و المتطور في مؤسسات الدولة الصحية .

وللوصول إلى نظام سياسي ديمقراطي حقيقي  ،يرى الحزب ضرورة ملحة التخاذ
خطوات جادة نحو إصالح النظام السياسي و أھمھا التالي :
 - 1تمكين المواطنين من الممارسة الديمقراطية :
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 :
 إتاحة االنتخاب لجميع المصريين بالبطاقة الشخصية ) بطاقة الرقم القومي ( و التطويرالتكنولوجي و االلكتروني الكامل لجميع جداول الناخبين بالدولة .
 تمكين المرشحين من تقديم أنفسھم و زيادة فترات الدعاية االنتخابية لجميع المرشحينلتكون  90يوم على األقل إلتاحة الفرصة كاملة للتقييم و االختيار للمواطنين بالتعرف
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 الحزبأن يكون يوم االنتخابات عطلة رسمية لجميع مؤسسات الدولة إضافة إلى مؤسسات
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 تسھيلاإلجراءات و تعريف جميع الناخبين بأماكن اللجان االنتخابية بدوائرھم ووسائل
الوصول إليھا.
 المعاقين ھم مواطنون بھذا الوطن و يملكون نفس الحقوق و عليھم نفس الواجبات و منذلك يرى الحزب ضرورة توفير صناديق انتخابية خاصة لھم بكل لجنة انتخابية و اتخاذ
جميع اإلجراءات الالزمة الممكنة لھم من التصويت السليم الديمقراطي الشفاف .
 – 2تطوير النظام االنتخابي :
 تطوير النظام االنتخابي بالكامل على أن تشترك في تلك الدراسة كافة األحزاب والقوىالسياسية ،وكذلك أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية إضافة إلى منظمات
المجتمع المدني العاملة و المختصة في ھذا المجال لضمان موائمته مع قوانين
االنتخابات
و حقوق اإلنسان .
 تطوير النظام االنتخابي جغرافيا من خالل إعادة الدراسة الجغرافية و الديموغرافيةالعادة رسم حدود حقيقية للدوائر بغرض الموائمة بين مساحة الدائرة الجغرافية و عدد
الناخبين بكل دائرة .
 إتاحة الفرصة و تمكين جميع مراكز األبحاث و األحزاب من القيام باستطالعات الرأيالالزمة لھا للقياد بدورھا و ذلك من خالل رفع القيود عن ھذه اإلجراءات و تعديل
القوانين المانعة لذلك .
 االھتمام الكامل باعداه دراسة أبعاد الدوائر االنتخابية بغرض أن تشمل مقاعد مخصصةمخصصة للمرأة  ،و من ذلك تمكينھا من أداء دورھا السياسي نحو الوطن و عدم
تھميشھا حيث أن المرأة ھي نصف المجتمع .
 فصل جميع الھيئات واآلليات ذات الصلة بأعمال االنتخابات واالستفتاءات واستفتاءاتالرأي العام عن السلطة التنفيذية  ،وأن تقوم على تلك الشئون تابعة للجنة العليا لالنتخابات و
مستقلة تماما في التشكيل عن السلطة التنفيذية وعن رئاسة الدولة وأن ينص على ذلك في
الدستور  ،على أن ينظم تشكيلھا وطريقة عملھا بقانون خاص .
 تمكين اللجنة العليا لالنتخابات و توفير اآلليات و الوسائل و التمويل الالزم لھا لتنفيذدورھا التخطيطي و اإلشراف و الرقابي بعيدا عن السلطة التنفيذية  ،و من ذلك اتخاذ جميع
اإلجراءات الالزمة لمنع تدخل السلطة التنفيذية سواء في إجراءات االنتخابات أو مراقبتھا أو
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يشدد الحزب
على ضرورة رفع يد الشرطة واألجھزة األمنية وكافة وحدات السلطة التنفيذية عن أعمال
االنتخابات  ،وإزالة كافة المعوقات التي تحول بين المواطنين وممارسة حقوقھم السياسية
وواجباتھم االنتخابية ،و ذلك بدءا من القيد فى الجداول االنتخابية ،وحتى أعمال الفرز وإعالن
النتائج النھائية .
 السماح لمنظمات المجتمع المدني و حقوق اإلنسان باإلشراف و مراقبة العملية االنتخابية وإصدار التقارير و التوصيات بدون أي قيود .
 كما يرى الحزب أن للوصول لتمثيل أمثل و متوازن بين األحزاب إضافة إلى عدم إغفال حقالمستقل من الترشح و الموائمة بين ضرورة التمييز االيجابي للمراة يجب التالي :
 - 1إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية و زيادة مساحتھا مع األخذ قي عين االعتبار عدد السكان
بكل منطقة بغرض الوصول لعدد  250دائرة انتخابية على مستوى الجمھورية .
 - 2تكون الدراسة البعاد الدوائر بناء على تقسيم متوازن بين عدد السكان و المساحة لكل
دائرة انتخابية .
 - 3ضرورة إلغاء شرط نسبة تمثيل العمال و الفالحين حيث انه ال يتناسب التفرقة بين أبناء
الوطن بناء على المھنة أو الوضع االجتماعي حيث أن ھذه الحالة و ھذا التصنيف كانت ظاھرة
مرتبطة بالشكل االشتراكي للدولة و لظروف خاصة نابعة من أھدار حقوق فئات معينة بالمجتمع
لفترات طويلة من االستبداد و اإلقطاع و نتيجة حتمية بغرض تمكين بعض الفئات المھمشة من
التمثيل السياسي .
 - 4يكون لكل دائرة انتخابية  4مقاعد نيابية متنافس عليھا و تكون كالتالي :

 عدد  2مقعد مشروط ) ال يجوز الترشح إال لمرشحين األحزاب (و ي شترط للترش ح عل ى ھ ذان المقع دان أن يك ون المتق دمان ممثل ين ألي األح زاب ال سياسية
القانوني ة و ذل ك ض مانا لتمثي ل األح زاب ب المجلس بن سبة ال تق ل ع ن  % 50م ن األع ضاء  ،و
يكون الفائزان األعلى اصواتا بين جميع مرشحين األحزاب.

 عدد  1مقعد غير مشروط ) ال يوجد أي شرط للتقدم عيه (بغرض عدم إغفال حق المستقلين في الترش ح لمجل س ال شعب إض افة إل ى ص عوبة ذل ك ف ي ظ ل
القائمة النسبية يرى حزب اإلصالح و التنمية إتاحة مقعد واحد بك ل دائ رة غي ر م شروط يترش ح
عليه أي مواطن مصري منطبق عليه الشروط و ذلك بغض النظر عن انتمائ ه الحزب ي  ،فيج وز
ألعضاء األحزاب أو المراة أو المستقلين الترشح على ھذا المقعد .

 عدد  1مقعد مشروط للمرأة ) بغرض التمييز االيجابي للمرأة (يك ون ھ ذا المقع د مخص صا للمرش حات م ن الن ساء كم ا ال ي شترك الترش ح لھ ذا المقع د االنتم اء
الحزبي للمرأة المترشحة لمجلس الشعب  ،و يكون ھذا االقتراح بغرض التمييز االيج ابي للم راة
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و ذلك في ظل الظروف الراھنة للمجتمع المصري و التي تجعل ھناك ص عوبة ش ديدة ف ي نج اح
المترشحات على أي مقعد نيابي في مواجھة المترشحين من الرجال .
و يتأتى من خالل ھذا النظام الموائمة بين التمثيل الحزبي و ھو عصب المجلس النيابي ،
فمرشحين األحزاب لديھم قدرة أكبر على العمل إضافة إلى آليات حزبية متعددة مساعدة لھم و
ممكنة لھم بأداء برلماني على مستوى فعال .
ونرى ان من خالل ھذا التقسيم عدم إغفال حق المستقلين من الترشح  ،حيث إن االتجاه لنظام
القائمة سيكون عائقا كبيرا لھؤالء المستقلين من ممارسة احد حقوقھم الدستورية  ،و منھا
الصعوبة الشديدة في الموائمة في البرامج االنتخابية لكل مرشح إضافة إلى الترتيب بالقائمة .
كما أن القائمة تكون عائقا للناخبين حيث أن الترتيب بھا ال يحمل سوى فرض األحزاب إلرادتھا
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 .
 – 3إزالة جميع األوضاع القانونية المعوقة و المانعة من التطور الديمقراطي :

 إلغاء حالة الطوارئ  ،ووضع حدود لمدة عمل ھذا القانون في حالة استخدامه إضافة إلى زيادةشروط و قيود العمل بھذا القانون و إعادة النظر في جميع القوانين المقيدة للحريات و القوانين
االستثنائية .
 كما يرى الحزب أنه في حالة استخدام أي قانون معوق للحريات مثل مكافحة اإلرھاب ،يجبأن يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من التأكد القانوني من الموائمة الدستورية لھذه القوانين على أال
تكون مخالفة ألي بند من بنود الدستور كما يرى الحزب أن يكون قانون اإلرھاب  ،قانون عادي
ووقتي و ال يجب أن يكون قانونا أساسيا أو مادة دستورية .
 وأن يكون للبرلمان في أي وقت الحق في إلغاء جميع السلطات االستثنائية التي يكون قد منحھاللحكومة كلھا أو بعضھا أو الحد منھا ،وتأكيد خضوع الحكومة للرقابة القضائية في ممارستھا
للسلطات الخاصة بحالة الطوارئ.
 إلغاء كافة القوانين االستثنائية المقيدة للحريات ،وكذلك إلغاء كافة المحاكم االستثنائية ،بحيثيحاكم المواطن فقط أمام قاضيه الطبيعي ،مع توافر كافة ضمانات العدالة له.
 تحديد اختصاصات جھاز مباحث أمن الدولة  ،فاألصل في الشرطة أنھا جھاز مدني يكلفبالحفاظ على النظام العام ،وحماية أمن المواطنين ،فضال إلى المھام المدنية بأنواعھا المتعددة ،
كما إن من المسلم به أن كفاءة أداء الشرطة لعملھا تستلزم تحصين قطاع منھا بدرجة من السرية
تتيح له العمل في مجال التحريات والبحث الجنائي .
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و من ذلك يرى الحزب ضرورة رفع القيود و التدخالت من جھاز مباحث أمن الدولة على العمل
الحزبي المشروع و الذي تقوم به أي أحزاب مشھرة أو تحت التأسيس .
تحديد نفوذ و صالحيات جھاز مباحث أمن الدولة في كافة القطاعات ،بدءا من الحكومة واإلدارة
المحلية بكافة مستوياتھا  ..وحتى النقابات ،والجامعات ،واالتحادات الطالبية ،والجمعيات
األھلية ،في مقدمة مصادر القلق والخوف لدى المواطنين جميعا ،خاصة وأن تلك السطوة
لألجھزة األمنية صاحبھا تدھور غير مسبوق في أداء كافة القطاعات في مصر .
 إتاحة الفرصة للتعبير عن التيارات السياسية بالجامعات و من ذلك إتاحة الفرصة كاملة لھاللتعبير السلمي عن األفكار و المبادئ و التوجھات للطلبة المنتمين لھذه األحزاب بالجامعة ،
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
السياسي و الفكري لطلبة الجامعة و ذلك خالل العقدين األخيرين .
 كما يرى الحزب ضرورة تعديل الالئحة الطالبية  1979ووضع الئحة أكثر ديمقراطية وبمشاركة القوى السياسية الحقيقية بالجامعة إضافة إلى ھيئات و مجلس الجامعات .
 – 4اإلعالن عن جمعية تأسيسية و دستور جديد :
 يرى حزب اإلصالح و التنمية أن العقد االجتماعي الجديد المتوازن بين الحرية و السلطةأصبح 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 ذلكخالل دستور  71إلى الشكل الرأسمالي الليبرالي الحالي  ،بات تغيير دستوري شامل أمرا ملحا و
ضروريا و ذلك لتغير القيم و المفاھيم و التي البد أن يكون الموائمة الدستورية ركنا أساسيا
لصالح جميع القوانين بعد ذلك .
فالتغيير و أسبابه ووسائل التصحيح تعدت و بكل تأكيد تغيير بعض المواد للحصول على ھذه
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 جميعفئات و طوائف المجتمع و يكون حجر األساس فيه ھو المواطن و حريته و إعالء قيمته ھي
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 .
 حيث انه ليس بجديد أن الدستور الشعبي المناسب المعبر عن الحرية ھو سمة من سماتالمجتمع المتطور و الفعال و الذي يتيح آفاق اإلبداع لجميع المواطنين .
 كما أن مبدأ سيادة القانون يجب أن يكون حجر أساس بالدستور  ،فجميع المواطنين سواسية أمامالقانون و ال يفرق بينھم عرق أو دين أو إقليم فمصر طالما كانت على مدار العصور منارة
للحرية و الديمقراطية و المساواة .
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 أما بخصوص الجمعية التأسيسية  ،فيرى الحزب أن يكون التشكيل و اإلشراف الكامل مناختصاص جھاز القضاء كما يكون تشكيلھا القانوني بالكامل تابعا للسلطة القضائية مع ضمان
تمثيل جميع طوائف الشعب و تياراته في الجمعية التأسيسية  ،على تتكاتف جميع السلطات
مساعدة لھا في ھذا األمر بالكامل .
 كما شدد الحزب على مبدأ سيادة القانون  ،نؤكد كحزب اإلصالح و التنمية على ضرورة أنيكون مبدأ تداول السلطة و عدم االستئثار بھا ھو مبدأ واضح و صريح بالدستور  /و يرى الحزب
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 ضماناالنتقال السلطة بشكل سلمي و موضوعي خالل المراحل المنصوص عليھا بالدستور و لحين عقد
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 .
 تأكيد الحرية االقتصادية أن آليات السوق وحرية انتقال عناصر اإلنتاج كأسس لتنظيم االقتصادالوطني ،مع تأكيد مسئولية الدولة عن تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تؤمن المواطنين ضد
الفقر ،وتضمن توزيعا عادال للدخل القومي .
 التأكيد على أن تحرير السوق وحده لن يكفي لنشؤ سوق المنافسة الكاملة و ھي مبتغى النظامالرأسمالي  ،و لكن يجب توفير الضمانات الالزمة لعدم توحش رأس المال و سيطرته على مقاليد
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
حق إتاحة المعلومات لجميع المواطنين و المؤسسات  ،حيث أنھا الضمانة األساسية لنشؤ السوق
الرأسمالي المتوازن .
 تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةللمواطنين ،وفى مقدمتھا حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية ،وحرية التعبير وتداول
المعلومات ،واإلبداع األدبي والفني والبحث العلمي ،وحرية تكوين األحزاب والجمعيات ،وحق
التظاھر واإلضراب السلميين في حدود النظام واآلداب العامة ،والحق في الحرية واألمان
الشخصي وسالمة الجسد .
 التأكيد بااللتزام بكافة العھود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،وتأكيد عدم التفرقة أوالتمييز بين المواطنين بسبب العقيدة أو النوع أو أى معيار آخر  ،و النص الصريح بالدستور على
الضمانات التي تحمي ھذه الحقوق والحريات من أي تجاوزات  ،إضافة إلى وتحريم و تجريم
االعتقال وتقييد حرية المواطنين بدون صدور أحكام قضائية .
 التأكيد على أن العالج حق و التعليم حق فبناء المواطن ھو أساس بناء الوطن و تامين التعليم والعالج على مستوى مناسب و الئق ھو أول أساسيات أي تنمية منشودة و ھو حجر األساس لبناء
اإلنسان.
 إطالق حرية التنظيمات السياسية والنقابية والجمعيات األھلية ،وإلغاء كافة القيود على حريةتأسيسھا وممارستھا أنشطتھا في حدود الشرعية القانونية ومبادئ الديمقراطية المؤكدة في
الدستور.
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 و أخيرا  ،فضمانا للديمقراطية يجب بكل تأكيد أن يحمل الدستور الجديد فصال كامال و تاما بينالسلطات بالدولة التنفيذية و القضائية أو التشريعية لضمان التطور و التصحيح الذاتي للنظام
الديمقراطي المنشود .
 عدم إدراج أي مواد بالدستور تمكن أي جھة من السلطة التنفيذية أو تعطي أي سلطة استثنائيةألي من مؤسسات الدولة غرضھا سن قوانين استثنائية أو تعطيل القوانين وتقييد الحريات وذلك
ألن التشريع ھو الوظيفة األولى لمجلس الشعب كما تنص المادة  86من الدستور.
 يرى حزب اإلصالح و التنمية على وجوب طرح الدستور المنشود على المواطنين طرحاموضوعيا مستخدمين جميع وسائل اإلعالم في ذلك الغرض  ،كما يرى الحزب أن يتم الطرح
للمواد للتصويت العام من خالل حزم متخصصة بنفس الموضوعات إضافة إلى البدائل المقترحة
و بشكل تدريجي للوصول بالدستور الجديد إلى عقد اجتماعي شرعي و متفق عليه و متوافق مع
أولويات حياة المواطنين و معبرا عنھم .
 يجب أن يشمل الدستور الجديد تقييد حرية الحكومة في إعالن حالة الطوارئ أو استخدام أيقانون معيق للحريات مثل قانون اإلرھاب أو ما شابه  ،كما يشترط لإلعالن موافقة مجلس لشعب
على ذلك على أن يكون أجراء وقتي بواقع  3اشھر بحد أقصى و تجدد من خالل الطرح على
مجلس الشعب مجددا بعد انتھاء المدة و يعاد التصويت عليه بأغلبية الثلثين .
 يقصتر تقديم طلب إعالن حالة الطوارئ أو إعالن أي قوانين استثنائية مقيدة للحريات لمجلسالشعب لإلقرار و الموافقة إال على حالة الحرب الفعلية أو الكوارث العامة فقط  ،وعلى أن تكون
لمدة محددة  ،والنص على انتھائھا بانتھاء مبرر إعالنھا أو مضي المدة  ،إضافة إلى التأكيد على
ضمانات تسوية أثار أي قوانين أو أوضاع قد تنشأ من خالل استخدام قوانين الطوارئ أو قانون
اإلرھاب و ذلك في حاالت استخدامھا و إرجاعھا إلى أصولھا و ضعھا الطبيعي و الدستوري .
 الالمركزية ھي احد أھم عناصر أي نظام سياسي متقدم  ،بما تتضمنه من توسيع لصالحياتالوحدات اإلقليمية والمحلية ،وأن تكون المجالس المحلية المنتخبة ھي صاحبة أعلى سلطة في
نطاقھا المحلى  ,كما يرى حزب اإلصالح و التنمية أن تكون كافة مناصب المحافظين ورؤساء
المدن والقرى باالنتخاب الحر المباشر ،وتأكيد سلطة المجالس المنتخبة في الرقابة على األجھزة
التنفيذية ودعم سلطتھا عليھا  .و إضافة الصالحيات الالزمة للمجالس المحلية التي تتيح لھا الرقابة
الفعالة على األجھزة التنفيذية و تمكنھا من عزلھا أن لزم األمر .
 – 5إعادة النظر في بعض األوضاع بالسلطة التنفيذية :
 زيادة الشفافية و المحاسبية ألفراد السلطة التنفيذية و إتاحة الفرصة للبرلمان من محاسبة رئيسالوزراء و عزله في حالة طرح الثقة فيه .
 منع صدور أي قوانين أو تعديالت في قوانين إال من خالل السلطة التشريعية و آلياتھا والممثلة بمجلسي الشعب و الشورى و اتخاذ اإلجراءات الالزمة للعرض و اإلقرار و الموائمة
الدستورية للقوانين .
 الشفافية ھو من أركان العمل السياسي السليم  ،و لذلك يرى الحزب ضرورة أن تكون ميزانيةالدولة 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
8

 التأكيد على ضرورة تمكين و إتاحة الفرصة الكاملة لمجلس الشعب لإلشراف على الميزانيةالعامة وتعديلھا دون شرط موافقة الحكومة ومنح مجلس الشعب سلطة كاملة في شأن الموازنة
العامة للدولة .
 إلغاء جميع المحاكم االستثنائية و محاسبة المواطنين أمام قاضيھم الطبيعي بالمحاكم المدنية وإلغاء المحاكم العسكرية أو محاكم االستثنائية و ذلك تأكيدا لمبدأ سيادة القانون و المساواة لجميع
المواطنين أمام القضاء .
 التأكيد على استقالل القضاء ،حيث يكون مجلس القضاء األعلى ھو المختص بكافة أمورالقضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب .
 فصل ميزانية القضاء  ،على أن يتولى مجلس األعلى للقضاء تحديد أوجه اإلنفاق بعيدا عنسيطرة السلطة التنفيذية .
 يرى الحزب ضرورة فورية لحظر الحكم و الفصل القضائي ألي قاض يتم انتدابه إلى أي منمؤسسات 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 ..
 تحرير الصحافة وأجھزة اإلعالم من سيطرة السلطة التنفيذية  ،مع إقرار مبدأ متابعةوتصويب الممارسات المھنية واإلعالمية بواسطة النقابات واالتحادات المھنية المرتبطة بھا .
 وجوب تكاتف السلطة التنفيذية بأنواعھا في مساعدة السلطة التشريعية ،ممثلة في البرلمانمن أداء دورھا بفاعلية و جوده  ،ويؤكد حزب اإلصالح و التنمية إلى ضرورة زيادة التعاون
بين السلطة التشريعية و التنفيذية و من ذلك تمكين نواب الوطن بمجلسي الشعب و الشورى من
القيام بوظائفھم التشريعية والرقابية على أفضل نحو ممكن مع توفير الضمانات والحصانات
التي تكفل تعبيرھم عن آرائھم  ،إضافة إلى توفير اإلمكانيات البشرية والمادية ،ووحدات
البحوث والمعلومات التي تتيح االضطالع الكامل على األداء الحكومي كما تمكنھم من الرقابة
الفعالة على أداء الحكومة وأجھزة الحكم المحلى.

لحين صدور العقد االجتماعي المنشود و الدستور الجديد يرى حزب اإلصالح و
التنمية ضرورة الحد من مھام سلطات رئيس الجمھورية و ھو الممثل الحالي
لرئاسة السلطة التنفيذية و منھا :
 حق حل مجلس الشعب مادة  136من الدستور و كما ال يكون قرار الحل للمجلس نافذا االبعد طرح قرار حل المجلس الستفتاء شعبي .
 كما ال يتم تقديم رئيس الجمھورية للمسائلة القانونية إال بعد موافقة  3/2مجلس الشعب علىقرار المسائلة  ،و في حالة اإلدانة ال تطرح الثقة في رئيس الجمھورية إال بعد موافقة 3/2
مجلس الشعب على ذلك و يكون طرح الثقة من خالل استفتاء شعبي .
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 حق إعالن حالة الطوارئ مادة  148من الدستور  ،و يرى الحزب أن يكون بعد موافقةمجلس الشعب و الشورى بثلثي األعضاء مع اقتصارھا على حالة الحرب و االعتداء على
األراضي المصرية أو الكوارث العامة .
 و بالنسبة للمادة وھو  141من الدستور و التي تتيح لرئيس الجمھورية تعيين و إقالة رئيسالوزراء منفردا يرى حزب اإلصالح و التنمية  ،ضرورة إضافة حق محاسبة و اإلقالة لرئيس
الوزراء كأحد حقوق مجلس الشعب و ليس رئيس الجمھورية منفردا .
 - 6دعم المؤسسات السياسية و تفعيل دور األحزاب :
أن الديمقراطية السليمة لن تتأتى إال من خالل عدة مبادئ من أھمھا تداول ألسلطة و ألشفافية
إضافة إلى أحزاب قوية تحمل أفكار و مشروعات للتطوير و البناء تتنافس من خالل برامجھا و
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
الشفافة و الديمقراطية ھو من أھم أولويات الفترة الحالية .
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
السياسية و التي تمثل مصالح المواطنين و ھي المنبر للتعبير عن ھذه المصالح .
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
عن طريق تقديم مرشحين في االنتخابات المختلفة وطرح بدائل للتوجھات وللسياسات العامة في
إطار التنافس السلمي على السلطة .
و يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على األھمية البالغة للمشاركة السياسية لألحزاب و على
دورھا في جذب وتأھيل القيادات السياسية ،والتثقيف والتوعية السياسية للمواطنين وتشجيعھم
على المشاركة السياسية  ،كما يرى الحزب على ضرورة إلغاء القوانين االستثنائية المقيدة
للحقوق والحريات السياسية و المعوقة للعمل السياسي والتي تعتبر خروجا عن مبادئ الدستور
واتفاقيات حقوق اإلنسان .

و يؤمن الحزب بضرورة تطوير قانون األحزاب السياسية  ،إضافة إلى الضرورة
الملحة إلى إزالة جميع المعوقات المانعة من أداء األحزاب لھذا الدور على أكمل
وجه  ،و منھا التالي :

 – 1بخصوص إجراءات تأسيس األحزاب:
 يقدم من وكيل المؤسسين إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون األحزاب السياسية للقيد الحزب،ويرفق بھذا اإلخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ،وبصفة خاصة نظامه الداخلي وأسماء
أعضائه المؤسسين ،وبيان أموال الحزب ومصادرھا ،واسم من ينوب عن الحزب في اتخاذ
إجراءات تأسيسه إضافة إلى برنامج الحزب و الرؤية السياسية له و أھدافه .
 تلتزم لجنة شئون األحزاب السياسية بقيد الحزب فورا و فور تقديم المستندات و التأكد منصحتھا و يعتبر الحزب واقعا ً بحكم القانون فور انطباق اإلجراءات الشكلية لذلك  ،كما يتمتع
الحزب بالشخصية االعتبارية القانونية الكاملة فور استيفاء المستندات و يحق له الممارسة
الفورية لنشاطه السياسي بإجراء ھذا القيد .
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 ال يحق للجنة شئون األحزاب رفض طلب التأسيس ألي حزب أال في أحد الحاالت التالية : – 1حزب فئوي أو محصور على مجموعة من المصريين دون أخري و مخالف
ألحكام
الدستور حول المواطنة و يدخل تحت ھذه الطائلة األحزاب الدينية .
 - 2إذا تبين للجنة شئون األحزاب عدم استيفاء طلب القيد شكليا أو تعارضه مع شروط
التأسيس الشكلية الواردة بالقانون .
 – 3إذا تبين أن الحزب يسعى لتأسيس ميليشيات عسكرية او تشكيالت مسلحة أي كانت .
 - 4عدم تعارض مبادئ الحزب أو برامجه أو سياساته مع الدستور أو مع الحفاظ على
الوحدة الوطنية والسالم االجتماعي والنظام الديمقراطي.
 - 5عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو
أعضائه على أساس طبقي أو طائفي ،أو فئوي ،أو جغرافي ،أو على أساس التفرقة
بسبب الجنس أو األصل أو الدين أو العقيدة.
 إجراء وقف الحزب عن الممارسة السياسية :يكون من خالل رفع لجنة شئون األحزاب دعوى قضائية لوقف النشاط للحزب على ان ال
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 .
 - 2إضافة بعض المواد للقانون و تشمل التالي :
 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 سقفالتمويل متناسبا مع عدد أعضاء الحزب بالمجالس النيابية بأنواعھا .
 منع تعيين رؤساء األحزاب السياسية بمجلس الشورى إال في حالة وجدد عدد منأعضاء المنتخبين بالمجلسين معا يتعدى  10أعضاء .
بالنسبة للضوابط المالية :
-

-

-

يؤكد الحزب على ضرورة إتباع قواعد الشفافية في التبرعات الواردة إلى األحزاب و سبل
إنفاقھا و ضرورة إخطار لجنة شئون األحزاب بشكل دوري بھذه التبرعات ،باإلضافة إلى
تفعيل دور الجھاز المركزي للمحاسبات في مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات
ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئون المالية للحزب ،وقيام الجھاز المركزي للمحاسبات
بإعداد تقرير سنوي عن كافة األوضاع المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون األحزاب
بھذه التقارير.
إتاحة الفرصة لجميع األحزاب لالنتفاع مثل إعفاء المقار والمنشآت المملوكة للحزب أو
أمواله من جميع الضرائب العامة والمحلية و إلغاء أي شروط لذلك .
و يرى الحزب ضرورة أن يكون التمويل من الدولة مرتبطا بأداء الحزب السياسي و مرتبطا
بعدد أعضائه بالمجالس النيابية بأنواعھا و يكون اقل تمويل سنوي من الدولة ھو  100ألف
جنيه للسنة و يعاد التقييم مع كل انتخابات نيابية و تعديل ھذا المبلغ تصاعديا مع زيادة تمثيل
الحزب .
يرى الحزب ضرورة إضافة نسب التمويل و الزيادة للقانون  18مما يحفز و يمكن األحزاب
من أداء دورھا نحو الوطن كما يشترط الحصول على التمويل نجاح  2عضو على األقل من
الحزب في االنتخابات النيابية لمجلسي الشعب أو الشورى أو  20عضوا بالمجالس المحلية و
يكون الحد األدنى للتمويل ھو  100ألف جنيه لكل سنه .
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 -7دعم المجتمع المدني:
إن حزب اإلصالح و التنمية يرى أن تدعيم و تفعيل دور المجتمع المدني ھو عنصر أساسي
ألي تطور ديمقراطي  ،و ذلك حيث أن المجتمع المدني يجب أن يكون مشاركا و فعاال إضافة
إلى ضرورة كونه ممكنا من أداء دوره على أكمل وجه .
و للوصول إلى تطور مجتمعي في جميع الوجوه البد أن يكون مواكبا له تطورا في أداء
منظمات المجتمع المدني و التي ھي احد دعائم مبادرات و مشروعات التطوير و التنمية ،
إضافة إلى دورھا الرقابي الشعبي على األداء لمؤسسات الدولة .
و لذلك يرى الحزب :
 تحرير جميع النقابات من حراسة و سيطرة الدولة و ذلك حتى تتمكن من أداء الدور المنوطبھا و ھي حماية مجموعات المواطنين المنتمين إليھا إضافة إلى دورھا الرقابي و الخدمي على
النشاطات التابعة لھا .
 السعي الفوري إلجراء انتخابات النقابات في أسرع وقت و تمكينھا من ممارسة عملھا إضافةإلى 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 ھذهالنقابات و الجمعيات و من ذلك أيضا إتاحة فرص التمويل األجنبي و ذلك بالشروط الالزمة 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
الخبرات الالزمة و تطوير أوضاعھا في الصالح العام .
 - 8محاربة الفساد
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 .
و لذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية أن أھم معوقات التطور الديمقراطي أو أي إصالح أو
تنمية منشودة ھو آفة الفساد و الذي تفشى في الفترة الخيرة في أنحاء كبيرة من نظام الدولة .
و يركد حزب اإلصالح و التنمية أن من أھم األولويات الحالية في حالة تواجد اإلرادة الفعلية
للتطوير و اإلصالح الديمقراطي ھي محاربة تفشى الفساد  ،و من ذلك من إصدار القوانين و
التشريعات الرادعة بھذا الخصوص  ،إضافة إلى تمكين و تفعيل دور الھيئات الرقابية سواء
الداخلية بجميع مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني المختصة بذلك .
 كما أن ھناك ضرورة ملحة لتغيير بعض قوانين العمل و اللوائح الداخلية لمؤسسات الدولة وإلغاء جميع التشريعات التي تتسم بقدر كبير من البيروقراطية و التي تحمل في طياتھا ثغرات
عديدة تتسرب منھا آفة الفساد.
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 إن حزب اإلصالح و التنمية يرى أن الشفافية لجميع مؤسسات الدولة ھي أحد ضماناتالقضاء أو الحد المباشر من آفة الفساد ففي ظل التعتيم و عدم إتاحة المعلومات يكون الفساد أكثر
انتشارا و فتكا بأي تنمية أو تطور منشود .
 يرى حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة إعالن كافة االتفاقيات أو العقود أو القراراتلجميع المؤسسات العامة و ممارسة أقصى درجات الشفافية واإلفصاح في كافة ممارسات
السلطات والمؤسسات العامة ،وكذا نصوص القرارات واالتفاقيات والتصرفات ذات التأثير على
الصالح العام  ،وتمكين المواطنين من االضطالع عليھا ،و التأكيد على حق المؤسسات الرقابية
بكافة أنواعھا و الممثلة للمصلحة العامة للمواطنين بتغييرھا أو نقضھا في حالة تعارضھا مع
المصلحة .
 ضرورة فتح باب مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة أجھزة الدولة و محاربة الفسادو إنشاء ھيئات مشتركة تمثل المجتمع المدني و ھيئات الدولة معا و ذلك بغرض تفعيل ھذا
الدور و االستفادة من إمكانيات ھذه األجھزة .
 – 9التأكيد على الدور االجتماعي لمؤسسات الدولة و القطاع الخاص في ظل االقتصاد
الرأسمالي و السوق الحر :
 االھتمام بمظلة التأمين والمعاشات والضمان االجتماعي و تطوير قوانينھا  ,ولذا نقترح ھناإصدار قانون جديد يحمي مبدأ العدالة االجتماعية في ظل السوق الرأسمالي الحالي  ،كما يرى
الحزب أن صدور ھذا القانون واجبا حتميا لتأكيد أحقية المواطنين في أصول الدولة إضافة إلى
إبراز الدور االجتماعي لمؤسسات القطاع الخاص و الذي يكون له الدور األكبر في ظل السوق
االقتصادي الحر .
وذلك لتوفير الحد الضروري للحياة الكريمة لكل مواطن مصري من غذاء وكساء ومسكن
وعمل وتعليم وصحة  ..الخ إضافة إلى ضرورة حماية مواطنين مصر من توحش رأس المال
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
المجتمع المدني إضافة إلى قوانين جميع النقابات المھنية .
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 .
 – 10االھتمام المباشر بحقوق اإلنسان و المواثيق الدولية الخاصة بالحريات :
إن المواثيق العالمية و الدولية و التي وقعت مصر عليھا أو التي أصدرتھا األمم المتحدة و التي
مصر ھي عضو بھا تعتبر عھدا ملزما على مصر و ذلك بما لھا من قوة القانون طبقا للمادة
 151من الدستور  ,وبخاصة االلتزام باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وكافة العھود
والمعاھدات واإلعالنات التي تدعو لذلك مثل العھد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية
والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  ,وكذلك إعالن الحق في التنمية.

13

و ال يليق بمصر أن تكون أو أن تقع تحت طائلة الدول الغير مطبقة لھذه القوانين و من مظاھر
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
بشكل مباشر تدفق االستثمارات األجنبية و غلق أبواب التمويل األجنبي اضافة الى الحد من قدر
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 :
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في  1948واالتفاقيات الدولية السبع الرئيسيةلحقوق اإلنسان  ،االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والصادرة في
 ، 1965العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في  ، 1966العھد الدولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر في 1966و اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصادرة في 1979اضافة إلى اتفاقية مناھضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المھينة والصادرة في .1948
و من ذلك اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في  1989و االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع
العمال المھاجرين وأفراد أسرھم والصادرة في .1990
 كما يرى الحزب ضرورة وضع حد نھائي لممارسات العنف والتعذيب في تعامل الشرطةواألجھزة األمنية مع المواطنين ،ومساءلة مرتكبي العنف والتعذيب و حظر العقاب الجسدي أي
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 منالدستور يؤكد الحزب في ھذا السياق على ضرورة الوقف الفوري ألي عمليات اعتقال لسجناء
لرأي من أي نوع سواء المعارضين والناشطين السياسيين أو الكتاب و الصحفيين نظرا للمخالفة
الواضحة لتلك اإلجراءات ألبسط القواعد الدستورية في أي مجتمع ديمقراطي .
حيث الحق في االختالف مكفول للجميع ،وحرية التعبير عن الرأي مصونة و لذلك يؤكد حزب
اإلصالح و التنمية على ضرورة إلغاء االعتقال السياسي ،إضافة إلى اإلفراج عن جميع
المعتقلين من دون أحكام قضائية في ھذه األمور إضافة إلى إعادة محاكمة أي معتقلين تمت
محاكمتھم من خالل المحاكم العسكرية و إعادتھم لقاضيھم الطبيعي .
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 – 11مجلس الشعب :
ن شأت المج الس النيابي ة تاريخي ا كجھ از رق ابي و ت شريعي منتخ ب ش عبيا لمراقب ة و محاس بة
السلطة  ،إضافة إلى الحق األصيل في التشريع و ھو أھم أس باب ن شأتھا بغ رض ض مان موائم ة
القوانين و تماشيھا مع االتفاق الشعبي العام و من ذلك أيضا إزالة الق وانين المعيق ة و المرفوض ة
من الشعب كما أنه أھم وسيلة من وسائل مراقبة السلطة التنفيذية و الحد من تجاوزاتھا و س حب
الثقة من الحكومة أن لزم األمر .
وبدون وجود جميع التي ارات ممثل ة ووج ود ال رأي و ال رأي اآلخ ر ب المجلس و م ن ذل ك وج ود
معارضة قوية قادرة على تقديم حلول و بدائل متعددة  ,تصبح الديمقراطية شعاراً زائفا ً خادعا ً..
و لتدعيم دور مجلس الشعب يرى حزب اإلصالح و التنمية التالي :
 -1التأكيد على تمكين مجلس الشعب عل ى إدخ ال م ا ي راه م ن تع ديالت عل ى م شروع الموازن ة
العامة للدولة كما يمكن المجلس من االضطالع على جميع البنود بالميزانية سواء كانت سريه أو
غير ذلك .
 -2ك ل س لطة أمامھ ا م سئولية و م ن ذل ك ض رورة إمكاني ة محاس بة م ن يتمت ع بال سلطة م ن ھ م
أساس السلطة و ھو الشعب و الذي يعبر عن نفسه م ن خ الل نواب ه ب المجلس الني ابي و م ن ذل ك
التأكي د عل ى ح ق مجل س ف ي س حب الثق ة م ن الحكوم ة عن د إخ الل أح د أفرادھ ا بالم شروعية
الدستورية أو المصلحة العامة.
 -3إلغ اء ن سبة ال ـ %50عم االً وفالح ين تحقيق ا ً لمب دأ الم ساواة ب ين الم واطنين ف ي المج الس
النيابية ,ولضمان توفير الكفاءة السياسية و الشعبية كمعيار لمن يمثل الشعب .
 -4ع دم ال سماح بالترش ح بمجل س ال شعب لم ن يعم ل بال سلطة التنفيذي ة لت ضارب الم صالح و
ممارسة الرقابة الجادة بدون أي اعتبارات أو أي ضغوط قد تمارس عليه من أي نوع أو م ن أي
جھة .
 -5منع تعيين أي أعضاء بمجلس ال شعب تح ت أي غ رض أو ألي س بب و س بق و ي رى ح زب
اإلص الح و التنمي ة أن التمثي ل المت وازن ل ن ي أتي إال بإع ادة النظ ر ال شامل بالنظ ام االنتخ ابي
بالكامل و إع ادة توزي ع ال دوائر االنتخابي ة جغرافي ا و ديموغرافي ا لت شمل انتخاب ات ك ل دائ رة 4
مرشحين ليكون كما سبق ذكره مع تخصيص عدد  2مقع د لألح زاب ،ع دد  1مقع د للم ستقلين و
مقعد للمرأة و مع زيادة عدد المقاعد إلى  500مقعد .
 -6حظر تفويض مجلس الشعب لرئيس الجمھورية في أي م ن اخت صاصات المجل س ,وخاص ة
التشريعية ,إال في حالة حدوث كارثة قومية أو اعتداء على األراض ي الم صرية أو حال ة الح رب
الفعلية  ,وفى الحاالت التي ي تم فيھ ا التف ويض يج ب أن يك ون يج ب ان تك ون م ن خ الل موافق ة
ثلث ي األع ضاء م ع إض افة ش رط الم دة الزمني ة لتك ون مح ددة ب  3اش ھر و تج دد م ن خ الل
الموافقة مجددا للمجلس بأغلبية الثلث ين  ،يؤك د ح زب اإلص الح و التنمي ة عل ى ض رورة ت سوية
آثار ھذا التفويض في حالة حدوثه و إزالة جميع األوضاع االستثنائية التابعة لذلك التصرف .
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 – 7يرى الحزب انه في ظل الثورة العلمية الحالية و بما أن التعليم األساسي بات إلزاميا ،
يرى حزب اإلصالح و التنمية أن يكون أحد شروط الترشيح ھو أن يكون المرشح حاصالً على
شھادة إتمام التعليم األساسي  ،مع إعطاء فترة انتقالية مناسبة لتطبيق ھذا الشرط ،على من ھم
أعضاء حاليين بالمجلس و أثناء إعادة الترشح للتمكن من توفيق أوضاعھم.
 – 8يرى الحزب وجوبية المساواة بين جميع المرشحين من أي التيارات السياسية في حقوق
استخدام وسائل اإلعالم المملوكة للدولة  ،وحظر و تجريم االعتداء على الدعاية االنتخابية
المسموح بھا ألي مرشح  ،مع اإلتاحة الكاملة لعقد مؤتمرات شعبية بنطاق دائرته االنتخابية
على أن يتم تأمين ھذه المؤتمرات بواسطة قوات األمن  ،كما يرى الحزب ضرورة إتاحة فرصة
ال تقل عن  0 9يوم للدعاية االنتخابية .
 - 11مجلس الشورى :
ي رى ح زب اإلص الح و التنمي ة ض رورة تفعي ل دور مجل س ال شورى  ،إض افة إل ى إلغ اء ن سبة
العم ال و الفالح ين و الت ي ارتبط ت س ابقا ب شكل الدول ة االش تراكي عل ى أال ي تم التفرق ة ب ين
المرشحين على أي أساس .
فمجلس الشورى على الرغم من كونه منتخبا إال أنه منزوع االخت صاصات وال سلطة ,وال يج ب
استمراره على ھذا النحو مما يفقده قيمته و تأثيره .
فلذلك ھناك ضرورة لتعديل اختصاصات مجلس الشورى لتشمل التالي :
 -1سلطة التشريع والرقابة على الحكومة مثلما كان األمر في دستور .1923
 -2إق رار حق ه ف ي إدخ ال أي تع ديل ي راه ف ي الموازن ة العام ة للدول ة و مناق شتھا و ض رورة
موافقته عليھا لالعتماد .
 -3تقليص عدد المعينين في المجلس بحيث ال يتجاوز عدد المعينين في المجلس نسبة  %10من
عدد المقاعد.
إنھاء بعض األوضاع الحالية بمجلس الشورى :
 -1نظرا لمطالبة الحزب بتحرير جميع وسائل اإلعالم بكافة أنواعھا  ،يرى حزب اإلصالح و
التنمية ضرورة إنھاء والية مجلس الشورى على الصحافة من أي نوع .
 -2ضرورة انتخاب رئيس مجلس الشورى ووكيليه من بين األعضاء المنتخبين شعبيا و غير
المعينين .
 – 3إبطال أحقية مجلس الشورى في تفويض رئيس الجمھورية في سلطاته إال ف ي حال ة ح دوث
حالة طوارئ قوميه يقرھا مجلس الشعب على أن تك ون ش روط الموافق ة و ال رفض و إجراءاتھ ا
مماثل ة إلج راءات مجل س ال شعب ف ي ذل ك األم ر  ،م ع ض رورة الع ودة إل ى ت سوية آث ار أي
إجراءات استثنائية قد تنشأ بناء على ھذا الوضع و ذلك بعد زوال السبب .
 - 12السلطة القضائية
السلطة القضائية ھي السلطة المنوط بھ ا الحف اظ عل ى حق وق الم واطنين و رف ع الظل م و المعان اة
عنه ء ھو المالذ األخير لحماية الحقوق وكفالة الحريات..
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وتأكي داً عل ى اس تقالل ال سلطة الق ضائية يج ب عل ى جمي ع مؤس سات الدول ة و ب األخص ال سلطة
التنفيذية توفير االستقاللية الكاملة لجمي ع الھيئ ات الق ضائية و ت وفير المن اخ المناس ب للعم ل ف ي
ھذا المجال بكل شفافية و حياد و بدون أي ضغوط  ,حت ى يتفرغ وا لتحقي ق العدال ة عل ى أح سن
وجه ,ولتحقيق ھ ذه األھ داف ي رى ح زب اإلص الح و التنمي ة التأكي د عل ى إلغ اء وزارة الع دل و
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 .
يق وم المجل س األعل ى للق ضاء بواس طة لجان ه المتخص صة إص دار الل وائح الداخلي ة
للمجلس و المحددة للمھمات و التكليفات لجميع األفرع و الھيئات التابعة له .
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 .
يتولى المجلس األعلى للقضاء تعيين رؤساء المحاكم االبتدائية .
يكون التفتيش القضائي تابعا للمجلس األعلى للقضاء .
المجلس األعلى للقضاء ھو المنوط به وضع اللوائح الداخلية و التي تختص بالتعيين
والترقية في الوظائف القضائية ,وكذلك ندب وإعارة القضاة في أعمال قانونية وفنية
تحت إشراف السلطة القضائية بما ال يمس بصالح العدالة.

 تصحيح بعض األوضاع : -1يجب أن يكون تشكيل المحكمة الدستورية العليا ما من بين رؤساء الھيئات القضائية .
 -2كما يرى الحزب أيضا ضرورة ملحة إلعادة النظر في الوضع االقتصادي للقضاة مع
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 .
 -12نظام الحكم
يؤمن حزب اإلصالح و التنمية أن النظام السياسي المصري يجب أن جمھوريا ً برلمانيا ً..
يكون تعيين رئيس الوزراء بواسطة رئيس الجمھورية  ،كما يقترح رئيس الوزراء أسماء
الوزراء على رئيس الجمھورية بغرض الموافقة و اإلقرار .
على أن تقترن السلطة بالمسئولية أمام الشعب  ،و يكون رئيس الدولة ھو الحكم بين السلطات و
من ذلك تقليص بعض المھمات المسداه إليه بموجب منصبة و المرتبطة بالسلطة التنفيذية  ،على
أن يتم توكيلھا لرئيس الوزراء كممثال فعليا للسلطة التنفيذية و من ذلك تخفيف ارتباط رئيس
الجمھورية بھا تمكينا له ليكون حكما عليھا.
و يرى حزب اإلصالح و التنمية انه مع زيادة صالحيات رئيس الوزراء يجب التوازن من
خالل إتاحة جميع وسائل المحاسبة و التقييم و المراقبة من خالل المجلسين النيابيين "الشعب
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والشورى" مع إتاحة الفرصة بمحاسبة رئيس الوزراء أو الوزراء و إقالتھم من خالل التصويت
إن لزم األمر.

الحرية و حقوق
اإلنسان
مقدمه
أن من أھم دعائم بناء أي نظام ديمقراطي حقيقي ھو الحرية المسئولة ألبناء ھذا الوطن  ،كما
يؤمن حزب اإلصالح و التنمية أن الحرية الفردية و الشخصية ھي الحق األصيل ألي مواطن و
ھي أساس نشوء السلطة بغرض حمايتھا .
كما أن ملف الحريات ھو احد أھم ملفات الساخنة باألمم المتحدة و التي تسعى بكل جھد لتطبيق
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
األمر  ،و من ذلك التدخل في سياساتنا الداخلية بغرض إصالح ھذه المنظومة .
و بات إنشاء المجلس القومي لحقوق اإلنسان غير كافيا لتأدية ھذا الدور وحدة !
و لكن ال ينطوي ملف الحريات عن تفعيل المجلس القومي لحقوق اإلنسان فقط  ،و لكن يستلزم
ذلك التفعيل اإلصرار الكامل من خالل جميع أجھزة الدولة على تفعيل مواثيق األمم المتحدة
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
للقوانين الخاصة بالمرأة و الطفل و التي ھي من صلب الموضوعات الرئيسية بجميع مواثيق
األمم المتحدة .
فليس من الممكن أو المقبول أن تكون مصر و التي عرفت الحريات و الديمقراطية و التي عرفت
المجالس النيابية و احد أوائل الدول التي دعت للحرية أن تكون متھمة يوما ما بعدم ممارسة
حقوق اإلنسان أو بالتعذيب أو باالضطھاد العرقي أو الديني .
و حيث أن الدستور الحالي منصوص به بصراحة و بكل وضوح على المواطنة كأساس
مجتمعي  ،فيؤكد حزب اإلصالح و التنمية أن النص الدستوري البد أن يكون نابعا من ضمير
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و لذلك يجب أن يتم تفعيل جميع مواثيق حقوق اإلنسان ضمانا لزيادة مساحة الحرية للمواطنين و
في ظل دولة القانون و المساواة  ،كما يجب أن تخرج النصوص الخاصة بحقوق اإلنسان سواء
من القانون المصري أو المذكورة بمواثيق حقوق اإلنسان من كونھا نصا إلى التطبيق الفعلي .
أما بالنسبة للشق االقتصادي لشكل الدولة و الذي تحول من الشكل االشتراكي السابق إلى الشكل
الرأسمالي الحالي و الذي أصبح إطارا عاما العام للدستور و تحول السوق من سوق موجه تديره
الدولة إلى سوق حر خاضع لنظريات العرض و الطلب  ،يؤكد حزب اإلصالح و التنمية انه لن
يتأتى ھذا التحول من خالل تغيير نص أو تغيير بعض الكلمات  ،و لكن من خالل تغيير أسلوب
حياه للمواطنين إضافة إلى تغيير أسلوب أداء أجھزة الدولة و السعي الحقيقي للتغيير .
و للوصول للرأسمالية التي نادى بھا ادم سميث في كتابه ثروات األمم و لسوق المنافسة الكاملة و
السوق الحر  ،يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ارتباط ذلك التحول بالحريات الفردية و
الحفاظ عليھا و ذلك إلي وجود آليات و ضوابط الشفافية و المسائلة و سيادة القانون  ،فلن يأتي
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.
كما يرى حزب اإلصالح و التنمية انه من الواجب على جميع أجھزة الدولة االھتمام البالغ
بأساليب تحرير السوق و ذلك للوصول للشكل الرأسمالي المتوازن حيث أن تحرير السوق بدون
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
السليم لمواد الدستور و مواثيق حقوق اإلنسان .
و لذلك و لغرض ھذا اإلصالح يرى حزب اإلصالح و التنمية االھتمام بالتالي :
 – 1االھتمام بالتوعية بقوانين حقوق اإلنسان :
من أھم األدوار المطلوبة من الجھاز اإلداري بالدولة القيام بدوره في تصحيح مسار أداء جميع
مؤسساته و ضبط توجھھا و ممارساتھا لتتوافق مع جميع مواثيق حقوق اإلنسان الداعمة لجميع
الحريات الشخصية ألفرادھا و ھيئاتھا .
و لذلك يجب التكاتف بين جميع أفرع أجھزة الدولة لتطبيق ھذه القواعد و األعراف إضافة إلى
ضرورة السعي للتعاون الوثيق بين ھذه األجھزة و جميع منظمات المجتمع المدني العاملة بھذا
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
أجھزة الشرطة لھذه المواثيق و من ذلك عمل و تصميم برامج التوعية الشاملة و الجامعة ألفراد
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
أجھزة الدولة بواسطة المجلس القومي لحقوق اإلنسان و الھيئات التابعة له لضمان إعادة
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
بأجھزة الدولة و لكن البد أن تمتد لتشمل جميع أبناء الوطن في جميع أطراف الجمھورية و
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 .
و يؤكد الحزب أن تشكيل ھذه الھيئات المختصة بالرقابة و التي نطالب بتشكيلھا يجب ان تمتد
لتشمل المواطنين و الجمعيات األھلية المھتمين بالملفات الحقوقية و ال يقصر على مسئولين
الجھاز التنفيذي و موظفيه .
و من ذلك يكون التشكيل متوازنا ليشمل ھيئات الرقابة الشعبية الممثلة للمصلحة المباشرة
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
تكاتف وزارة التعليم لتضع برامج تدريب و مناھج دراسية للتوعية بالحقوق و بمبادئ المواطنة و
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
المرأة و الطفل و المعاقين و األقليات حيث أنھم من النسيج المجتمعي لوطننا الحبيب فال يجب
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 .
 – 2توفير وسائل المراقبة و المتابعة و تمكين الھيئات الشعبية المتخصصة من أداء دورھا حيال
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
المشتركة بين المجتمع و الجھاز التنفيذي بتشكيل متوازن يحمى أي فرد من الوطن من أي تجاوز
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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ضرورة تمكين ھيئات المراقبة الشعبية و المشتركة منة وسائل ممارسة دورھا و تمكينھا من رفع
الدعوى العامة و المحاسبة و ذلك بالقضاء العادي و المستعجل لھذه القضايا عن المتضررين مع
توفير القانون الرادع لمنع ھذه الممارسات .
وجوبيه تابعية ھذه األجھزة لھيئة عامة شعبية يتم تشكيلھا بواسطة المجلس القومي لحقوق
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
أفراد الشعب  ،كما يؤكد الحزب إضافة بند التعويض ألي فرد بالوطن يتم إنھاك حقوقه و حريته
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
المراقبة لمطابقة أداء ھذه األجھزة في نطاق تطبيق حقوق اإلنسان و الحريات و الشفافية و ليكون
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
موانع تعيق تفعيل برامج التدريب أو التثقيف لجميع أفراد الوطن أو مؤسساته أو العقبات التي
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
في مسائل التدريب و التوعية أو المسائل المتعلقة بالتطبيق .
كما يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة مراجعة الفورية لقوائم األفراد بجميع السجون
المصرية للوقوف على أسباب االحتجاز و موائمتھا مع القانون و الدستور كما يؤكد الحزب على
ضرورة اإلفراج الفوري الغير مشروط عن جميع سجناء الرأي إضافة إلى أي مسجون بدون
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
الشرطة  ،مراجعة بغرض مطابقة تطبيق السلطة التنفيذية لحقوق اإلنسان و القانون و الدستور
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
بعد تطبيق العقوبة مواطنين صالحين و من ذلك توفير الوسائل و طرق التطبيق الالزمة للوصول
لھذه النتيجة و التي ھي بالتأكيد تخرج عن وسائل التعذيب و انتھاك الكرامة .

21

المواطن
مقدمه
إن إحياء قيمة المواطنة في ظل اختالف المجتمع المصري و تنوعه أمر شديد األھمية  ،حيث أن
مفھوم المواطنة يتعدى كونه نصا بالدستور بل ھو قيمة أساسية للبناء المجتمعي المصرية و
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 .
إضافة إلى ذلك تأتي ممارسات أجھزة الدولة نحو مواطنيھا و التي البد بدورھا أن تكون مبنية
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
إصالح أو أي تغيير إال من خالل إعالء ھذه القيمة و تخطيھا كونھا نصا بالدستور لتصبح
ممارسة و أسلوب حياه .
و يغرض تدعيم ھذه القيمة يجب أن يتم اتخاذ بعض اإلجراءات حيال ذلك :
 ضرورة صياغة وثيقة تختص بالتعريف عن المواطنة و حقوق المواطنة األساسية التي كفلھاالدستور والقانون  ،والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر .
 ضرورة أن تشمل الوثيقة التعريف الكامل بھذه الحقوق كما يمكن أن تستخدم للتوعية والتحفيزالسياسي للمواطن بحيث يستطيع التعرف على حقوقه والسعي لممارستھا.
 يجب أن يشترك جميع فئات و طوائف المجتمع المصري في صياغة ھذا التعريف و ھذهالوثيقة 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 لممارسةاألفراد أو المؤسسات لھذا المبدأ .
 كما تستھدف الوثيقة التأكيد على التزام الحزب وحكومته بحقوق المواطنة والسعي إلى تفعيلھاسواء في صورة قوانين أو سياسات عامة تستھدف ترجمة ھذه الحقوق إلى واقع ملموس.
 يرى الحزب ضرورة شمول ھذه الوثيقة على إلغاء أي تمييز قانوني أو إنشاء وضع قانونيخاص بفئة دون أخرى بالمجتمع فالكل في تساوي في الحقوق و الواجبات أمام القانون .
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 إزالة أي تمييز ضد المرأة ،تعزيز دور لجان التوفيق المنشأة بالقانون رقم  7لسنة  2000فىتسوية الخصومات بين أجھزة الدولة والمواطنين.
 إن العقبة الحقيقية نحو التطبيق الشامل و العادل لمفھوم المواطنة ھي العقبة الحقيقية و لذلكيرى حزب اإلصالح و التنمية إلى ضرورة تظافر مجھودات أجھزة الدولة مع الجمعيات األھلية
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
حزب اإلصالح و التنمية كما يرى الحزب أن ھذه الدولة يجب توافر لھا سبل القيام و النشوء و
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 ذلكتيسيرا على المواطنين و ذلك بشكل عصري يتناسب مع متطلبات اإلصالح و التقدم و التنمية .
 ضرورة لتحديث التشريعات و القوانين و المراجعة الكاملة لھا بغرض أن تتسق مع النظام العامو مفاھيم المواطنة .
 ھناك وجه آخر للمواطنة و ھو الشعور باالنتماء لھذا الوطن  ،كما يؤكد حزب اإلصالح والتنمية أن نمو ھذا الشعور لن تصنعه الشعارات أو األغاني الوطنية بل يجب أن يتحول ليصبح
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 .
 كما يرى حزب اإلصالح و التنمية ضرورة االھتمام البالغ بالخدمات تجاه الصعيد باألخص والذي 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
و الصعيد و الذي سيخل إخالال مباشرا بقيم المواطنة و أھمھا المساواة و عدم التمييز .
 كما يؤكد الحزب إلى ضرورة إزالة التشريعات السالبة لبعض الحقوق و الواجبات الواقعة علىأبناء مصر بالمناطق الحدودية و التي تختص بھم دون أي فئة أخرى  ،حيث أن التفرقة في ھذه
الحقوق ستؤدي إلخالل توازن المجتمع و اإلخالل بدولة القانون و سيادته بالمثل على جميع
إنحاء نفس الوطن و نفي اإلقليم .
 و يؤكد حزب اإلصالح و التنمية الضرورة القصوى لمد سبل الحياة و تمكين جميع المناطقالحدودية و مواطنيھا من أداء دورھم نحو المجتمع لرفع روح االرتباط نحو الوطن و ينوه
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 .
 إن تحديث البنية الثقافية أمر حتمي و ضروري لترسيخ قيم المواطنة و من ذلك مراجعة جميعمناھج التعليم لتحمل في مضمونھا تلك القيم إضافة إلى توعية جميع المواطنين نحو الحقوق و
الواجبات و قبول االختالف و عدم التمييز على أي أساس .
 دعم التعددية الفكرية و احترام الرأي و الرأي اآلخر و احترام االختالف ھو أحد قيمالديمقراطية و عدم التمييز على أساسھا من أھم قيم المواطنة  ،كما يؤكد حزب اإلصالح و التنمية
23

 إن احترام حقوق اإلنسان ھو من أھم مبادئ المواطنة و من ذلك يرى الحزب إلغاء جميعالتشريعات المميزة لفئة دون أخرى او المخالفة لمواثيق حقوق اإلنسان بشكل عام كما يوضح ذلك
الحزب ببرنامجه و الخاص بالحريات و حقوق اإلنسان .
 إن إلغاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية  ،و إلغاء عقوبة األشغال الشاقة  ،إضافة إلىضرورة إلغاء المحاكم العسكرية و محاسبة المواطنين أمام قاضيھم الطبيعي و أمام قانونھم
الطبيعي دون تمييز إضافة إلى إلغاء عدد كبير من األوامر العسكرية أصبح ضرورة حالية حيث
أن ھذه القوانين في وضعھا الحالي غير دستورية و مخالفة لمبادئ المواطنة و حقوق اإلنسان .
 إن الالمركزية و التنمية اإلدارية بجميع أنحاء مصر على نحو سواء ھي احد محددات المواطنةحيث أن توفير الخدمات من الدولة بجميع أرجائھا على حد سواء ھو احد أھم مبادئ المواطنة و
عدم التمييز  ،كما يرى حزب اإلصالح و التنمية انه من الممكن استخدام نظريات التمييز
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 :
إن مبدأ الوحدة الوطنية ھو قضية رئيسية من قضايا األمن القومي المصري ,ويرفض حزب
اإلصالح و التنمية أية محاولة لضرب ھذه الوحدة  .كما يرى الحزب أن القيم الدينية ھي
األساس الذي تبنى عليه كل القيم الحميدة التي يحتاج إليھا المجتمع و ھي المرجعية الحقيقية
للممارسات أي فرد بالمجتمع المصري على اختالف ديانته..
وقد حدث قصور في االھتمام ب النواحي الديني ة خ الل ال سنوات الماض ية ,و م ن ذل ك يؤك د ح زب
اإلصالح و التنمية على ضرورة االھتمام بالتالي :
 -1تركي ز االھتم ام بالتربي ة الديني ة ف ي مختل ف مراح ل التعل يم وجعلھ ا م ادة أساس ية إض افة إل ى
مراجع ة المن اھج مراجع ة دقيق ة و مراقب ة المدرس ين لھ ذه الم واد حت ى ال تت سرب ن واة الفرق ة و
التطرف خالل ھذه المواد .
 -2استخدام رجال الدين المؤھلين والمعتدلين كدعاة بجميع الكنائس و الم ساجد لمن ع ن شر مب ادئ
التطرف الديني التي تھدد المجتمع .
 – 3تمك ين ال دعوة الديني ة المعتدل ة م ن الوص ول للم واطنين م ن خ الل أجھ زة اإلع الم للح د م ن
ظواھر التطرف و الدعوة إليه و لمواجھة دعاوي التطرف المصدرة إلينا من الخارج .
 - 4تأھي ل رج ال ال دين اإلس المي ت أھيالً علمي ا ً وثقافي ا ً مناس با ً ,إلمكاني ة قي امھم ب دور التوعي ة
اإلسالمية في المجتمعات الغربية بلغات ھ ذه الدول ة ,لت صحيح ص ورة اإلس الم والم سلمين إﺿـﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ ﺿــرورة ﺗﺣــدﻳث اﻟﺧطــﺎب اﻟــدﻳﻧﻲ أوﻻً ﺑــﺄوﻝ ,واﻟﻠﺟــوء ﻟﻠوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻓــﻲ ﻧــﺷر

اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.

اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ " اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻷزﻫر اﻟﺷرﻳف " :

ﻟن ﻳﺗم اﺳﺗﻌﺎدة دور اﻷزﻫر اﻟﺷرﻳف ﻛﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻌﻠم و اﻟـدﻳن و ﻣﻧﺑـر ﻟﻼﻋﺗـداﻝ ٕواﻻ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﺣرﻳـر
اﻷزﻫــر اﻟــﺷرﻳف ﻣــن ﺳــﻳطرة اﻟــﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ و ﻣــن ذﻟــك أن ﻳــﺗم ﺗﻌــدﻳﻝ اﻟﻠـواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﻳــﺔ ﻟــﻪ ﺑﺣﻳــث
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ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﺧﺗﻳﺎر ﻗﻳﺎداﺗﻪ داﺧﻠﻳﺎ ﺑﺷﻛﻝ دﻳﻣﻘراطﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﺗﻳﺢ ﻟـﻪ اﻟﺣرﻳـﺔ ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ ﻣواﻗﻔـﻪ و ﻧـﺷر آراءﻩ
.
ﺗﻌــدﻳﻝ طرﻳﻘــﺔ اﺧﺗﻳــﺎر ﺷــﻳﺦ اﻷزﻫــر و ﺗﻛــون ﺑﺎﻻﻧﺗﺧــﺎب ﻣــن ﺑــﻳن ﻫﻳﺋــﺔ ﺗــﺿم ﻛﺑــﺎر اﻟﻌﻠﻣــﺎء ﺑــﺎﻷزﻫر

اﻟــﺷرﻳف  ,ﺣﺗــﻰ ﺗﻌــود اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ و اﻟدوﻟﻳــﺔ ﻟﻸزﻫــر اﻟــﺷرﻳف ﻛرﻣــز ﻟﻺﺳــﻼم و اﻻﻋﺗــداﻝ ,
وﻳﻛون ﻣرﺟﻌﺎً دﻳﻧﻳﺎً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم.

 -اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﻔﺗﻰ اﻟدﻳﺎر اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻋن أي ﺳﻠطﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ أو إدارﻳﺔ ﻧظ ار ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﻳﺔ

اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺻب  ,و ذﻟك ﺑﻐرض اﻟﺗﻣﻛن ﻣن إﺻدار اﻟﻔﺗﺎوى اﻟدﻳﻧﻳﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻬم ﺟﻣﻳﻊ
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑدون ﺷﺑﻬﺔ أي ﺗدﺧﻝ ﻣن أي ﺟﻬﺔ ﻛﺎن

االقتصاد
و
االستثمار
أوال  -:رؤية الحزب االقتصادية
يأتي البرنامج االقتصادي للحزب معبرا عن مبادئه وأھدافه وھى اإلص الح والتنمي ة وف ى ض وء
ھذا المبدأ الرئيسي الذي تأسس عليه فك ر الح زب  ،يج ب أن نوض ح البرن امج االقت صادي ال ذي
يتبناه الحزب و الذي يتعلق برؤية الحزب لما ينبغي القيام به في ھذا المجال خالل الفت رة القادم ة
وفى ظل الظروف واألوضاع الحالية و والمتزامنة مع األزمة المالية العالمية .
و نتيجة للركود االقتصادي العالمي  ،و تراجع معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي إل ى  %4و
في خ الل الع ام الم الي الح الي وذل ك نتيج ة الت شابك م ع االقت صاد الع المي حي ث أن  %75م ن
الن اتج المحل ى اإلجم الي يتمث ل ف ي التب ادل التج اري ونح و  % 32م ن ص ادراتنا تتج ه للوالي ات
المتح دة األمريكي ة %32.5 ،م ن ال واردات ت أتى م ن أمريك ا واالتح اد األوروب ي  ،وثلث ي
االستثمارات األجنبية المباشرة خالل العامين الماضيين من أمريكا وأوروبا .
ذلك مع العلم بان األزم ة ال زال ت ف ي مرحلتھ ا األول ى وأكث ر التق ديرات تف اؤال ت ذھب إل ى أنھ ا
ستشتد ويدخل االقتصاد العالمي بدءا من مراكزه المسيطرة في أمريك ا وغيرھ ا إل ى رك ود كبي ر
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التقدير الذي يروج ه ممثل و ھ ذه ال دول وطبقاتھ ا
الرأسمالية االحتكارية وفي مقدمتھم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وھؤالء بحكم دورھم يميلون للتقلي ل م ن عم ق األزم ة وط ول أم دھا وذل ك لل سيطرة عل ى ردود
أفعال الشعوب وتحجيم مطالبھا الضرورية والعاجلة  ،وليسوا مھمومين ب إعالن الحقيق ة الت ي ق د
تجبرھم على ما ال يرغبون فيه بقدر اھتمامھم بتھدئة روع الشعوب والسيطرة على ردود أفعالھا
على ما ينتظرھا من فقر وبطالة عل ى أي دي نظ ام اقت صادي واجتم اعي محرك ه الرئي سي تحقي ق
أقصى األرباح للطبقة الرأسمالية  ،وال يتورع عن إغالق أي شركة أو مصنع وتسريح عماله ما
لم تتحقق األرباح الكافية للرأسمالي.
وق د اتجھ ت الحكوم ة الم صري من ذ الثمانين ات إل ى العم ل بآلي ات ال سوق وتحري ره م ن ال نظم
االقتصادية التي كانت سائدة  ,وحيث أن العمل بسياسة اإلصالح االقتصادي الب د م ن أن يترت ب
عليھا تعرض السوق المصري لحاالت من الرواج واالنكماش وھو أمر ليس قاصراً على م صر
فقط بل تتعرض له أقوى النظم االقتصادية مثل الواليات المتحدة وانجلترا .

إال أن نت ائج إتب اع برن امج اإلص الح االقت صادي الت ي أعلنت ه الدول ة كح ل امث ل للخ روج م ن
الم شاكل االقت صادية عم ل عل ى تف اقم األوض اع ب ل وخل ق م شاكل ذات أبع اد أعم ق مم ا كان ت
عليه الحالة االقتصادية من قبل ومن بينه:
تفجر البطالة بشكل غير مسبوق كظاھرة مصاحبة لإلصالح االقتصادي حيث بلغ مع دل البطال ة
 % 9.2من قوة العمل  ،وقدرت دراسة لمركز الدراس ات االس تراتيجية ب األھرام ع دد الع اطلين
بح والي  1.5ملي ون عاط ل م نھم  %23.7يحمل ون م ؤھالت متوس طة و %13.6يحمل ون
مؤھالت فوق المتوسطة  ،و %13.6يحملون مؤھالت جامعية  .كما ك شف تقري ر أح وال الم رأة
المصرية الذي أصدره المجلس القومي للمرأة أن ھناك  76ألف حالة امرأة عاملة فقدت وظيفتھ ا
منذ بدأ برنامج الخصخصة مقابل  370ألف وظيفة فقدھا الرجال .
انتشار الفقر وس وء توزي ع ال دخل كمظھ ر م صاحب لتحري ر ال سوق حي ث بلغ ت مع دالت الفق ر
التي أعلنھ ا البن ك ال دولي وتق ارير التنمي ة الب شرية أن األش خاص ال ذين يق ل دخلھ م الي ومي ع ن
1دوالر )  5.8جنيه يوميا أي  174جنيه شھريا ً ) ھم فق راء فق ر م دقع ويق در ع ددھم بنح و 2.1
ملي ون ش خص وق د ارتف ع ع ددھم بح والى  205أل ف ش خص ت دھورت دخ ولھم خ الل الفت رة
الماض ية .وبالن سبة لم ن يق ل دخلھ م الي ومي ع ن  2دوالر  ( 11.6جني ه يومي ا ً أي  348جني ه
شھريا ً ( فيقدر عددھم بنحو  35.8ملي ون ش خص وأن ه خ الل الفت رة الماض ية ت دھورت أوض اع
 7.8مليون انخفضت دخولھم الحقيقة إلى مستوى أقل من  2دوالر يوميا ً .
كذلك يوجد تفاوت كبير ف ي توزي ع ال دخل ب ين الطبق ات حي ث أوض ح تقري ر التنمي ة الب شرية أن
أغن ي  %20م ن ال سكان يح صلون عل ى  %43.6م ن ال دخل الق ومي بينم ا أفق ر  %20ال
يتحصلون سوي على  %8.6من الدخل القومي بما يعكس التفاوت الطبق ي وس وء توزي ع ال دخل
وتركز الثروات وانتشار اإلنفاق الترفي في مواجھة انتشار الفق ر .ھ ذه بع ض اآلث ار االقت صادية
لتحرير السوق .
أما العشوائيات فھي أح د نت ائج تحري ر س وق اإلس كان والعق ار وق وانين اإليج ارات الجدي دة وق د
قدرت أحد الدراسات عدد سكان المناطق العشوائية في مصر بحوالي  9ماليين نسمة
تعك س البيان ات ال سابقة بع ض حق ائق الت دھور االقت صادي الن اتج ع ن تطبي ق برن امج التثبي ت
الھيكلي أو " اإلصالح االقت صادي " وذل ك ج اء نتيج ة لوق وع الحكوم ة ف ي العدي د م ن األخط اء
والت ي أدى تراكمھ ا وع دم إص الحھا إل ى م ا نعاني ه اآلن م ن رك ود اقت صادي وھ ذه األخط اء
كالتالي:
 - 1ت راكم مديوني ة الحكوم ة وزيادتھ ا للجھ ات المختلف ة والم ستحقة مث ل الم وردين وش ركات
المقاوالت والتي تعدت ال 25مليار جنيه مصري وذلك ناتج م ن دخ ول الحكوم ة من ذ فت رة غي ر
ق صيرة ف ي ع دد م ن الم شروعات العمالق ة دفع ة واح دة والت ي ي صل ع ددھا اآلن إل ى  6آالف
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متمثل ة ف ي اس تيراد الع دد واآلالت الالزم ة لھ ا
من الخارج  ،وھو ما ترتب عليه خروج النقد األجنبي إلى الخارج للوفاء ب ثمن ھ ذه اآلالت وف ي
نفس الوقت نجد أن العائد المتوقع من ھ ذه الم شروعات ل ن ي تم الح صول علي ه قب ل م رور فت رة
طويلة .
 - 2ت ضخم ال دين ال داخلي للحكوم ة وال ذي ك ان ف ي  98/97ح والي  136.8ملي ار ارتف ع إل ى
147مليار جنيه في  99/98وذلك طبقا ً لتقديرات البنك المركزي .
 - 3وجود عجز في الميزان التجاري ناتج عن زيادة حجم الواردات بشكل مب الغ في ه وف ي نف س
الوقت انخفاض قيمة الصادرات بدرجة رھيبة لم نصل إليھا من قبل .
وال يعنى ما سبق من مالحظات اعتراض الحزب على نظام السوق الحر أو دع وة الح زب إل ى
العودة إلى االشتراكية مرة أخرى و لذلك فينبغي أن يكون واضحا أن الفكر الليبرال ي ھ و مفھ وم
عن " الفرد و تعلية شانه مع عدم إغفال ارتباطه بالمجتمع " ول يس مفھوم ا ع ن "الف رد" منع زال
أو منفصال.
فالحديث عن "الفردية" في الفكر الليبرالى ال يع دو أن يك ون ح ديثا ع ن أف ضل الوس ائل ل ضمان
صالح المجتمع وتقدمه فاالھتمام ب الفرد ھ و وس يلة للوص ول لھ دف تط وير المجتم ع ورخ اؤه .
وإذا كان الحزب يدعو إلى األخذ "باقتصاد السوق" ،فإنه يستنفذ في ذل ك إل ى المفھ وم الليبرال ى
ف ي إدارة االقت صاد وال ذي يق وم عل ى أس اس األخ ذ باألس لوب الالمرك زى ف ي إدارة الم وارد
االقتصادية استنادا إلى مفاھيم الملكية الفردية واقتصاد السوق الحر.
فالتعددية و الحرية ھي األس اس س واء ف ي النظ ام ال سياسي )ال ديمقراطي( أو النظ ام االقت صادي
)اقتصاد السوق( والفك ر الليبرال ى ي رفض تركي ز ال سلطات ف ي ي د واح دة س واء ف ى ال سياسة أو
االقتصاد .ول ذلك ف إن الفك ر الليبرال ي يع ادي االحتك ار ويقاوم ه تمام ا ً كم ا يع ادي ت سلط ال سلطة
السياسية على الموارد االقتصادية .
كما أن اقتصاد السوق ھو منظومة كاملة من المؤسسات القانونية والتنظيمية وتحت ل فيھ ا الدول ة
مركزا رئيسيا كمراقب و منظم "فاقتصاد السوق" ال يلغى الدولة ولذلك فان الحزب يرى أن احد
الشروط األساسية إلصالح البنية والمناخ االقت صادي ف ي م صر ھ و تفعي ل دور الدول ة يج ب إن
يتمثل ف ى الرقاب ة واإلش راف ف ضال ع ن تق ديم الخ دمات الرئي سية التنظيمي ة الت ي يمك ن تق ديمھا
بشكل مرض عن طريق السوق .فالسوق ال تعمل إال من خالل دولة قوية ،ودونھا تتحول السوق
لتصبح غابة يتسيد فيه يتوحش راس المال و يسيطر على مقاليد األمور بدون رقابه .

ثانيا  -:المشاكل الرئيسية لالقتصاد المصري
تعانى م صر م ن العدي د م ن الم شاكل االقت صادية و الت ي يوج د بينھ ا عالق ات متبادل ة بحي ث أن
عالج مشكلة معينه قد يساھم في عالج مشكلة أخرى .
و سوف نناقش فيما يلى بعض المشاكل التي يرى الح زب أنھ ا محوري ة ف ي االقت صاد الم صري
وليس الغرض من استعراض أھم المشاكل االقتصادية ھو س رد قائم ة بك ل ھ ذه الم شاكل ،وإنم ا
الغرض ھو التوصل إلى الحلول الفعالة .
 - 1البطالة
إن البطالة تؤدي إلى افتقاد األمن االقتصادي حيث يفقد العاطل دخله األساسي وربما الوحيد مم ا
يعرضه آلالم الفقر والحرمان ھو وأسرته ويمك ن الق ول ب أن البطال ة تمث ل أخط ر م شكلة تواج ه
االقتصاد المصري وتھدد ال ا ستقرار االجتماعي والسياسي.
وقد ارتفعت معدالت البطالة إلى ما يجاوز  - %10وتذھب تقديرات أخ رى لمع دالت أعل ى م ن
ذلك  -وھى مستمرة منذ ما يقرب من عقد وال يبدو أنھا تتجه إلى التناقص  ،كم ا ل م تع د تقت صر
البطالة على فئة دون أخرى .
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وم ع ذل ك فھ ي ت صيب ال شباب وخاص ة خريج ى المعاھ د والجامع ات ب شكل واض ح .وت ذھب
المؤسسات الدولية وكذا معظم االقتصاديين إلى أن العالج الحاسم لقضية البطالة ھو زيادة مع دل
نمو االقتصاد القومي.
فعالج البطال ة ال يك ون بخل ق وظ ائف حكومي ة غي ر منتج ه ت ضيف إل ى أع داد البطال ة المقنع ة،
وإنما يتطلب زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني مع الزيادة في مع دالت االس تثمار وبالت الى
في معدالت النمو.
وال يتوق ف األم ر عل ى ض عف مع دالت اس تيعاب الي د المعامل ة نتيج ة ل ضعف مع دالت النم و
االقتصادي ،بل أنه مع استمرار الزيادة السكانية ،يضاف كل عام أفواج من الشباب الب احثين ف ي
العمل .
وقد أعلنت الحكومة عن برنامج لتوظيف لمزي د م ن العمال ة ف ي اإلدارات الحكومي ة وخص صت
له موازنة خاصة لتقديم وظائف بمرتب  150جنيھا للعام ل  .ونعتق د أن ھ ذا اإلج راء غي ر موف ق
لمحاربة البطالة.
فالعدد المطلوب توظيفه قليل نسبيا بالمقارنة بأعداد طالبي الوظائف ،حت ى أن اإلعالن ات األول ى
لھذه الوظائف تلقت ماليين الطلبات .والمرتبات المقترحة ال تك اد تكف ى للع يش وغالب ا ل ن ت ؤدى
إال إلى تزايد التضخم ال وظيفي لجھ از الدول ة و تك ديس المتق دمين ف ي أعم ال غي ر منتج ة  ،مم ا
سوف يؤدى إلى مزيد م ن التعقي دات اإلداري ة وربم ا ارتف اع تك اليف المع امالت إذا ل م ت دع إل ى
مزيد من الرشاوى الصغيرة بالنظر إلى االنخفاض الشديد في المرتبات المقترحة.
إن عالج أزمة البطالة ھي عملية صعبة ومعقدة في آن واحد ،ومنبع الصعوبة يكمن ف ي الج ذور
العميق ة الت ي أنبت ت ھ ذه األزم ة وھ ي تتمث ل ف ي التخل ف االقت صادي م ن ناحي ة وض عف موق ع
بالدنا النامية في االقتصاد الع المي م ن ناحي ة ثاني ة ،وف شل جھ ود التنمي ة م ن ناحي ة ثالث ة وآث ار
أزم ة المديوني ة الخارجي ة والخ ضوع لب رامج الخصخ صة والتكي ف الھيكل ي م ن ناحي ة رابع ة.
ومعنى ذلك  -أن أزمة البطالة يجب النظر إليھا على أنھا الشكل الخاص الذي تتجسد فيه أزم ات
ومشكالت كثيرة تعاني منھا مصر .
اإلجراءات العاجلة لعالج األزمة
ً
 إن القضاء على البطالة يجب أن يكون مرتبطا بخلق فرص عمل منتج ة ،األم ر ال ذي يتطل بدفع ة قوي ة لالس تثمار والنم و ف ي مختل ف قطاع ات االقت صاد الق ومي )الزراع ة ،ال صناعة،
الخدمات( مع ما يعنيه ذلك من تصحيح للبنيان االقتصادي المشوه وم ن تنمي ة متوازن ة لقطاعات ه
ومن تكنولوجيا مالئمة .
 االرتفاع بمعدل االستثمار القومي إلى ما ال يقل عن  25%حتى يمكن استيعاب تشغيل العمال ةالجديدة التي تدخل س نويا ً س وق العم ل ،والتخف يض الت دريجي لرص يد البطال ة المت راكم ويتطل ب
ذل ك العم ل باس تمرار عل ى االرتق اء بالق درة الذاتي ة التمويلي ة لل بالد النامي ة ،م ن خ الل االرتف اع
المخطط التدريجي لمعدل االدخار المحلي ،حتى يمكن أن تقل فجوة التمويل ،وت نخفض ،م ن ث م،
الحاجة إلى مصادر التمويل األجنبية عبر الزمن .
 األخذ بنظام إعانات البطالة والحفاظ على مشروعات الضمان االجتماعي والتوسع فيھا .دعم حماية وتشجيع القطاع الخاص المحلي وخاصة في المجاالت كثيفة العمالة
 ضرورة أن تضع الحكومة برنامجا ً للنھوض بالخدمات ال صحية والتعليمي ة والمراف ق العام ة،األمر الذي سيترتب عليه خل ق ف رص عم ل منتج ة آلالف الخ ريجين والم ؤھلين للعم ل ف ي ھ ذه
الخدمات .
 ضرورة اعتماد وتنفيذ برنامج مالئم للتنمية البشرية ،ينفذ عل ى الم ستوى المتوس ط والطوي ل،ويت سنى م ن خالل ه االرتق اء بم ستويات التعل يم وال صحة واإلس كان والرعاي ة االجتماعي ة ،حي ث
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إنتاجي ة العم ل اإلن ساني ،وھ ي أح د الم صادر األساس ية
للنمو والتنمية في الوقت الراھن .
 - 2تدني مستوى األجور
مشكله األجور في مصر تتلخص في أنھا ال تتناسب مع مستوى الزيادة في األسعار والذي بزي د
ب سرعة جنوني ة  ,ف ي ح ين أن األج ور تزي د بمع دل س ير ال سلحفاة مم ا أدى إل ى ت دنى م ستوى
المعيشة بالنسبة للسواد األعظم فى مصر على جميع المستويات والمحافظات.
فيلجأ البعض إلى العمل فتره أخرى خالل اليوم لسد احتياجاته األساسية  ,وحتى وان عم ل ھ ذا
العمل اإلضافي فانه أيضا ال يكفى لسد االحتياجات األساسية له وألسرته من تعليم وصحة.
وما إلى ذلك  ،و ال ذي س يؤدي ب دوره إل ى تحم ل الدول ة أعب اء إض افية ف ي ھ ذه المج االت الت ي
توفرھا بصوره سيئة وال تقدر أن تستوعب ھذا الكم الھائ ل وال ضخم م ن ال سكان الع اجزين ع ن
توفير ھذه االحتياجات.
وبالبح ث وراء ھ ذه الم شكلة )ت دنى األج ور للغالبي ه العظم ى ( وج د أن ال سبب الرئي سي لھ ذه
المشكلة ھو )ھيكل األجور(  ,فنجد مثال مشكلة عدم تناسب األجور فمثال ھناك بع ض الم وظفين
بالدولة ببعض المصالح يتخطى مرتبھم عشرات اآلالف  ،و نجد آخ رين بقطاع ات أخ رى يك ون
راتبھم ال يتخطى عشرات الجنيھات ,و من ذلك يرى حزب اإلص الح و التنمي ة ض رورة فوري ة
لالتجاه لعالج ھذه المشكلة و من ذلك :
 إعادة النظر في ھيكله األجور في القطاع العام مع إيجاد حد أدنى لألج ر ف ي القط اع الخ اصوتعديل قوانين األجور بما يكفل لجميع األجراء في مصر ح دا أدن ى يتناس ب م ع نفق ات المعي شة
الضرورية واألساسية وتدريج األجور والمرتبات وفقا للخبرة والتأھيل العلمي .
 تحسين مناخ االستثمار  ،تصنف المؤسسات الدولية مصر كدولة بإمكانيات اس تثمارية قليل ة ولكن تحقق معدالت استثمارات خارجية مرتفعة  .و ال تزال تعاني مصر من معوق ات اس تثمارية
كثيرة تمنع مزيد من االستثمارات و ف ي نف س الوق ت ال ذي تحق ق ال دول المج اورة ن سبا أعل ى و
تصنفھا الھيئات الدولية في مراكز متقدمة عن مصر من حيث القدرة و السھولة في االستثمار.
وف ى ض وء التح ول إل ى اقت صاد ال سوق ،فينبغ ي التنوي ة بم ا تق وم ب ه الحكوم ة الحالي ة م ن
إصالحات من شأنھا تحسين مناخ االستثمار وبالت الي ت شجيع القط اع الخ اص المحل ى واالجنب ي
على زيادة استثمارية.
كم ا يرح ب الح زب بم ا قام ت ب ه الحكوم ة م ن إع ادة النظ ر ف ي ق وانين ال ضرائب وتخف يض
مع دالتھا ،وتخف يض التعريف ة الجمركي ة وترش يد تبويبھ ا وتخف يض أو إلغ اء العدي د م ن رس وم
الت سجيل
ف ي ال شھر العق اري  ،أو رس وم الدمغ ة .وك ل ھ ذه اإلج راءات.

ومع ذلك فان الحديث عن توفير "من اخ االس تثمار" المناس ب يج اوز ذل ك ويتطل ب إص الحات
أكثر  ،أھم المعوقات الحالية أمام االستثمار األجنبي:

 - 1عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستقبل ال سياسي ف ي م صر و قل ق الم ستثمرين م ن أي قالق ل
أو اضطرا بات سياسية علما بان االستقرار ھو أول وأھم ما يسعى إليه المستثمر.
فالدولة بتمسكھا بالقوانين االستثنائية إنما تجھض  -بفعلھا ‐ شعور االطمئنان باستقرار األوضاع
لدى المستثمرين مما يؤثر سلبا على انتقال رؤوس األموال لالستثمار بمصر .
 - 2التسويق غير الناجح من حيث عدم وضوح الفرص االس تثمارية المتاح ة و انقط اع حم الت
الترويج لمصر كمقصد استثماري .
 - 4صعوبة الكثير من اإلج راءات الت ي يتعام ل معھ ا الم ستثمر و ع دم ق صرھا عل ى إج راءات
تك وين ال شركات فق ط و لك ن تمت د إل ى مج االت كثي رة بھ ا ق وانين غي ر داعم ة لتح سين من اخ
االستثمار .
 - 5االعتماد على الخصخصة في تحقيق القيم المرتفعة م ن االس تثمارات األجنبي ة ف ي ال سنوات
القليلة الماضية يھدد مستقبل معدالت النمو حي ث أن ال شركات المتاح ة للخصخ صة ت نخفض م ع
الوقت و ال يشكل إتباع تلك السياسة داعم حقيقي الستمرار تدفق االستثمارات .
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اإلجراءات العاجلة لعالج مشكلة انخفاض االجور:
 الحف اظ عل ي دور أساس ي وفع ال للقط اع الخ اص وتوجھ ه وحف زه عل ى االس تثمار ف ي تنمي ةطاقات اإلنتاج وخلق طاقات إنتاجية جديدة .
 زيادة االس تثمار المباش ر ف ي ال صناعات االس تراتيجية واألساس ية وص ناعات س لع االس تھالكالجماھيرية والضرورية .
 التحول فورا إلى مناخ سياس ي ديم وقراطي يت يح ت داول ال سلطة و يرف ع ق انون الط وارئ و اليضع قيود على حرية الصحافة و االعالم و المشاركة السياسية .
 إن شاء إدارات متخص صة لعم ل دراس ات الج دوى الالزم ة ألي م شروع جدي د م ع تحدي دالقطاعات التي تحتاج إلى استثمار .
 تنظ يم حم الت اس تثمارية ف ي ال دول األكث ر ت صديرا لالس تثمارات األجنبي ة م ع عم ل خط ةاستراتيجية لجذب المستثمرين.
 الشفافية الكاملة لفاعليات جميع مؤسسات الدولة و قراراتھا و توفير المعلوم ات األساس ية الت ييحتاجھا المستثمر عن السوق مثل حجم السوق  ,مستوى األج ور ف ي التخص صات المختلف ة  ,و
حجم اإلنفاق في الشرائح المختلفة .
 التوس ع ف ي إن شاء المن اطق ال صناعية الح رة مث ل المنطق ة الح رة ف ي العامري ة وف ي المنطق ةالحرة في بورسعيد على أن يكون إنتاجھا مخصص بالكام ل للت صدير وعل ى غ رار تجرب ة دب ي
التي جعلت من مدينة دبي العامة االقتصادية األولى في العالم العربي لقيامھ ا بت شجيع االس تثمار
والمستثمرين بمنحھم االمتيازات الضريبية والجمركية .
 أنشاء البنية األساسية لالس تثمار و ت وفير جمي ع الخ دمات الالزم ة للم ستثمر و ذل ك م ن ط رقوكھرباء ووسائل نقل واتصاالت .
 االتجاه الفوري إلى العمل على ح ل م شاكل الم ستثمرين الح اليين بالق ضاء عل ى البيروقراطي ةاإلدارية وتوحي د جھ ات التعام ل المختلف ة ف ي جھ ة واح دة لت وفير الوق ت والجھ د عل يھم مث ل م ا
فعلت لبنان في إقامتھا لشباك واحد يتعامل معه المستثمر إلنھاء أوراقه. .
 التركيز على الفرص االستثمارية الغير مستغلة في القطاع ات المختلف ة مث ل القط اع ال سياحيو تجارة الترانزيت و المناطق اللوجيستية .
 تشكيل مجموعات عمل وزارات الثقافة و السياحة لتطوير المناطق السياحية و األثرية و خل قمزيد من فرص العمل بھا .
 االستفادة التعداد المرتفع للسكان و حجم السوق في الم واد الغدائي ة للت رويج لمزي د م ن اإلنت اجفي نفس المجال .
 - 3مشكلة ارتفاع العجز النقدي :
خ الل الع ام الم الي  2008/2007نم ا العج ز اإلجم الي بمع دل  11.7ف ي المائ ة  ،متج اوزا
مستواه المقدر البالغ  7.4في المائ ة .وف ي واق ع األم ر  ،فق د بل غ العج ز النق دي الفعل ي  7.6ف ي
المائ ة م ن الن اتج المحل ى اإلجم الي خ الل الع ام الم الي  ، 2008/2007مرتفع ا م ن  5.6ف ي
المائ ة م ن الن اتج المحل ى اإلجم الي المحق ق خ الل الع ام  .2007/2006ويتوق ع للعج ز النق دي
والعجز المالي اإلجمالي أن يرتفع مرة أخرى خالل العام الم الي  ، 2009/2008بن سبة 10.2
و 14.2في المائة على التوالي.
وقد أظھرت المؤشرات المبدئية خالل فترة  5شھور من العام المالي ) 2009/2008من ش ھر
يولي و وحت ى ن وفمبر  (2008ارتفاع ا ف ي إجم الي اإلي رادات والم نح بن سبة  75.4ف ي المائ ة ،
بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالغة  93.7مليار جنيه مصري .وقد نما إجم الي اإلنف اق
بمعدل  53.0في المائة خالل نف س الفت رة بالغ ا  124.4ملي ار جني ه م صري ،ف ي الوق ت ال ذي
ارتفع فيه إجمالي العج ز النق دي بن سبة  10.5ف ي المائ ة خ الل فت رة  5ش ھور م ن الع ام الم الي
 2009/2008مسجال  30.8مليار جنيه مصري .
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جني ه

 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2007/2008 2008/2009ب المليون
مصري
فعلى
فعلى
فعلى
فعلى
موازنة
فعلى
موازنة
 101,881 110,865 151,266 180,215 187,239 221,404 276,795إجم الي اإلي رادات
والمنح
إيرادات الضرائب
67,147
75,760
97,779 114,326 120,824 137,195 166,569
المنح
5,051
2,853
2,379
3,886
3,166
1,463
5,557
اإليرادات األخرى
29,683
32,252
51,108
62,003
63,249
82,746 104,669
 145,987 161,610 207,811 222,030 244,061 282,291 343,913إجمالي النفقات
األجور والمرتبات
37,266
41,546
4,6719
52,153
60,344
62,839
79,039
المشتريات من السلع
9,340
12,612
14,428
17,028
16,944
18,470
23,833
والخدمات
مدفوعات الفوائد
30,704
32,780
36,815
47,700
51,979
50,528
52,930
اإلعان ات  ،الم نح
24,746
29,705
68,897
58,442
64,280
92,371 134,062
والفوائد االجتماعية
النفقات األخرى
21,080
21,692
19,740
21,209
22,864
23,892
25,788
الم شتريات م ن
22,851
23,275
21,212
25,498
27,650
34,191
28,261
األصول غير المالية
) (44,106) (50,745) (56,545) (41,815) (56,822) (60,887) (67,118فائض  /عجز النقدية
897
236
يط رح ص افي
1,770
)(6,159
12,883
1,947
2,674
االس تحواذ عل ى
األصول المالية
) (45,876) (51,642) (50,386) (54,698) (58,769) (61,123) (69,792إجم الي الف ائض /
العجز المالي
المصدر  :البنك المركزي المصري  ،ووزارة المالية

يرى الحزب أھمية تنمية إي رادات الدول ة باعتبارھ ا مرتك زاً أساس يا ً لل سياسة المالي ة ،وإذا كان ت
إجراءات ترشيد اإلنفاق بشقيه االستثماري والجاري سوف يكون لھا بالضرورة أثر غير مباشر
عل ى دع م ھ ذه اإلي رادات  ،إال أن الح زب ي ود أن يرك ز ھن ا عل ى زي ادة م وارد الدول ة ب شكل
مباش ر م ن خ الل التح رك ف ي مج الين أساس يين ھم ا الھيك ل ال ضريبي و ح صيلة الرس وم
الجمركية.
 إضافة ضرورة خفض عبء اإلنفاق العام االس تثماري ع ن الموازن ة العام ة للدول ة خ صوصا ًفي قطاعات الخدمات عن طري ق ط رح تنفي ذ تل ك الم شروعات عل ى القط اع الخ اص الم صري
بنظام التأجير وغيره من نظم التمويل ،وأيضا ً خف ض ع بء وكارث ة تموي ل الھيئ ات االقت صادية
على اإلنفاق العام .
 االستمرار في سياسة االبتعاد عن كافة جوان ب اإلس راف واإلنف اق المظھ ري ،وحظ ر تقري رأية اعتمادات للصرف على أغ راض غي ر مرتبط ة باإلنت اج ،أو الخ دمات الت ي تق دمھا الجھ ات
الحكومية.
 لحد الملموس من النفقات الحكومية غير الضرورية و االعتماد على ألذات:وھو المبدأ األساسي الصحيح للسياسة االقتصادية ؛ اآلن لتع ويض انخف اض ال صادرات الوش يك
وك ذلك واردات م ستلزمات اإلنت اج والم واد الغذائي ة اعتم ادا عل ى توس يع ال سوق المحل ي
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وم ستقبال أي ضا  -بع د تج اوز األزم ة  -باعتب اره األس اس ال دائم لنم و
اقتصادي قادر على انتشال اقتصادنا من أغالل التخلف والتبعية .
 - 4ارتفاع الدين الخارجي والداخلي
تعتبر مشكلة الديون من أخطر المشكالت التي تواجه مصر حيث أن تفاقم ھ ذه الم شكلة ق د ين تج
عنه تعثر عملية التنمية االقت صادية و إض عاف الق درة عل ى االس تيراد وتزاي د العج ز ف ي مي زان
الم دفوعات وارتف اع مع دل الت ضخم وتزاي د التبعي ة االقت صادية للخ ارج وم ن ث م تزاي د التبعي ة
السياسية والخضوع لتوجھات المنظمة المالية الدولية.
يوني و
يوني و
يوني و
يوني و
يوني و
يوني و
2003
2004
2005
2006
2007
2008
323,197 388,377 469,039 470,264 493,879 536,627
33,893

29,898

29,593

28,949

29,872

29,396

الدين العام )نھاية الفترة )
إجم الي ال دين الع ام المحل ى )ملي ون جني ه
مصري)
إجم الي ال دين الخ ارجي )ملي ون دوالر
أمريكي)

المصدر  :وزارة المالية

وبالرغم من نم و إجم الي ال دين الخ ارجي بمع دل نم و س نوي مرك ب بل غ  2.9ف ي المائ ة خ الل
الفت رة م ن يوني و  2003وحت ى يوني و  ، 2008فق د ارتف ع ب صورة ملموس ة بن سبة  13.4ف ي
المائة في شھر يونيو  – 2008مقارنة بالعام ال سابق – بالغ ا  33.9ملي ار دوالر أمريك ي .وق د
ارتف ع ك ال م ن ال دين الخ ارجي الحك ومي وغي ر الحك ومي خ الل الع ام ال سابق بن سبة  11.0و
 17.7في المائة على التوالي.
ويرى الحزب ضرورة العمل على خفض حجم الدين العام الداخلي ،حيث إن االعتماد فقط عل ى
نسبة ھذا الدين إلى الناتج المحلي اإلجم الي  -كمؤش ر ل صحة االقت صاد الق ومي ‐ يعط ي دالالت
غير دقيقة ،ألنه يغفل أثر تزايد عبء خدمة ھذا الدين على اإلنفاق العام.
ومن أھم أسباب ھذه المشكلة ھو تدھور وضع التجارة الدولي ة وتف اقم م شكلة ال سيولة الدولي ة و
بالتالي تزايد اعتماد على التمويل الخارجي.

ونرى أن من أھم الطرق الناجحة تتمثل فى مواجھة المشكلة من الداخل و ذلم بواسطة :

 - 1توسع الحكوم ة ف ي عق د اتفاقي ات التج ارة الح رة وال دخول ف ي ش راكات اقت صادية م ع دول
العالم المختلفة مثل ما تسعى إليه مصر اآلن من تكوين سوق عربي ة موح دة عل ى غ رار ال سوق
األوروبية المشتركة وعمل اتفاقية التجارة الحرة مع دول المغرب العربي وعم ل س وق م شتركة
مع الدول اإلفريقية من خالل منظمة الكوميسا وكل ھ ذه االتفاق ات س تعمل عل ى م نح ال صادرات
المصرية بعض اإلمتيازات مثل التخفيض الجمركي .
 - 2العمل على زيادة العالقات التجارية العربية حيث تشير اإلحصاءات إللى ض آلة الن سبة ب ين
التجارة العربية البينية ففي عام  1997ال توجد إال دولتين تتع دى ص ادراتھم الملي ار دوالر ھم ا
اإلم ارات وال سعودية وبالت الي التج ارة العربي ة البيني ة ال تتع دى  %9م ن إجم الي التج ارة ب ين
الدول وھذا راجع إلى القيود المفروضة على التراخيص وتكلفة النقل ب راً وبح راً وج واً وت سھيل
ح صول رج ال األعم ال عل ى تأش يرات ال دخول لل دول العربي ة وك ذلك إيج اد نوع ا ً م ن التن سيق
ال صناعي ونوع ا ً م ن التخ صص ف ي بع ض ال دول مث ل ص ناعة ال دواء ف ي م صر والحدي د ف ي
العراق ومصر .
 – 3تعظ يم دور ال صناعات ال صغيرة ف ي الت صدير و تمكينھ ا م ن ذل ك  ،وخاص ة ال صناعات
الحرفية التي تميز البيئة المصرية مع االھتمام بحل مشاكل ص غار المنتج ين وخاص ة ف ي مج ال
التمويل والتسويق .
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 - 4تخف يض الرس وم الجمركي ة عل ى ال واردات م ن الم واد الخ ام و الت ي ت دخل ف ي الت صنيع
والن صف م صنعة وتحدي د ج دول للرس وم الجمركي ة يتواف ق م ع المجتم ع ال صناعي مم ا ي ساعد
على زيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية سواء داخليا ً أو خارجيا ً .
 – 5السعي لتوجه صناعي استراتيجي و إعادة توزيع الدعم أو التمييز االيجابي لوحدات اإلنتاج
المصرية بغرض تحسين األداء االقتصادي العام .
 - 6تحرير سعر الصرف وتركه تبع ا ً لحرك ة ال سوق وق وى الع رض والطل ب وبالت الي س يقوي
الصادرات من المصرية وفي نفس الوقت سيضعف من مركز الواردات إلى السوق المصري .
وخالل شھر يونيو  ،2008بلغ إجمالي الدين العام المحلى  536.6مليار جنيه م صري  ،حي ث
ارتف ع بن سبة  8.7ف ي المائ ة خ الل الع ام كم ا حق ق مع دل نم و س نوي مرك ب  10.7ف ي المائ ة
خ الل الفت رة م ن يوني و  2003وحت ى يوني و  .2008وج اءت ھ ذه الزي ادة كنتيج ة لنم و ال دين
المحلى للھيئات االقتصادية بمعدل  12.7في المائة  ،لي ستقر عن د  90.8ملي ار جني ه م صري ،
يصاحبه ارتفاع بنسبة  5.3في المائة في إجمالي الدين الحكومي العام المحلى
و بغرض تقليل حجم الدين الداخلي يرى الحزب االھتمام بالتالي :
 - 1اتخاذ الدولة لقرار عدم الدخول في أي مشروعات استثمارية جديدة إال بعد االنتھاء من تل ك
الم شروعات الق ائم تنفي ذھا ف ي الوق ت الح الي  .وأن ي تم تنفي ذ ھ ذه الم شروعات الحالي ة عل ى
مراحل حتى ال يحدث أي اختناقات مالية مستقبلية .
 - 2قيام الدولة ب سداد م ديونيتھا م ع ال شركات وخاص ة ف ي قط اع المق اوالت ألن ه قط اع حي وي
يرتبط به أكثر من  75صناعة أخرى وبالتالي ھذا س يؤدي إل ى زي ادة ق درة ھ ذه ال شركات عل ى
سداد مديونيتھا للبنوك ومقاولي الباطن
 - 5ترشيد الدعم و توصيله لمستحقيه
بالنظر إلى ميزانية الدولة نجد أن إجمالي قيمة الدعم تصل إل ى  133.5ملي ار جني ه  .و بالت الي
يجب إعادة النظر في طريقة توجيه ال دعم و ض مان ح صول الفئ ات األكث ر احتياج ا عل ى ال دعم
المناسب.
يج ب االتف اق أن ال دعم ھ و وس يلة لم ساعدة مح دودي ال دخل فق ط  ,و ھ ي وس يلة مؤقت ة بغ ض
النظر عن طول الفترة المؤقتة  ،و ھي لحين استقرار السوق الحر و توازنه .
فيجب أن يكون ھناك خطة لنصل بال سلع ل سعرھا الحقيق ي و م ا يقابل ه م ن ارتف اع ف ي م ستوى
الدخل الحقيقي للفرد .
كما يجب أيضا االتفاق أن أي محاوالت لترشيد الدعم مھما كان أثرھ ا ض عيف م ن حي ث القيم ة
الموفرة فيمكن استخدام األموال في أوجه عديدة ينقصھا التمويل مث ل التعل يم  ,ال صحة  ,الط رق
و العديد من المجاالت األخرى .
اي ضا يج ب الوص ول ال ى ال صيغة النھائي ة الت ي تع رف الفئ ات االول ى بالرعاي ة و تحدي د ن سبة
الحصول على الدعم بما يتناسب مع مستوى الدخل .و ال يجب ان يتم التحديد في غرف مغلق ة و
لكن يجب ان يتم في حوار مجتمعي تشارك فيه جميع الفئات .

أوجه الدعم و طرق ترشيده :

ا  -دعم المواد البترولية :
 فرض ضريبة على األتوبيسات السياحية بما يوازي استھالكھا من السوالر. فرض ضريبة مرتفعة على سيارات المالكي التي تعمل بمحركات الديزل  ,مع العلم أنسعر سيارات الركوب التي تعمل بالديزل مرتفع و ال تخاطب محدودي الدخل .
 اإلعالن بشكل واضح و دوري عن التكلفة الحقيقية لسعر السوالر بما يتناسب مع سعربرميل البترول.
 وضح خطة تدريجية لرفع سعر السوالر س نويا عل ى أن تك ون معلن ة م سبقا ت تم ف ي بداي ة ك لسنة مالية بما يضمن عدم حدوث أي ارتفاعات كبيرة و مفاجئة إلى أن نصل إلى السعر الحقيق ي
للسلعة .
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 توحيد فئات البنزين في ثالث فئات فقط و ھي  90و  92و  95مع تخفيض سعر البنزين 90إلى سعر مقارب من سعر البنزين  80الموجود حاليا مع إنتاج الكمية من بنزين 90
تعادل إجمالي الناتج حاليا من بنزين  80و  90معا.
 حصر استخدام بنزين  90بسعره الجديد على الفئات اآلتية في الفئات محدودة الدخل مثلالسيارات األجرة و السيارات المالكي منخفضة السعر.
 زيادة سعر بنزين  92و  95في خطة على مراحل لبقية فئات السيارات إلى أن يصل سعرالبنزين إلى سعر التكلفة و بدون دعم.
 رفع أسعار الغاز بالنسبة لبعض األنشطة مثل الفنادق  ,المطاعم ,المنشآت السياحية الكبيرة،و رفع الدعم عن الكيروسين.
ب – دعم الطاقة الكھربية :
 رفع الدعم عن المنازل كثيفة االستھالك و العمل بالشرائح. رفع الدعم عن المنشات الترفيھية مثل الفنادق و المالھي و المراكز التجارية الكبيرة. رفع الدعم عن المسشفيات االستثمارية باھظة تكاليف العالج .ج  -دعم رغيف الخبز و السلع التموينية :
 ا لتحول الفوري إلى الدعم النقدي لتلك السلع من ما يمنع وجود أنواع مختلف ة م ن نف س ال سلعة) مدعم و غير مدعم ( و بالتالي يتم التخلص م ن مافي ا تھري ب ال سلع و زي ادة التناف سية و كث رة
المعروض و بالتالي انخفاض األسعار .
د  -دعم إسكان محدودي الدخل :
توجي ه األم وال الم وفرة م ن البن ود ال سابقة لزي ادة التموي ل لم ساكن مح دودي ال دخل و بالت الي
سرعة إنھاء مشكلة العشوائيات .
 - 6تراجع أداء الجھاز المصرفي :
عل ى ال رغم م ن ال دور الفع ال ال ذي يلعب ه الجھ از الم صرفي ألي دول ة للنھ وض بھ ا وتنميتھ ا
اقتصاديا ً إال أنه أيضا يمكن أن يساھم في تعرض الدول للعديد من الم شكالت الكبي رة وم ا ح دث
لدول شرق آسيا ليس ببعيد  ،ومن األخطاء التي وقع فيھا الجھاز الم صرفي الم صري وس اھمت
بدور كبير في خلق األزمة الحالية للسوق المصري اآلتي :
 قي ام البن وك التجاري ة بالم ساھمة ف ي الم شروعات العقاري ة رغ م أن ه ل يس م ن طبيع ةنشاطھا حي ث أنھ ا تحت اج إل ى فت رات س ماح وس داد عالي ة وبالت الي فت رة اس ترداد عالي ة
وھ ذا ھ و تخ صص البن وك العقاري ة مم ا ترت ب علي ه وج ود مخ زون ع الي راك د م ن
المخزون العقاري وبالتالي سحب قدر كبير من ال سيولة للم ساھمة ف ي ھ ذه الم شروعات
واحتباسھا داخلھا .
 ع دم وج ود قواع د ائتماني ة ثابت ة وواض حة لتحدي د العالق ة ب ين الجھ از الم صرفي وب ينرج ال األعم ال مم ا أدى إل ى االنفت اح أكث ر م ن ال الزم بي نھم وبالت الي م نحھم ق روض
ضخمة دون التدقيق في الحاالت االئتمانية ومدى سالمتھا مع المغاالة في تقييم األصول
.
 ع دم تح رك البن وك إل ى تع ويم عمالئھ ا المتعث رين وجدول ة م ديونياتھم مم ا ترت ب علي هزيادة تعثر المدينين .
 -ثبات سعر الصرف منذ  9سنوات مما كان له تأثير كبير على الصادرات .

كما يؤكد حزب اإلصالح و التنمية أنه لتطوير األداء المصرفي يوجب التالي :

 - 1وض ع مع ايير واض حة ودقيق ة لم نح االئتم ان إل ى الم ستثمرين م ع ت شديد العقوب ة عل ى م ن
يثبت تساھله في منح القروض وأال تك ون العقوب ة قاص رة عل ى الم ستثمر ال ذي يھ رب أو يتعث ر
بل تفرض العقوبة على األفراد العاملين ف ي البن ك ال ذي واف ق عل ى م نح االئتم ان وذل ك للق ضاء
على ظاھرة ھرب المقترضين إلى الخارج .
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 - 2العمل على زيادة سعر الفائدة المفروضة على الودائع وخاصة الودائع بالجنيه المصري مما
يشجع األفراد على زيادة مدخراتھم بالجنيه المصري وتحول المدخرات الت ي ب العمالت األجنبي ة
إلى مدخرات بالعمالت المصرية مما يكون له تأثير كبير على زيادة السيولة لدى البنوك .
 - 3الحفاظ على احتياطي البالد من العمالت األجنبية وفي أشكال آمنة تماما والعمل على تنميت ه
والترشيد الشديد في استخداماته وتوفير وضمان تنوع وتناسب سلة العمالت المكونة له .
ربط الجنيه المصري بسلة من العمالت وليس الدوالر وحده .
 - 4ت شديد رقاب ة البن ك المرك زي عل ى البن وك ومن ع اإلف راط ف ي االقت راض أو اإلق راض ب ال
ضمانات حقيقية أو بضمانات ھشة .

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 .
و من ذلك أصبح امتالك أجھزة إعالم قوية و مؤثرة من أھم مقومات مؤسسات المجتمع
المتحضر .
ولكن في ظل عصر الفضاء الحر و ھي الفترة التي نمر بھا حاليا أصبح وجود أجھزة إعالم
محايدة و حرة و قوية و فعالة ضرورة قصوى  ،فأصبح دور اإلعالم حاليا يتخطى بكثير دوره
في الماضي و تعدي حدود الترفية و أصبح عنصرا ھاما في صناعة الوعي اإلنساني و وسيله
لنقل الحضارة و الفكر و التوجھات بل و تخطي ذلك ليكون جرئا مھما في تحريك المجتمع و
توجيھه .
كما رأينا خالل العقد الماضي مدي ھذا التأثير في األحداث العظام و التي مرت بھا المنطقة و
مدي تأثير اإلعالم فيھا  ،فأصبح اإلعالم القوي و الفعال ھو احد لوازم قيام أي نظام ديمقراطي
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
النتائج إال من خالل الممارسة الحرة .

35

فان حزب اإلصالح و التنمية يرى أن تحرير جميع أجھزة اإلعالم و رفع القيود عليھا أصبح
ضرورة مؤكدة و ملحة إذا كنا نريد الوصول لشكل ديمقراطي حقيقي .
فلن يستطيع أي جھاز إعالمي تأدية دوره الفعال إال في ظل الحرية و الديمقراطية  ،فتشكيل
الوعي الوطني في ظل وجود البدائل الكثيرة و المتعددة لإلعالم المحلي و من خالل المنافسة
الشرسة الحالية تضعنا أما اختيار واحد و ھو تحرير جميع المؤسسات اإلعالمية بأنواعھا و التي
كبلت بالقيود لفترات عديدة لتتماشى مع روح العصر و الحرية و بغرض تمكينھا من المنافسة و
التطور .
فليس من الطبيعي و ال المقبول أن يكون اإلعالم المصري و ھو الجھاز الذي طالما كان سباقا و
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 .

و لذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية أنه بغرض تطوير جميع أجھزة اإلعالم
بالدولة يجب اتخاذ بعض الخطوات األساسية و الحقيقية نحو ذلك و أھمھا :
 – 1إصالح أوضاع األجھزة اإلعالمية بالدولة :
 إلغاء وزارة اإلعالم  ،ففي ظل أي نظام ديمقراطي حقيقي فان وظيفة الدولة تتمحور حولضمان تمكين جميع اآلراء في المجتمع من التعبير عن نفسھا ,و من ذلك فان الدولة ال يمكن
أن تملك وتدير صحفا أو منابر رأي تقوم ببث قيم أو مذاھب أو آراء بعينھا دون غيرھا بغرض
توجيه أو تشكيل الرأي العام و الذي يكون بالتأكيد بغرض تسھيل أداء و حشد ھذا الرأي حول
الموافقة و المباركة ألداء مؤسسات السلطة التنفيذية و لخدمتھا دون غيرھا  ،فالدولة التي تملك
وتدير صحفا ومنابر للرأي تبث آراء أو مذاھب أو أفكارا معينة ,ھي بالتعريف دولة شمولية أو
تسلطية .
كما يرى حزب اإلصالح و التنمية انه في حالة تملك الدولة لبعض وسائل اإلعالم فيجب أن
يكون ذلك بغرض إتاحة فرصة لكل اآلراء للتعبير عن نفسھا أو إتاحة تغطية مھنية محايدة
لألنباء والتطورات واآلراء .
و يرى حزب اإلصالح و التنمية  ،أن يكون ھذا التملك لفترة انتقالية على أن يسمح بعد ذلك
بالملكية الشعبية لھذه الوسائل و التي ستتيح من خالل تدخل القطاع الخاص إلى تحسين األداء و
اإلصالح اإلداري و من خالل ذلك أيضا إتاحة و تفعيل دور المتابعة و التقييم وصوال لتطوير
أداء ھذا المؤسسات بالكامل .
لن مشاركة القطاع الخاص في تملك وسائل اإلعالم الحكومية يعتبر نوعا من الضمانة لنزاھتھا
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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و من أھم مظاھر تدخل القطاع الخاص و الشعبي في إدارة ھذه المؤسسات ھو قيام ھذه
األجھزة بمھمة تقصي وتتبع والبحث عن الحقيقة بصورة حيادية بعيدا عن أي توجيھات
للسلطة التنفيذية ,و وفقا لمعايير مھنية صارمة .
فمن مھام الصحافة الحرة و المسئولة إمداد المواطنين بالمعلومات التي تساعدھم في تقدير
المصالح العامة وصياغة موقفھم نحو القضايا بصورة تقوم علي المعرفة إلي أقصي حد ممكن
 ،إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي من حيث طبيعته ويتم من خالل تقديم معلومات مدققة حول
مختلف القضايا ذات الصلة بتقويم األداء الحكومي  ،و الذي لن يكون متاحا إال من خالل
تحرير ھذه الوسائل من التابعية المباشرة للسلطة التنفيذية .
فان حرية الصحافة و اإلعالم والتمتع بالحق في المعلومات يكون ھو المدخل السليم لتنشيط
الرأي العام وإكسابه مناعة حقيقية في مواجھة التلسط واالستبداد.
 - 1إنشاء المجلس األعلى لإلعالم و النشر:
و ھو جھاز يختص و يتابع أداء جميع وسائل اإلعالم أي كانت إضافة إلى ذلك تفعيل دور
النقابات الصحفية و اإلعالمية في المتابعة و التقييم ألساسيات و قيم الممارسة و منع الخروج
عن النسق االجتماعي ألداء ھذه المؤسسات إعالء و احتراما للقيم األساسية للمجتمع المصري.
كما يكون تابعا لھذا الجھاز جميع نقابات الصحافة و اإلعالم بأنواعھا إضافة إلى جميع
المؤسسات الصحفية و اإلعالمية كما يكون قائما بدور وزارة اإلعالم الحالية .
و لعدم اإلفراط في الحماية يرى الحزب أن تكون إجراءات الرقابة و التقييم الواقعة من خالل
المجلس األعلى لإلعالم و النشر على جميع وسائل اإلعالمية محدودة و أال تتعدى العقوبات
الصادرة منه على أكثر من الغرامة أوالتعويض عن األضرار المدنية عموما .
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
الخاصة به و ذلك من رسوم يحددھا المجلس على أشكال الممارسة اإلعالمية بأنواعھا كما
تحصل ھذه الرسوم بواسطة أجھزة الدولة على أن توجه بالكامل لصالح ھذا الجھاز .
 – 2تمكين جميع أجھزة اإلعالم بأنواعھا من أداء دورھا بالمجتمع :
 إن حرية اإلصدار والتعبير عن الرأي ,والتمتع بالحرية في كل ما يتعلق بالجوانب االقتصاديةوالمؤسساتية أمرا ال جدال فيه في أي نظام ديمقراطي و لذلك يرى الحزب ضرورة رفع جميع
القيود التي تختص بإصدار الصحف أو القنوات الفضائية أو التليفزيونية .
 إن الممارسة العصرية  ،أضافت لحرية الصحافة فوق ذلك شقا آخر ال يقل أھمية وھو حريةالحصول علي وتداول وبث المعلومات  ،فحرية انتقال المعلومات ھي حق ألي مواطن و ھو
منطلق ھذا المبدأ يرى الحزب رفع وسائل الرقابة التوجيھية و التي تحد من حرية أجھزة
اإلعالم في طرح الموضوعات أو المعالجة  ،كما يجب أال تتعدي الرقابة وضع بعض القيود
الھامشية بالقانون بغرض حماية حقوق أخري ,دون أن يصل التقييد إلي درجة المنع أو الحظر
أو المصادرة علي المبدأ.
 و من ذلك أيضا و ضمانا لحرية انتقال المعلومات و الحصول عليھا يرى الحزب وجوبإلغاء جميع القوانين التي تختص بحبس أو تقييد الحرية للصحفيين في جميع قضايا النشر و ذلك
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 ذلكيرى الحزب أن تكون المتابعة لألداء الصحفي و المسائلة يجب أن تكون من خالل األجھزة
المختصة بنقابة الصحفيين كما ال يجب توجيه أي تھمة جنائية ألي صحفي في أي من قضايا
النشر أو قضايا الرأي  ،و لذلك البد من تفعيل دور المجلس األعلى لالعالم و النشر و الھيئات
و النقابات التابعة له في وضع أسس الممارسة و المواثيق الخاصة بالمتابعة و التقييم و المسائلة
 ،و ذلك بغرض تفعيل دورھا الرقابي الفاعل على تطوير و تحسين أداء جميع وسائل اإلعالم
التابعة له ووضع أسس ممارسة سليمة و متطورة .
 يؤكد حزب اإلصالح و التنمية إلى ضرورة تعديل قوانين النقابة و ذلك لتشمل في أعضائھاخريجي 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 .
 تسھيل جميع اإلجراءات القانونية و اإلدارية  ،ذات الصلة بامتالك وإصدار وإدارة الصحفوالقنوات اإلذاعية والتليفزيونية والمحطات أو اإلصدارات االليكترونية المبثوثة علي شبكة
االنترنت أو غير ذلك من الوسائط الالزمة للتعبير عن الرأي ونقله إلي الكافة دون تمييز.
 إن حرية الصحافة ھي احد فروع حرية التعبير و ھو أحد الحقوق األساسية و التي ال يستقيمبدونھا أي نظام ديمقراطي و ھو أحد القيم األساسية التي ال حياد عنھا و التي نادت بھا أيضا
جميع مواثيق األمم المتحدة فحرية طرح اآلراء بجميع الوسائل اإلعالمية و من ذلك الرأي و
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 .
 و نظرا لفشل القواعد القانونية الحالية في التماشي مع المعاني العامة للدستور من حيثاحترام مبدأ حرية التعبير وحرية الصحافة  ،يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة
التصريح بإنشاء قنوات أرضية و فضائية و محطات اإلذاعة للقطاع الخاص و المشترك على
أن يكون ھذا في ظل تشريع قانوني جديد يضمن حقوق ھذه المجموعات كم يحمي المجتمع و
أفراده و مؤسساته من استخدام ھذه القنوات للحرية المتاحة بشكل خاطئ و غير سليم يھدد األمن
العام و القيم العامة للمجتمع .
 – 3الصحافة و الخضوع للقانون :
في ظل دولة القانون نرى و وجوبيه خضوع أجھزة اإلعالم بأنواعھا لھذه المبدأ فان الصحافة
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
المسئولة لجميع وسائل الصحافة و اإلعالم  ,فإن فاعلية ھذا البعد لحرية الصحافة مرتبط
ارتباطا وثيقا بھذا المبدأ .
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فان أن التجربة تثبت أن الحفاظ علي حق الصحفي في التعبير بالتوازن مع الحفاظ علي حق
الفرد والمجتمع في الحماية من القذف أو التشھير أو االبتزاز ,ھي الموازنة التي يجب أن يحافظ
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
لفترات محددة تكون ھي العقوبات األكثر فاعلية بغرض تحقيق الموائمة القانونية بين حرية
الصحافة و حماية المجتمع و ذلك من عقوبة الحبس التي يتضمنھا اآلن قانون الصحافة وقانون
العقوبات والتي تشكل سبة عار في جبين الصحافة المصرية.
كما يرى حزب اإلصالح و التنمية ضرورة التطبيق العادل للقانون و بذلك حتى ال يتحول إلى
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
لموائمة أخرى حول حماية الصحفي من اإلجراءات اإلدارية المتعسفة و ضمان حق جميع
المواطنين و المؤسسات المضارة من أي ممارسة خاطئة و تمكينه من أن ينال حقه بحسم
وسرعة.
كما أن الحرية المسئولة يجب أن تكون روح ھذا القانون فإننا ال نستطيع إن نتصور حرية
الصحافة ,إال للصحافة المسئولة و ذلك داخل حدود الواجبات نحو الوطن فمع ضرورة إتاحة
الحرية الكاملة لمناقشة كافة القضايا السياسية واالقتصادية والدفاعية ..الخ ,فالبد أن يقابلھا
مسئولية في الحفاظ علي األسرار العسكرية و القضايا المتعلقة بالنواحي الحيوية لألمن القومي,
وكذلك قضايا الجنس الفاضح.
 – 4تطوير جھز اإلذاعة و التليفزيون :
كما يرى حزب اإلصالح و التنمية أن احتالل مصر لمكانھا المنطقي و الطبيعي و التاريخي
كقيادة سياسية و إعالمية للمنطقة أمر حتمي و حيوي .
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
التنحي عن مجال الريادة اإلعالمية و الثقافية بالمنطقة  ،و في ظل ھذه الظروف قامت أجھزة
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 ،
فالمضمون للبث اإلعالمي ألي قناة فضائية أو تليفزيونية ھو المحك الرئيسي و ھو األساس
الذي عليه يتم نقل ثقافة و آراء من يقومون عليھا .

كما يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة الملحة لتطوير جھاز اإلذاعة و التليفزيون:
 – 1طرح باب المشاركة الشعبية و تحويله لشركة مساھمة مصرية يتمكن المصريون من
امتالك حصة فيھا و المشاركة في إدارتھا .
 – 2تابعية أداء ھذا للمجلس األعلى لإلعالم و النشر على أن تكون مراقبة األداء و التقييم تحت
إشرافه .
 – 3إتاحة قدر كبير من الحريات اإلعالمية للجھاز و من ذلك ضرورة خروج سيطرة السلطة
التنفيذية على مقدرات و توجھات ھذا الجھاز بغرض التمكن من التوازن و التعبير عن الرأي و
الرأي اآلخر .
 – 4تطوير إداري شامل بالجھاز ليتماثل شكله اإلداري و التنفيذي مع نظيره من األجھزة
بالدول الديمقراطية ليمكن من أداء دور سريع و فعال و مؤثر .
 – 5تغيير اللوائح الداخلية إضافة و إعداد الئحة داخلية جديدة للعاملين بالجھاز و ذلك إلتاحة
الفرص لوصول الكفاءات لمواقع القيادة ،إضافة إلى ضرورة توفير برامج التدريب الالزمة
لجميع العاملين بالجھاز وذلك على أحدث األساليب العلمية و التقنية و التي تختص بالبث و
اإلعالم .
 – 6إعداد كادر جديد لعاملين بالجھاز بكافة الوظائف ليتماثل مع األجھزة و الھيئات المماثلة
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
و تطوير جميع األجھزة اإلعالمية بجميع دول المنطقة  ،إضافة إلى ضرورة أن تشمل ھذه
الالئحة الحوافز الالزمة للعاملين بالجھاز و التي يتم تقييمھا على أساس نسبة المشاھدة و ھي
وحدة القياس المنطقية ألداء أي جھاز إعالمي .
 – 7منع تدخل السلطة التنفيذية في تعيين أو توجيه أو إدارة ھذا الجھاز  ،حيث أن االفتقاد
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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 – 8ضرورة تمكين جميع المحافظات بمصر من الحصول على نفس الحصة من نقل
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
لتمكين المحافظات من أداء ھذا الدور و من ذلك تسھيل اإلجراءات و الدعم المادي و اإلعفاء
الضريبي الوقتي أو الكامل لھذه األجھزة إضافة إلى تمكين الكوادر المحلية بالمحافظات من
التدريب المماثل إلقرانھم باألجھزة و القنوات المركزية .
و ھذا ما لم يستطيع جھاز اإلذاعة و التليفزيون مواكبته فنظرا للقيود و الرقابة الشديدة المانعة
للحرية و الحادة من استخدام األساليب الفعالة و السريعة لنقل أو لبث األحداث و التي عادة
كانت بداعي ضرورة مراقبة و توجيه األخبار المنقولة عبر قنواته قد أدت بالتابعية مع مرور
الوقت إلى تحول بوصلة ھذا الجھاز بدال من إتاحة المعلومات و حرية انتقالھا لجميع المواطنين
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
لجمھورية مصر العربية ل  % 60حاليا .
و من ذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية الضرورة الملحة لتفعيل دور ھؤالء الشباب و تمكينھم
من أداء دورھم نحو المجتمع على أحسن وجه ممكن  ،كما يرى وجوب تحول المفھوم الخاص
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
إلى زيادة حصة االستفادة لھذه الفئة يكون تفعيل دور ھؤالء الشباب و ھم الوقود الحقيقي للتنمية
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
المشاركة في اإلصالح و التنمية لھذا الوطن و من ذلك االھتمام بتطوير بعض المؤسسات التي
يعتبر الشباب ھو المستفيد المباشر من خدماتھا و من ذلك :
 – 1التمكين من التعليم الجيد و المناسب :
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حق التعليم الجيد و المناسب على المستوى األساسي يجب أن توفره الدولة لجميع المواطنين و
) التعليم حق ( ھو احد مبادئ ھذا الحزب  ،و من ذلك فان حزب اإلصالح و التنمية يرى أن
االھتمام بنوعية التعليم و مستواه إضافة إلى توفيره على مستوى جيد لجميع أفراد الوطن
ضرورة و ھدف قومي في حالة و ذلك في حالة وجود نوايا حقيقية نحو أي إصالح.
كما ال يرى حزب اإلصالح و التنمية أي سببا يستدعي حصول فئة بالمجتمع على نوعية جيدة
من التعليم دون أخرى أو أن يكون التعليم الجيد حكرا لفئة دون أخرى من فئات الوطن و على أي
مستوى اقتصادي أو جغرافي أو اجتماعي و حيث أن التعليم الجيد و الحق للحصول علية ھو حق
أصيل لجميع أفراد الوطن دون أي استثناء .
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 .
وجوب تصميم مناھج تعليمية تختص بالتوعية حول حقوق وواجبات المواطنين تجاه الوطن و
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
ذلك بالتنسيق و المشاركة بين جميع مؤسسات الوطن التنفيذية و الخدمية و وزارة التربية و
التعليم و جميع الوزارات المختصة .
ضرورة االستعانة بجمعيات المجتمع المدني للمشاركة في عملية تطوير النظام التعليمي بغرض
تنمية برامج و مناھج التعليم و التدريب و توجيه جزء منھا بغرض التوعية و المشاركة
المجتمعية و حقوق اإلنسان و ذلك بغرض خلق جيل من الشباب المصري المبادر و الفعال نحو
مجتمعة و الذي ھو جزء رئيسي به .
 – 2الصحة و التغذية السليمة :
نظرا لوقوع كثير من المصريين و األسر المصرية بجميع أنحاء الوطن تحت طائلة الفقر و
النقص قي اإلمكانيات و الموارد مما يؤدي لعدم حصول الشباب و األطفال بجميع مراحل التعليم
من الحصول على التغذية الصحية الالزمة لھم و الممكنة لھم بالحصول على جميع مستلزمات
الحيوية الالزمة للجسم و العقل .
يرى حزب اإلصالح و التنمية الضرورة الملحة للعودة إلى الوجبة المدرسية و التي يجب أن يتم
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
توقيعھا على مؤسسات التعليم الخاص كمشاركة منھا في ھذا األمر .
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
الجمھورية على كافة مستوياتھا  ،كما يؤكد حزب اإلصالح و التنمية إلى أھمية مبدأ الوقاية
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 .
 – 3إعالء قيم المواطنة و االنتماء :
مع مرور التعليم بفترة عصيبة حاليا و من ذلك ظاھرة سيطرة رؤوس األموال على مقدرات
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
بزيادة االنتماء و التعريف بالوطن .
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
مبادئ الوطن و قيمة االجتماعية و الدينية على كافة المستويات إضافة إلى الفصل التاريخي بين
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
المواد األساسية لھذا النظام  ،كما علية أن يتابع العملية الدراسية لھذه المناھج بھذه المدارس و
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 .
كما يجب أن يتم تطبيق نظام التعليم بالقطاع العام أيضا لھذه المناھج التعليمية و التي من غرضھا
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 .
و من ذلك يرى الحزب إضافة مواد التاريخ و التربية الوطنية و المواد الدينية كمنھج دراسي
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
مدارس جمھورية مصر العربية على كافة مستوياتھا التعليمية بالجودة المطلوبة .
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 – 4شمولية نظام التعليم لجميع شباب الوطن :
 ظاھرة التسرب من التعليمإن التسرب من التعليم ھو اشد اآلفات فتكا بمقدرات ھذه األمة و من ذلك عدم تمكين جزء كبير
من أبناء مصر من الحصول على حقھم من التعليم مما يعيقھم من تأدية الدور الفعال في اإلصالح
و التنمية و التطوير للوطن .
و من ذلك يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة إعالن الحرب على ھذه اآلفة بغرض
النھو الكامل و الشامل لھذه الظاھرة و اآلفة  ،و لذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية ضرورة
تفعيل مشروع قومي تشترك فيه جميع أجھزة الدولة يكون الغرض منه إعادة ھؤالء المتسربين
للتعليم األساسي على اقل تقدير .
و لذلك يجب وضع قوانين رادعة ألولياء األمور و التي يتسرب أوالدھم من التعليم األساسي
بحيث يتحول إلى تعليم إجباري حقيقي لجميع أفراد الوطن و يجب أن يكون ھذا المشروع تحت
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 .
كما يرى حزب اإلصالح و التنمية إلى ضرورة زيادة المراقبة على جميع المؤسسات
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
بھذا األمر حيث أن ھذا المشروع رغم انطالقة منذ ثورة  23يوليو إلى انه حتى اآلن لم يؤتي
بثماره و الزال نسبة كبيرة من المصريين تقع في ظل ھذه الظروف .
كما يرى حزب اإلصالح و التنمية إلى إسداء ھذا الدور إلى مؤسسة سيادية من الدولة مثل
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
حاليا عن أن الجھل بنظم الحاسب اآللي يعتبر أمية و الزالت مصر العظيمة توصف االمية بجھل
القراءة و الكتابة .
 – 5قضية أطفال الشوارع :
مع كل األسف أصبحت إحصاءات أعداد أطفال الشوارع مفزعة لجميع المواطنين و ذلك حيث
ان عددھم اآلن أصبح كبيرا لدرجة وجب بسببھا اعتبارھم فئة من فئات المجتمع  ،كما أن جميعنا
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
الحالة سيؤدي بمصر إلى ھوة من اإلجرام و االنحالل و التي ستسود الشارع المصري في خالل
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
المزيد من العنف و الكراھية للمجتمع كما أن وضعھم مع األحداث معتادين اإلجرام في تصنيف
واحد و مكان واحد يؤدي بكل تأكيد لخلق عددا اكبر من متعادي اإلجرام و الخارجين عن
القانون .
أما بخصوص اإلرجاع لذويھم و ھم الذين كانوا سببا و عنصرا ھاما في ھروب ھؤالء األطفال
للشارع لم يؤتي بثماره و ذلك لعدم تمكن ھذه األسر من اليوم األول من أداء دورھا في احتواء و
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 .
و لذلك يرى حزب اإلصالح و التنمية ضرورة الحد التام من ھذه الظاھرة إضافة إلى الوقاية
منھا و ذلك من خالل بعض االقتراحات و تتمثل في التالي :
الحد االيجابي ) مشروع مؤسسات األسرة البديلة (
بدال من اتخاذ اإلجراءات القانونية الرادعة لھؤالء األطفال و الشباب و من تلك الحبس أو سلب
الحرية إلى أنواع من العقاب أخرى  ،يجب أن يخرج مفھوم التعامل معھم خارج مفھوم العقوبة
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
إضافة إلى القطاع الخاص و األفراد إلنشاء نوع جديد من المؤسسات نستطيع من خالله احتضان
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
من أشكال دور األيتام أو األسرة البديلة على أن تختص بالتالي :
 – 1توفير مسكن امن لھم و غذاء و كساء .
 – 1الرعاية الصحية لھؤالء األطفال و الشباب .
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 – 2الرعاية النفسية بغرض منع العودة لممارسة أي أفعال إجرامية أو مخالفة .
 – 3التوعية الدينية و األخالقية .
 – 4محو أمية ھؤالء الصبية و الشباب فوق سن التعليم
 – 5مساعدتھم للحصول على الشھادات التعليمية حسب الحالة.
 – 6إلحاقھم بمدارس صناعية فور انتھاء الفترة التعليمية لتمكينھم من سبل الرزق .
كما يؤكد حزب اإلصالح و التنمية إلى أھمية توفير جميع الموارد المالية المناسبة لذلك حيث ان
الحد الفوري حاليا من ھذه الظاھرة ھو استثمارا حقيقيا سواء اقتصاديا و استثمار بشريا.
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
البديلة ستتحول في حالة بقاء الوضع على ما ھو عليه الحقا إلى ميزانية إضافية لمصالح السجون
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
االحتياج و التخطيط إضافة إلى زيادة األمن العام و ھو احد أھداف السلطة و أحد مھامھا
الرئيسية تجاه الشعب .
الوقاية من ھذه الظاھرة :
نظرا لكون األسرة الحاضنة للحدث أو طفل الشارع ھي السبب الرئيسي لوصوله لھذه الحالة
فيرى حزب اإلصالح و التنمية اتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية المانعة من حدوث ھذه الظاھرة
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
السلوك كما يرى الحزب أن يكون تحت طائلة القانون الجنائي العتباره شريكا في أي جريمة قد
يقوم بھا الحدث .

 - 6الحقوق التعليمية بالجامعات
 يرى الحزب ضرورة ملحة لتطوير نظام التعليم بحيث يمكن طالب الجامعات من الحصولعلى تعليم جيد بمعايير عالمية ،على أن تشمل ھذه الجودة جميع العناصر من قاعات الدراسة
والمعامل والورش والمكتبات والحصول على المراجع والكتب.
 التأكيد حق الطالب في المشاركة الفعالة في وضع البرامج والخطط الدراسية و ذلك من خاللممثليھم في اتحادات الطلبة .
 يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة وضع معايير موضوعية وشفافة للتقييم العلميللطالب وأال تتدخل أي جوانب غير علمية في التقييم الدراسي للطالب .
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 ضرورة توفير التدريب العملي لجميع طالب الجامعات بالتعاون مع القطاع الخاص و العامبغرض اإلعداد الحقيقي لھم لممارسة الحياة العملية و المشاركة الفعالة إضافة إلى التطبيق
المناسب للمناھج الدراسية .
 وضع نظام حقيقي لتقييم أعضاء ھيئة التدريس بواسطة الطالب ،ووضع آلية عادلة وشفافةللتحقيق في مشكالت الطالب وشكاواھم.
 ضرورة مشاركة الطالب في تقييم الجھاز اإلداري المتعامل معھم مثل إدارات شئون الطالبورعاية الشباب و تقييم الخدمات المقدمة من ذلك الجھاز .
 منع تدخل السلطة التنفيذية و البوليسية و الممثلة في حرس الجامعة في انتخابات اتحاد الطلبةأو أي انتخابات و منع تدخل قوات األمن إلي الحرم الجامعي إال في الظروف القھرية و
القصوى .

 - 7الحقوق االجتماعية للطلبة
الطالب المغترب ھو ضيف للوطن و مراه لمصر و حسن ضيافته و توفير أساليب التعليم
المميزة حق له ف للطالب المغتربين الحق في الحصول على سكن جامعي صالح إلقامتھم
واستذكارھم ،ويتم توزيع أماكن السكن على الطالب تبعا ً الحتياجھم ودون تدخل األمن.
 ضرورة إدارة السكن الجامعي من خالل اإلدارة المختصة بالجامعة وبمشاركة ممثلينمنتخبين عن الطالب وال يحق ألي جھة خارجة عن الجامعة التدخل في إدارة السكن أو
اقتحام حرمته.
 يجب على الجامعات بالمشاركة مع أجھزة الدولة المعنية توفير مواصالت مالئمة من حيثالمستوى والتكلفة لتسھيل وصول الطالب ألماكن دراستھم.
 للطالب الحق في الحصول على رعاية طبية حقيقية طوال مدة دراستھم ،وعلى الجامعاتتوفير 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 إشرافغذائي وصحي يضمن مستواھا.
 للطالب حق المشاركة عن طريق ممثليھم المنتخبين في اإلشراف على توزيع المبالغ الخاصةبصناديق الدعم والرعاية الطالبية.

 - 8األنشطة الطالبية بالجامعة
· يؤكد حزب اإلصالح و التنمية على حق الطالب تنظيم أي أنشطة طالبية سواء علمية أو
رياضية ،اجتماعية وفنية ،ثقافية أو سياسية .....الخ ,داخل الحرم الجامعي أو خارجه،
ويحظر على أجھزة األمن التدخل بأي صورة من الصور في األنشطة الطالبية داخل
الجامعات في حالة أن تكون ھذه األنشطة سلمية و خارج إطار اإلثارة و التھكم أو الدعوة
الدينية.
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·

·

كما يرى الحزب أن االتحادات الطالبية منظمات مستقلة تمثل الطالب لدى الجامعة  ،وال
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
لالتحادات السيطرة التامة على مواردھا من اشتراكات الطالب والتبرعات والھبات.
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.

إن خروج األحزاب السياسية من الجامعة وضع شباب مصر عرضة للتيارات الدينية
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
مبادئھا السياسية .
 - 9الشباب و الرياضة :
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
الممارسة لھا يتعدى مراحل الشعارات و أصبح حاجة ضرورية و مطلب عام .
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
كما أصبحت مثار اھتمام المواطنين بمصر و الخارج .
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
البطل العالمي و التي تستلزم تظافر جھود فنية و مالية لذلك .
المحور األول " التمكين من الممارسة "
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 .
-

تأھيل جميع خريجي كلية التربية الرياضية من وسائل التدريب و المناھج الالزمة الخاصة
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
ضرورة إنشاء مالعب رياضية مختلفة تتيح بممارسة األلعاب الجماھيرية و توفيرھا
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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-

تفعيل مسابقات المدارس و دعمھا إعالميا و ماليا بحيث و رفع مستواھا و ذلك بغرض
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 .
إعادة النظر في المراكز الرياضية للمحافظات و القرى بغرض التنمية الرأسية لھا من
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
النشاط الرياضي بمراحل الجامعة .
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 .

المحور الثاني " صناعة البطل الرياضي

"

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 :
 تفعيل مشروع البطل االوليمبي و عمليات اكتشاف المواھب . توفير السبل العلمية لقياس قدرات الجسم و تطوره و ذلك في مرحلة الناشئين بغرض متابعةتطور الالعب و قياساته الرياضية و إمكانية االستثمار فيه للوصول لبطل عالمي.
 االستعانة بالمدربين األجانب لجميع اللعبات و ذلك لمراحل الناشئين فقط و ھي المرحلةاألساسية 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 الحزبأن يكون أي تبرع من شركات القطاع الخاص أو العام أو األعمال لجھاز الرياضة تكون مبالغ
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 تعيينأي مجلس أدارة ألي نادي بواسطة جھاز الرياضة أو أي جھة أخرى .
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التنمية المحلية
ﻣﻘدﻣﺔ
إن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﻳن ﻛﺎﻓﺔ أﻗﺎﻟﻳم وﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻫو ﻫدف
ﻣﺣوري ﺗدور ﺣوﻟﻪ ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ  .ﻓﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳﺷﺔ
اﻟﻣﺻرﻳﻳن ٕواﺣﺳﺎس اﻟﻣواطن اﻟﻌﺎدي اﻟﺑﺳﻳط)ذو اﻟدﺧﻝ اﻟﻌﺎدى( ﺑﺛﻣﺎر اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫو
رﻫن ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﻧﻣﻳﺔ إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﺗراﻋﻲ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣواطن اﻟﻣﺻري أﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎن ،ﻣﻊ
ﺣرﻣﺎﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻬدف
إﻋطﺎء أوﻟوﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻷﻛﺛر
ً
ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳﻧﺎ ﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق ،ﺑﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟذب
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟوطﻧﻳﺔ واﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوﻟﻳد ﻓرص ﻋﻣﻝ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ وﻣﻧﺗﺟﺔ ﺗﺳﺗوﻋب اﻷﻋداد
اﻟﺟدد ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻟﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻌﺎم ﻟذﻟك.
اﻟﻣﺗزاﻳدة ﻣن اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺧرﺟﻳن ُ
ﻣﻣﻛﻧﺎ إﻻ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺟﻬود اﻟراﻣﻳﺔ ﻟدﻋم
أن ﺗﺣﻘﻳق ﻫذا اﻟﻬدف ﻟن ﻳﻛون
ً

اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ٕ ،واﻓﺳﺎح اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ واﺗﺧﺎذ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘ اررات .
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺳس واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ،ﻳﺟب اﻟﺑدء اﻟﻔوري ﻓﻲ اﻹﻋداد ﻟدراﺳﺔ ﺧرﻳطﺔ
و
ً
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺎت وﻣدن وﻗرى وﻣراﻛز اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ  , ،و ﻳﻛون

ذﻟك ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ  ،و ﺑﺎﻝ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن

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

اﻟدوﻟﺔ ﻣﻊ ﻣن و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ .
ﺑﻐرض اﻟوﺻوﻝ اﻟﻰ اﻟﺗﺧطﻳط و اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ
ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ,و ﺗرﺟﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺟﻣﺎﻫﻳرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت وﺗﺣﻘق ﺟدواﻫﺎ
ﻣﺣددة .
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻷوﻟوﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺷروﻋﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ّ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟﻘطﺎع
ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻧﻠك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ّ
ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
اﻟﺧﺎص وﻓق ﺧطﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣﻌﺗﻣدة و ﻣﻌﻠﻧﻪ و ّ
ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻔﺎدة واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ أو ﻣﺣﺎﻓظﺔ داﺧﻝ ﻧطﺎق اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ.
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اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن ﻣﻧظور رؤﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ:
 ﺗﺣﻘﻳق ﻧﻣو ﻣﺗوازن ﻳراﻋﻲ اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣوارد ،واﻟﺗﻛﺎﻓؤاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗوزﻳﻊ ﺛﻣﺎر اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ.
 دﻋم اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ.ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺻﻌﻳد وﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻳﻧﺎء ٕواﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﺗﺣﻔﻳز
 إﻋطﺎء أوﻟوﻳﺔ ّاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ٕوازاﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﻌﻳﻘﺔ ﻟذﻟك .

اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﻳﻔﻳﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻋواﻣﻝ اﻟطرد واﻟﺣد ﻣن اﻟﻬﺟرة إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطقاﻟﺣﺿرﻳﺔ ،وﻟﺗﺿﻳﻳق اﻟﻔﺟوة اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺑﻳن اﻟرﻳف واﻟﺣﺿر.
 -ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻣز ٍﻳد ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺟدﻳدة ،وزﻳﺎدة ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ.

اﻟﺗﻛدس اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ،وﺗوﻓﻳر
اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﺑﺎﻟﻣوارد ﻟﺣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ
 إﻋطﺎء دﻓﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟواﻋدةّ
ّ
ﻣز ٍﻳد ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺷﺑﺎب ،وﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻔﺟوة ﺑﻳن ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ.
 -اﻟﺗﺣدﻳد اﻟدﻗﻳق ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﺟﺎت واﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣراﻛز واﻟﻘرى واﻟﻧﺟوع.

 -زﻳﺎدة ﻓرص اﻟﺗﺻدﻳر ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﻏﻳر اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟدﻳدة.

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

:

 اﺳﺗﻣرار اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدى واﻟﻣﻌﻧوى ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﺻﻧدوق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ واﻟﺑﻧوك ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻼزم ﺑﺷروط ﻣﻳﺳرة ،وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣراﻛز اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗدراﺗﻬم ﺑﺎﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ،وﺗوﻓﻳر ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ واﻟﺣرﻓﻳﺔ واﻟﺻﻐﻳرة ,ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳر و واﻟﻣﺗوﺳطﺔ.
 ﺗﻔﻌﻳﻝ دور وأداء اﻟﻣﺣﻠﻳﺎت ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎﻝ أﻣﺎم اﻟﻘﻳﺎدات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻹدارة اﻟﻣراﻓق اﻟﺧﺎصﺑﺎﻹﻗﻠﻳم ،وﺟذب اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻣﻛﺎﺗب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت،وﺗدرﻳب
وﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻘﻳﺎدات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﺗوﻓﻳر ﻛوادر ﻓﻧﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻰ وﺿﻊ ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ

اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻣﻝ اﻷﻗﺎﻟﻳم و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
اﻣﺗدادا ﻟﺣدودﻫﺎ ﺷرق وﻏرب
 ﺗطوﻳر ﻫﻳﻛﻝ اﻟﺗﻘﺳﻳم اﻹداري ﻟﻠﺟﻣﻬورﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺎتً
اﻟﻧﻳﻝ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﺣراوﻳﺔ ) اﻟﺗوﺳﻊ اﻻﻓﻘﻲ( ﻟﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻛﻝ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق
اﻣﺗداد اﻟطرق واﻟﻣراﻓق اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ إﻟﻳﻬﺎ ﻟﺗﻧﻣﻳﺗﻬﺎ و ﺗﻌﻣﻳرﻫﺎ وﺧﻠق ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﻣراﻧﻳﺔ ﺟدﻳدة
ٕواﻣﻛﺎن ّ
.
 ﺗطوﻳر ٕواﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ و اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق51

ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻓﻰ دراﺳﺔ وﻋﻼج ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣواطن ﻣﻊ ﺗﻧظﻳم
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟس واﻟﻘﻳﺎدات اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ .
 -ﺗطوﻳر اﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ وﺗﻌدﻳﻝ اﻵﻟﻳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ وﺣق

اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﺣﺗﻰ طرح اﻟﺛﻘﺔ وﻋزﻝ اﻟﻘﻳﺎدات اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼﻝ واﻟﺗﻘﺻﻳر
ﺑواﺟﺑﺎت وظﺎﺋﻔﻬم .

 ﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت ﻓﻰ ﻣﺣو اﻷﻣﻳﺔ و ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ  ,اﻳﺿﺂ اﺗﺣﺎد اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺑﺗﻔﻌﻳﻝ اﻧﺷطﻬﺎ وﺗﺣدﻳد ﺧطط ﻣﺣددة ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت
اﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟﻣﻧﺢٕ ،واﻧﺷﺎء آﻟﻳﺔ
ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟدوﻟﺔ وزﻳﺎدة ﻣواردﻫﺎ اﻟذاﺗﻳﺔ ﻣن ّ
ﻟﻠﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ.
 ﺗﺣﻔﻳز وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝﺗوﻓﻳر ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص وﺗﺑﺳﻳط إﺟراءات اﻟﺗﺄﺳﻳس
واﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ.

وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣزاﻳﺎ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ٕواﺟراء ﺗﻘوﻳم
 ﺗﺣدﻳث اﻟﺧراﺋط اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻸﻗﺎﻟﻳم واﻟﻣﺣﻠﻳﺎت ًﺣﻘﻳﻘﻰ ﻋﻠﻣﻰ ﺷﺎﻣﻝ ﻣﻧظم ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﻳن
اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ.
ﻣﺣﺎور اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ-:

إن ﺗﺣﺳﻳن واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى دﺧﻝ اﻟﻣواطن اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻛﻝ أرﺟﺎء ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ،

وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ،
وﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻧﺎطق

وﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔٕ ،واﺣداث اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺣﺿرﻳﺔ واﻟرﻳﻔﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ،ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻰ ﻋدة
ﻧﻘﺎط وﻣﻌﺗﻘدات أﺳﺎﺳﻳﺔ ﺗدور ﺣوﻟﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﻬود واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ وﻣﻧظﻣﺎت
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ .
 - 1ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻌﻳد
 ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﻣﺣﻠﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻓﻲ ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣر وﺗﺣﺳﻳن وﺗﻬﻳﺋﺔ ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﺧﻼﻝ ﻟواﺋﺢ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣدروﺳﺔ .
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 رﺳم ﺧراﺋط اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻠﻧﺔ و ﻣﺣددة اﻷﻫداف ،ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد أﺳﻌﺎر أﻷراﺿﻲ و ﺗﻳﺳﻳر ﺟﻣﻳﻊاﻹﺟراءات ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺧﻳص ،إﺿﺎﻓﺔ واﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺟﻬزة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت و
اﻟوزرات اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺷﺋون ﺗﻣﻠﻳك اﻻراﺿﻰ.

 اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻌﺎت ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن وﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﻣﻛﺎﺗب ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳنﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟوزرات اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ
ّ
 -اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺑراﻣﺞ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،

ﻛﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺷﺟﻳر و اﻟﻧظﺎﻓﺔ و ﺑراﻣﺞ ﻣﺣو اﻷﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻌﻳد ﻣﺻر
وﺑراﻣﺞ اﻟﺻﺣﺔ و اﻷﺳرة ,ﻣﻊ ﺗوﻓﻳر دﺧﻝ ﺷﻬري ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬم ﻳﻛون ﺣﺎﻓز ﻟﻬم ﻟﻺﺟﺎدة واﻟﺗﻣﻳز ﻓﻲ
اﻟﻌﻣﻝ.
 ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻣﺷروع اﻹﻗراض اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﺗﻣوﻳﻝ ﻣن اﻟﺻﻧدوق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎتواﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﺑدﻋم ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﻐطﻳﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓرق ﺳﻌر ﻓواﺋد اﻹﻗراض ﻗﻳﻣﺗﻪ ﻣﺣﺣدة
ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ.
اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻺﻗراض ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺟﻬﺎز ﺑﻧﺎء
 زﻳﺎدة ﻣوارد اﻟﺗﻣوﻳﻝّ
وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘرﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،ﻋن طرﻳق اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻋن طرﻳق رﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ و ﺗﻧظﻳم ﺧطﺔ إﻋﻼﻣﻳﺔ
دﻋﺎﺋﻳﺔ ﻣوﺳﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌرﻳف و اﻟﺗوﻋﻳﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟداﺧﻝ واﻟﺧﺎرج ﻟﺟﻠب رؤوس اﻷﻣواﻝ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺻﻐﻳرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب واﻟﻣرأة ﻓﻲ
ﺟﻣﻳﻊ ﻗرى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق و ﺗوﻓﻳر ﻓرص ﻋﻣﻝ ﺟدﻳدة.
 -اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﻗراض ودﻋم اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت و اﻟورش ذات اﻟﻣﻬﺎرات

اﻟﺣرﻓﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﺻﻌﻳد ﻣﺻر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗراﺛﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ و اﻟﺑﻳﺋﻲ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟو ازرات اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ و اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻪ ﻣﺛﻝ اﻟﺻﻧدوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ و و ازرﺗﻲ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻹﺗﺣﺎد اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻳﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ .
 ﺗوﺳﻳﻊ و ﺗﻔﻌﻳﻝ دور وأﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻳﺎتﻓﻲ ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺳوﻳق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ﻣن

ذﻟك أﻳﺿﺎ ﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺎخ و وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗدرﻳب واﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ وﺗدﻗﻳق ﺟودة اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻟﺧﻠق ﻛوادر
ﻣدرﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺣدث اﻟﻧظم و اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ.

ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻹﻗﺎﻣﺗﻬﺎ،
 زﻳﺎدة رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳر ﻣواﻗﻊّ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
وﺗﻳﺳﻳر إﺻدار وﺗﺟدﻳد ﺗراﺧﻳﺻﻬﺎ وﺗﺑﺳﻳط إﺟراءات اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻣﻊ زﻳﺎدة
ّ

اﻟﻣﻳﺳرة ﻟﺗﻣوﻳﻠﻬﺎ ،ﺳواء ﻣن اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﻳﺔ أو ﻣن اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟذﻟك.
واﻟﻣﻧﺢ ﻟﻠﻘروض
ّ
 اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻻﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺻﻌﻳد ﻣﺛﻝ اﻻﻋﻔﺎﺋﺎت اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ أو اﻣﺗﻳﺎز اﻷراﺿﻲ أوإﻧﺷﺎء ﻣﻧﺎطق ﺣرة  ،و ﻳﻛون ﻣن ﺧﻼﻝ ﺧطﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت
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 ﺧطوات ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺻﻌﻳد ﻣﺻر:وﻫو ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻟﻬﺎ أوﻟوﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟﻳﺎت اﻟﺧططﻳﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ ﻫذا اﻟﻣﺷروع :

 -إﻧﺷﺎء ﺟﻬﺎز إداري ﻣﺳﺗﻘﻝ أو ﺷرﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺻﻌﻳد ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻳﺎت ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ

ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻪ ,ووﺟود ﺻﻧدوق ﺗﻣوﻳﻠﻲ ﻟﻪ ﺑرأس ﻣﺎﻝ ﺑﻘدر 500
ﻣﻠﻳون ﺟﻧﻳﻪ و ﻳﻛون ﻓﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗﻛون ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﺳﺗﻧﻔﺎر اﻟﺟﻬود ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺻﻌﻳد
ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣدﺧرات وﺗوظﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺗﻔﺗﺢ أﺑواب
ﺑﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ
اﻟرزق ﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺻﻌﻳد  .وﺳوف ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟدﻳدة
ّ
ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻌﻳد وﺗطرح اﻟﺣﺻص اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص  .وﺳوف ﺗﻌﻣﻝ
اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت ﻧﻘﻝ وﺗﺑرﻳد وﺗﺻﻧﻳﻊ اﻟﺣﺎﺻﻼت اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺗوﻓر ﺧﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻌﻳد.
 ﺗوﻓﻳر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣن ﺣواﻓز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﺣﻔﻳز اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﺳﻳس ٕواﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت
اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻣن ﻣﻧﺢ اﻷرض ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن وﺗﻳﺳﻳر إﺟراءات اﻟﺗراﺧﻳص ،واﻟرد اﻟﺿرﻳﺑﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺻﺎدرات ،واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ وﻣراﻛز اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ.
 إﻧﺷﺎء و ﺗطوﻳر ﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق واﻟﻧﻘﻝ و اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﺣد اﻟﻌواﻣﻝ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔو ﺧﻠق ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋن طرﻳق ﺗﻧﻔﻳذ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟطرق ﻣﺛﻝ :
 أﻧﺷﺎ ﻣﺷروع طرﻳق ﻳرﺑط ﺑﻳن أﺳﻳوط-ﺳوﻫﺎج – ﻗﻧﺎ -اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻟﺗﺣﻔﻳز اﻟﺗﻧﻣﻳﺔﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر ﻫذا اﻟطرﻳق ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﺎطق اﻻﺳﺗﺻﻼح وﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻌدﻳن واﻟﻣﺣﺎﺟر،

وذﻟك
ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗوﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟرأﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ وادي اﻟﻧﻳﻝ
ﻟﻛﻲ ﻳرﺑط ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺻﻌﻳد ﺑﺳواﺣﻝ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻟﻔﺗﺢ ﻣﻧﺎﻓذ ﺟدﻳدة ﻟﻠﺗﺳوﻳق
وﺗﺣﻘﻳق

اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ.

 اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ازدواج وﺗطوﻳر طرﻳق اﻟﻘﺎﻫرة -أﺳوان اﻟﺻﺣراوي ﻏرب اﻟﻧﻳﻝ.ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن ﻛﻔﺎءة اﻟﻧﻘﻝ اﻟﻧﻬري ،ﻣﻊ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ أﻋﻣﺎﻝ
 إﻧﺷﺎء وﺗطوﻳر ﻣواﻧﺊّ
اﻟﺗطﻬﻳر ﻟﻠﻣﺟرى اﻟﻣﻼﺣﻲ ﻟﻧﻬر اﻟﻧﻳﻝ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﺔ ﻛوﺳﻳﻠﺔ آﻣﻧﺔ ﻟﻠﻧﻘﻝ ﻟﻠرﻛﺎب و
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اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ و أﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻘﻝ اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ و اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻣﺻرﻳﺔ
اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻧﻳﻝ .
 ﺗطوﻳر ﻣطﺎرات ﺟﻧوب اﻟﺻﻌﻳد ﻟﻧﻘﻝ اﻟرﻛﺎب واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣطﺎر أﺳﻳوط وأﺳوانو إﻧﺷﺎء اﻟﻣطﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ذات اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ واﻟﻣدن

اﻟﺟدﻳدة اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣﺛﻝ ﺳوﻫﺎج -ﺑﻧﻰ ﺳوﻳف – اﻟﻣﻧﻳﺎ -اﻟﻔﻳوم  ,ﻣﻊ
ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻼزم ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻣراﻓق اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ وﺗﻠك اﻟﻣدن
اﻟﺟدﻳدة اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ.
 -وﺿﻊ ﺧطﺔ زﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣددة اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗوﺻﻳﻝ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺷرب ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻗرى

اﻟﺻﻌﻳد ،واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت ﺗطوﻳر اﻟﻌﺷواﺋﻳﺎت ٕواﻣدادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑﺎء وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن
ﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﻓق اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ.

 ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺷروع ﺗوﺻﻳﻝ اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻝ ﻓﻲ ﺻﻌﻳد ﻣﺻر ﻟﺗوﻓﻳر طﺎﻗﺔ رﺧﻳﺻﺔوﻧظﻳﻔﺔ ,ﻟﻳﻐطﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺻﻌﻳد ﺣﺗﻰ أﺳوان و اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻣﻧﻪ ﻛﻣﺻدر
ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟرﺧﻳﺻﺔ و اﻵﻣﻧﺔ و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر اﻟطﺎﻗﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬدف

إﻧﺷﺎءﻫﺎ  ،ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣﻝ ﺟدﻳدة ﻓﻰ اﻟﺣﺎﺿر
واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻠك اﻟطﺎﻗﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﺗﺻدﻳرﻫﺎ ﻟﻠﺧﺎرج .

 اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﺧﻳﺔ ﻟﻠﺻﻌﻳد ﻣن درﺟﺔ اﻟﺣ اررة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ) أﺷﻌﺔاﻟﺷﻣس( ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻛﺄﺣد ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻳﻠﺔ و ﺗوﻓﻳر اﻟدراﺳﺎت و
اﻷﺑﺣﺎث و اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﺗﻛون ﻣﺻدر طﺎﻗﺔ ﻟﺗوﻟﻳد اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ .

 - 2ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺷﺑﺔ ﺟزﻳرة ﺳﻳﻧﺎء

ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺷﺑﻪ ﺟزﻳرة ﺳﻳﻧﺎء ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺂ 60,000ﻛم 2وﻳﺳﻛﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن400,000
ﻧﺳﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﻳز ﺳﻳﻧﺎء ﺑوﺟود ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺣﻳﺎة اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ  ،ﻣن أراض ﺻﺣراوﻳﺔ وودﻳﺎن ،

وﻗﻣم ﻣرﺗﻔﻌﺔ وأراض ﺧﺿراء  ،وﺗﺗﻣﺗﻊ أﻳﺿﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺎدرة ﻣن اﻟﺛروات اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻳﻣﻛن
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،وﻧظ اًر ﻷﻫﻣﻳﺔ ﺳﻳﻧﺎء ﻛﺑواﺑﺔ ﺷرﻗﻳﺔ ﻟﻣﺻر .

و ﻳؤﻛد ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ أن ﺳﻳﻧﺎء ﻻﺗزاﻝ ﺗﺣت اﻟﺗﻬدﻳد  ،و ﻣطﻣﻊ ﻟﻠﻛﺛﻳر ﻟﻣوﻗﻌﻬﺎ

اﻻﺳﺗراﺗﺟﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ،ﺑﺎﻟرﻏم أﻧﻬﺎ ارﺿﺂ ﻣﺻرﻳﺔ و ﺻﻣﺎم أﻣن ﻣﺻر اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﻲ
اﻟﻣﺣور اﻟﺷرﻗﻲ ﻟﻬﺎ ،ﻟم ﻳﺗم ﺣﺗﻰ اﻵن اﻹﻋداد اﻟﺟﻳد و اﻟﻣﻧظم ﻟﻣﻠف ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺳﻳﻧﺎء و اﻟذي ﻳﺟب

أن ﻳﻛون ﺑﻛﻝ ﺑﻘوة وﺑﺟدﻳﺔ دون اﻻﻧﺗظﺎر طوﻳﻶ ,ﻓﻐﻳﺎب اﻹرادة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ

اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطوﻳر ﺳﻳﻧﺎء ﻣﻊ ﺿرورة اﺣﺗرام اﻟﻣﻌﺎﻫدات و اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻰ أﺑرﻣﺗﻬﺎ
ﻣﺻر ﻣﻊ اﻟدوﻝ  ،ﺑﺎﺗت ﺳﻳﻧﺎء ﻣﻬددة .
ﻓﺎن اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﻌد اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺿﺎﻣﻧﺔ ﻟﺗﺄﻣﻳن ﺳﻳﻧﺎء وﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣدود اﻟﺑﻼد.
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اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺳﻳﻧﺎء
ﻳؤﻛد ﺣزب اﻻﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺿرورة اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ دﻣﺞ ﺳﻳﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻛﻳﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎدي
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺻري ،ووﺿﻊ ﺧرﻳطﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ،زراﻋﻳﺔ وﺻﻧﺎﻋﻳﺔ وﺗﻌدﻳﻧﻳﺔ وﺳﻳﺎﺣﻳﺔ
وﻋﻣراﻧﻳﺔ وﺧدﻣﻳﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﺗوظﻳف اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻧﺳب ﻷراﺿﻲ ﺳﻳﻧﺎء ﻟدﻋم اﻟﺑﻌد اﻷﻣﻧﻲ

واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﺣدود ﻣﺻر اﻟﺷرﻗﻳﺔ .وﻗد وﺿﻊ اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺳﻳﻧﺎء إﻟﻰ ﻋدة ﻣﺣﺎور
رﺋﻳﺳﻳﺔ:

 - 1اﻟﻣﺣور اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ:
 ﺗﻣﻠﻳك اﻷراﺿﻲ ﻷﺑﻧﺎء ﺳﻳﻧﺎء أﺳوة ﺑﺑﺎﻗﻲ ﻣواطﻧﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣﺻر. إﻧﺷﺎء ﻣﺣﺎﻓظﺔ وﺳط ﺳﻳﻧﺎء و أﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟزراﻋﻳﺔ ﺑﻬﺎ ٕواﻋطﺎء أوﻟوﻳﺔاﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻷﺑﻧﺎء ﺳﻳﻧﺎء .
 أﻧﺷﺎ ﻗﻧﺎة إﻋﻼﻣﻳﺔ ﺗﻠﻳﻔزﻳوﻧﻳﺔ ﺗﺳﻣﻰ )ﻗﻧﺎة ﺳﻳﻧﺎء( ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﻠﻳﻔزﻳون اﻟﻣﺻري و ﺗﻛون أوﻟوﻳﺔاﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻷﺑﻧﺎء ﺳﻳﻧﺎء وﺗﺧﺗص ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣظﺎﻫر وأﻧﺷطﺔ اﻟﺣﻳﺎة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻳﻧﺎء
وﺗﻛون ﻣﺣور اﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳن أﻫﻝ ﺳﻳﻧﺎء وﺟﻣﻳﻊ أﻓراد اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري .

 - 2ﻣﺣور اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻻﺳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ.

ﻣن أﺟﻝ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ زراﻋﻲ  -ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻳﻧﺎء ،ﻳﺟب اﻻﻫﺗﻣﺎم أوﻻً ﺑﺎﻟﺑﻧﻳﺔ

اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ ،وﺗوﻓﻳر اﻟﻣراﻓق ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻳﻧﺎوي  ,ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛن ﺟذب اﻟﺳﻛﺎن إﻟﻳﻬﺎ واﻟﻌﻣﻝ
ﻓﻳﻬﺎ ﻫذا ﺳﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻲ اﺟﺗذاب ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟوادي واﻟدﻟﺗﺎ ﻟﻠﻌﻳش ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء و إﻗﺎﻣﺔ
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺳﻛﻧﻳﺔ ﺟدﻳدة و ﻣن ذﻟك ﻳرى اﻟﺣزب ﺿرورة :

 إﻧﺷﺎء ﻫﻳﺋﺔ ﻗوﻣﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إدارﻳﺂ ﻟﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻟﺗﺧطﻳط ،وإﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروﻋﺎت  ،و ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺟﻬﺎز ﻋﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗﺧطﻳط واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذ  ،وﺗﻛون ﻣﻬﻣﺔ ﻫذا
اﻟﺟﻬﺎز ﻫو ﺗﺧطﻳط وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺳﻳﻧﺎء ،وﻻﺑد أن ﻳﺗﻛون ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﻣن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء و اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن واﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن ﺗﻛون ﻣﻬﻣﺗﻬم ﻫﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺷروﻋﺎت
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء.
 ﺗوﻓﻳر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﻓق و ﻋن طرﻳق ﺗوﻓﻳر اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ و ﺗﻳﺳﻳرﻫﺎ و اﻟﻌﻣﻝاﻟﻔوري ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺷرب اﻟﻧظﻳﻔﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ  ،وذﻟك ﻋن طرﻳق ﺣﻔر اﻵﺑﺎر ،أوﻣن ﻣﻳﺎﻩ اﻟﻧﻳﻝ.
 ﺗوﻓﻳر اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ و إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺻرف ﺻﺣﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻣدن ﺳﻳﻧﺎءٕ ،واﻗﺎﻣﺔﺷﺑﻛﺔ طرق ﺣدﻳﺛﺔ وﻣؤﻣﻧﺔ ،ورﺑطﻬﺎ ﺑوادي اﻟﻧﻳﻝ ،وﻧﺷر اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻛﻝ أﻧﺣﺎء ﺳﻳﻧﺎء ﻣﺛﻝ
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت وﻧﻘﺎط اﻟﻣرور ،واﻹﺳﻌﺎف ،وأﻗﺳﺎم اﻟﺷرطﺔ واﻟﻣطﺎﻓﺊ ،واﻷﺳواق اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﻫد،
وﻣراﻛز اﻟﺗدرﻳب ،وﺗوﻓﻳر اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ٕواﻗﺎﻣﺔ ﻣﺣطﺎت وﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻣدن واﻟﻘري
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ﻣﺷﺎرﻛﺔ ودﻣﺞ أﻫﻝ ﺳﻳﻧﺎء وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑدو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻰ :
إن ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻳؤﻛد إﻟﻰ ﺿرورة أن ﺗﺗﻛﺎﺗف اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ،ورﺟﺎﻝ

اﻷﻋﻣﺎﻝ،ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻰ ﻣن أﺟﻝ ﻛﺳر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐرﺑﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻌر ﺑﻬﺎ أﻫﻝ و ﺑدو ﺳﻳﻧﺎء

ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﻼﺑد ﻣن ﺿرورة ﺗﻧﻔﻳذ آﻟﻳﺎت ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ :
 ﻳﺟب ان ﻳﺗم اﻧﺷﺎء ﻣﺷروﻋﺎت ﺗطوﻋﻳﺔ اذا ﻟم ﺗﻛن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻲ ﻫذا اﻟدور ،ﻟﺗدرﻳباﻟﺷﺑﺎب اﻟﺳﻳﻧﺎوي ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻟدﻣﺞ ﻫؤﻻء اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ،وﻛﺳب اﻟرزق ﺑدﻻً ﻣن
ﻟﺟوﺋﻬم ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻌﻧف واﻹرﻫﺎب .

 -اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑدوﻳﺔ اﻟﺣرﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺟب اﻟﺳﻳﺎح ،وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻧﺳﺎء اﻟﺑدوﻳﺎت

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ،وﺗﺳوﻳﻘﻬﺎ ﺳﻳﺎﺣﻳﺎ ،وﻳﻣﻛن ان ﺗﺗوﻟﻲ اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻫذا اﻟدور اﻟﺗﺳوﻳﻘﻲ،
وﺑﻬذا ﻳﻣﻛن اﺟﺗذاب ﻫؤﻻء اﻟﺑدو ودﻣﺟﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﺷﻌرون أن ﻣﺻر ﺗﻬﺗم
ﺑﻬم ،وﺗﻘدم ﻟﻬم ﻣﺎ ﻳرﻳدون ،ﻣن ﺧدﻣﺎت وﻣراﻓق وﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻲ ﺗوﻓﻳر وﺳﺎﺋﻝ ﻛﺳب اﻟرزق ﻟﻬم.

 - 3ﻣﺣور اﻟزراﻋﺔ واﻟري واﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ واﻟﺛروة اﻟﺳﻣﻛﻳﺔ:

 -إﻧﺷﺎء ﺟﻬﺎز إداري ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻳﺗوﻟﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ و اﻹﺷراف ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻣﺳﺎﻋدة أﺑﻧﺎء

ﺳﻳﻧﺎء ﻋﻠﻲ اﺳﺗﺻﻼح وﺗﻣﻠﻳك أراﺿﻲ ﺳﻳﻧﺎء ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﻟﺻﻐﺎر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن واﻟﻣزارﻋﻳن،
ﻣﻊ ﺿرورة وﺿﻊ ﺷروط ﻋدم ﺑﻳﻊ ﺗﻠك اﻷراﺿﻲ إﻻ ﺑﻌد ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ طوﻳﻠﺔ ﻣﺛﻝ )  20ﻋﺎﻣﺂ(
ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺟدﻳﺔ واﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ,ﻳﻛون اﻟﺑﻳﻊ ﻟﻠﻣﺻرﻳﻳن ﻓﻘط.
 اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻲ ﻣوارد اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟذاﺗﻳﺔ ،اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء ﻣن آﺑﺎر ،وﻣﻳﺎﻩ أﻣطﺎر ،ﻣﻊ ﺿرورةاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑوﺳﺎﺋﻝ اﻟري اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﻣﺛﻝ اﻟري ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﻳط وﺗدرﻳب اﻟﻣزراﻋﻳن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻻﻣﺛﻝ

ﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟري اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟﺟﻳﺂ ,ﻣﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻹرﺷﺎد اﻟزراﻋﻲ ،ﻟﺗوﻋﻳﺔ اﻟﻣزارﻋﻳن ﺑﻛﻝ ﻣﺎ
ﻫو ﺟدﻳد ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﺳﻳن ﺟودة اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ.
 ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟزراﻋﻳﺔ اﻟﺻﻐﻳرة ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻌﺗدﻟﺔ ،وﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﺷﻐﻳﻝﻋدد ﻣن اﻷﻳدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻛذﻟك ﻳﻣﻛن إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻋﻠﻲ اﻟزراﻋﺎت اﻟﺳﻳﻧﺎوﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ اﻟﺧوخ
واﻟزﻳﺗون و اﻟﻣواﻟﺢ ﻧﺧﻳﻝ اﻟﺑﻠﺢ ﺗﺟود ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء ،وﻳﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻫذا ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺻﺎﻧﻊ ﻟﻠﺗﻣور

ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫذﻩ اﻟزراﻋﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳﺔ .

 اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻣوﻳﻝ و ﺗﺳﻬﻳﻝ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﻣﺛﻝ اﻟزﻳوت وﺑﺎﻷﺧص زﻳت اﻟزﻳﺗون  ،واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻌﺻر ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻋﻼف،
ﻓﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺗزﻳد ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎف ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ،وﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣﻝ ﻛﺛﻳرة ﻓﻲ
ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺣﻠﻰ.
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 ﺗﺷﺟﻳﻊ زراﻋﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟطﺑﻳﺔ واﻟﻌطرﻳﺔ ،ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ أراﺿﻰ ﺳﻳﻧﺎء اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ و أﻟﻣﻧﺎﺧﻲاﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟزراﻋﺗﻬﺎ  ،ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌﺿوﻳﺔ ،وﻻ ﻳﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺑﻳدات ﻟﻬﺎ ،و
ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺛﻣﺎر زراﻋﺗﻬﺎ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺻﺎﻧﻊ ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ،وﺗﺻدﻳرﻫﺎ ﻟﻠﺧﺎرج ,ﻋﻠﻰ أن ﺗﺳﺎﻫم

اﻟدرﺳﺎت و اﻟﺧطط ﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺳوﻳق
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺳوﻳق اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑوﺿﻊ ا
ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ.
 ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺛروة اﻟﺣﻳواﻧﻳﺔ و أﻳﺿﺎ ﻻﺑد أن ﻳﻛون ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ووﺣداتاﻟطب اﻟﺑﻳطري دور ﺣﻳوي ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟزراﻋﻲ و اﻟطﺑﻲ ﻟدي اﻟﻣزارع واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻫذا
اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻬﺎ و اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻷﻟﺑﺎن و اﻟﺟﻠود و اﻟﻠﺣوم ﻓﻲ ﺧﻠق
ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﻧﺷﺎء ﻣﺻﺎﻧﻊ ﺟدﻳدة ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.
 ﺗطوﻳر ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺻﻳد واﻟﺛروة اﻟﺳﻣﻛﻳﺔ ﻋن طرﻳق اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻝ ﻟﺑﺣﻳرة اﻟﺑردوﻳﻝ اﻟﺗﻲﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺻﻳد ﻟﺗطوﻳرﻫﺎ وﺗﻧﻣﻳﺗﻬﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟزﻳﺎدة ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج
وﺗﺻدﻳر اﻟﻔﺎﺋض إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.
 -ﺗطوﻳر اﻷراﺿﻲ ذات اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻠوﺣﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟداً وﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠزراﻋﺔ ﺑﻌد ﻋﻣﻝ

اﻟدراﺳﺎت و اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ وﺗﺣوﻳﻝ ﻫذﻩ اﻷراﺿﻲ إﻟﻲ ﻣزارع ﺳﻣﻛﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ .وﺑﺟﻠب زرﻳﻌﺎت
اﻷﺳﻣﺎك ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻟﺳﻣﻛﻳﺔ ﺑﻛﻣﻳﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻊ
ﺗوﻓﻳر اﻟدوﻟﺔ ﻟﻛﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﻣﻳﺎﻩ اﻟري و اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺣدﻳث ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣزارﻋﻳن.
 - 4ﻣﺣور اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟطﺎﻗﺔ

 اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﺛروات اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ و اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻳﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛناﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﻫﻣﻬﺎ :اﻟﻣﻧﺟﻧﻳز واﻟﻛﺎوﻟﻳن ،واﻟﺟﺑس ،واﻟﻧﺣﺎس ،و ﻛذﻟك اﻟﻣواد

اﻟﺧﺎم اﻟﻣوﺟودة ﺑﻛﺛرة ﻣﺛﻝ اﻟﺻﺧور اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳراﻣﻳك ﺗﺳﻣﻲ "ﻓﻠﺳﺑﺎر

اﻟﺻودﻳوم" ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﺣﺟر اﻟﺟﻳري واﻟطﻔﻠﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﺳﻣﻧت.
 ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻼزم ﻣن ﺧدﻣﺎت ﺑﻐرض ﺗﺻﻧﻳﻊ اﻟزﺟﺎج  ،ﺣﻳث ﻳوﺟد ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻣﻳﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔﻣن اﻟرﻣﺎﻝ اﻟﺑﻳﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟزﺟﺎج..
 اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻔﻳروﻣﻧﺟﻧﻳز ،وﻫﻲ واﺣدة ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء،ﺣﻳث ﻳوﺟد ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺻﻧﻊ ﻹﻧﺗﺎج ﻫذﻩ اﻟﺳﺑﻳﻛﺔ ،اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻲ وﺟود اﻟﻣﻧﺟﻧﻳز ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن
ﻣﻧﺎطق ﺳﻳﻧﺎء ﻣﺛﻝ ﻣﻧطﻘﺔ أﺑو زﻧﻳﻣﺔ ،ﺟﻧوب ﺣﻣﺎم ﻓرﻋون ،وﻫذﻩ اﻟﺳﺑﻳﻛﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟداً ﻓﻲ

ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻﻠب ،واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣردود اﻳﺟﺎﺑﻰ ﺟﻳد ﻋﻠﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري
 ،ﺣﻳث ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺗﺻدﻳر ﻟﻠﺧﺎرج أﻳﺿﺎ ،واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺳﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻲ اﺟﺗذاب اﻷﻳدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء واﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ وﺧﻠق
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﻣراﻧﻳﺔ ﺳﻛﻧﻳﺔ ﺟدﻳدة .
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 ﻣﻧﺢ ﺗﺳﻬﻳﻼت ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﻟﺟذﺑﻬم ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء ٕواﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺎطق ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺿرورةﺗوﻓﻳر اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ و اﻻﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻣﻊ ﺿرورة وﺿﻊ اﻟدراﺳﺎت و
اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﻳذ و ﺗﺣدﻳد اﻷوﻟوﻳﺎت و اﻟﺟدوى ﺑﻐرض اﻻﺳﺗﻔﺎدة

اﻟﻘﺻوى  ،واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣراﻛز ﺗدرﻳب ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻣﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺷﺑﺎب ﺳﻳﻧﺎء ﻟﺗدرﻳﺑﻬم
ﻋﻠﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻐرض ﺧﻠق ﺟﻳﻝ ﻣن اﻟﻣﻬﻧﻳﻳن اﻟﻣدرﺑﻳن ﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ
واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ.

 - 5ﻣﺣور اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ

 ﺿرورة اﺳﺗﺧدام و ﺗطوﻳر ﺳﻳﻧﺎء ﻛﻧز ﺳﻳﺎﺣﻲ وأرض ﺑﻛر ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ ﺑﻛﻧوزﻫﺎاﻟﺛرﻳﺔ وﺷواطﺋﻬﺎ اﻟﺑدﻳﻌﺔ  ..ﺑﺷﻌﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣرﺟﺎﻧﻳﺔ وأﺣﻳﺎﺋﻬﺎ اﻟﺑﺣرﻳﺔ  ..ﺑﻣﻧﺎﺧﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗدﻝ طواﻝ

اﻟﻌﺎم  ..ﺑﺟﺑﺎﻟﻬﺎ اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ وودﻳﺎﻧﻬﺎ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺳﻔﺎري وراﻟﻲ اﻟﺳﻳﺎرات  ،ﻛﻣﺎ ﻳؤﻛد ﺣزب
اﻻﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻰ ﺿرورة زﻳﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺣﺔ و ﻣن ذﻟك :
 اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﻳﺎﺣﻲ و وزﻳﺎدة اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔﺟﻧوب ﺳﻳﻧﺎء ودﻫب وطﺎﺑﺎ و ﻧوﻳﺑﻊ و ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌﻘﺑﺔ ،وﻓﻰ رأس ﺳدر ووادي اﻟﻐرﻧدﻝ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻳﺞ اﻟﺳوﻳس  ،وﻓﻰ اﻟﻌرﻳش ورﻓﺢ ﻓﻰ ﺷﻣﺎﻝ ﺳﻳﻧﺎء .وﺗوﻓﻳر رؤوس اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
واﻷﺟﻧﺑﻳﺔ و ﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣﻊ ﺗوﻓﻳر اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ .

 اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت و ﻣراﺟﻌﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت ﻟﻠﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﺧﺎﻟﻳﺔ و ذﻟكﻻﺟﺗذاب ﺷراﺋﺢ أﺧرى ﻣن اﻟﺳﺎﺋﺣﻳن ذوي اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﻋﻠﻰ و اﻟذﻳن ﻳذﻫﺑون رﺑﻣﺎ ﻟﻣﻧﺎطق
اﻗﻝ ﺟﺎذﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة و اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺗطورة ﺑﺟﻣﻳﻊ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺑﻣﺻر .

 -ﺗﻧﺷﻳط اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ﺳﻳﻧﺎء ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت طﺑﻳﻌﻳﺔ  ,و ﻣن ذﻟك اﻻﺗﺟﺎﻩ

ﻻﺳﺗﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ  ،ﻣﻊ ﺗوﻓﻳر ﺧطﺔ دﻋﺎﺋﻳﺔ إﻋﻼﻣﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻬذﻩ
اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت و اﻟﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ .
 اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺷﺎطﺋﻳﺔ  ،ﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻐوص واﻟرﻳﺎﺿﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ،اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻷﺛرﻳﺔواﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ،اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻳﺔ ، ،ﻣﺛﻝ ﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت وﺳﺑﺎﻗﺎت اﻟﻬﺟن ﻓﻬﻲ

رﻳﺎﺿﺔ ﺑدوﻳﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ  ،ﻣﻣﺎ ﻳﺳﻬم ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻳواﺋﻳﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق واﻟﻘرى اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻓﻲ

ﺳﻳﻧﺎء وزﻳﺎدة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﻧوع ﻣن أﻧواع ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ وزﻳﺎدة اﺣد أﻫم ﻣﺻﺎدر
اﻟدﺧﻝ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻣﺻري.
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 - 3اﻟﻘطﺎع اﻟرﻳﻔﻲ:
ﺗﻌد اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟرﻳﻔﻳﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻟﻠﺟﻣوع اﻟﻌرﻳﺿﺔ ﻣن اﻟﻣواطﻧﻳن ﻗﺎطﻧﻲ اﻟرﻳف اﻟﻣﺻري.

و ﻟذﻟك ﻳؤﻛد ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﻧﻔﻳذ و ﺗطوﻳر ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﻳق ﻫدف اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟرﻳﻔﻳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ و ذﻟك ﻣن :
 إﻧﺷﺎء ﻗرى ﺟدﻳدة ﺑﺎﻟظﻬﻳر اﻟﺻﺣراوي  ،وذﻟك ﻟﺗﻌﻣﻳر اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺻﺣراوﻳﺔ ورﺑطﻬﺎﺑﺎﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟرﻳﻔﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟدﻟﺗﺎ ووادي اﻟﻧﻳﻝ ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺗوﺻﻳﻝ اﻟﻣراﻓق اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
ّ
ٕواﻋداد اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻌﻣراﻧﻳﺔ ﻟﻠﻘرى ,ﻣﻊ ﺗوﻓﻳر اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣراﻓق ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻣﻳر
وﺧﻠق ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﻣراﻧﻳﺔ ﺳﻛﻧﻳﺔ ﺟدﻳدة .
 وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘرى ،وﻫو ﻳﻣﺛﻝ إﺿﺎﻓﺔ ﺟدﻳدة ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﺔﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘرى اﻟﻣﺣروﻣﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطﺑﻳق ﻗواﻋد وﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ
ﺗﻘدم ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻟرﺷﻳدة  .وﻳﺳﺗﻬدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣﻘﻳق ّ
ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻔﻘر واﻷﻣﻳﺔ واﻟﺑطﺎﻟﺔ .
 اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻷﺳر اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ وﻧﺷر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺣرﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﻳﻔﻳﺔ .وﺗوﻗﻳراﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي واﻟﺗﺳوﻳﻘﻲ و اﻟﻔﻧﻲ .
 اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ اﻟﺻﻐر ط اﻟﻧﻣوذج اﻟﺻﻳﻧﻲ " و ﻛذﻟكﺗوﻓﻳر اﻵﻻت اﻟﺻﻐﻳرة و اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ﻣﻊ إدارة اﻟدوﻟﺔ ﻟﻬذﻩ

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 :

 -ﺗﺣﺳﻳن ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ،وذﻟك ﺑﺗﻘدﻳم ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺔ ذات اﻷوﻟوﻳﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﻳرﻳﺔ

اﻟﺿرورﻳﺔ ﻓﻲ ﻗرى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ.

 -رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻺدارات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘرﻳﺔ واﻟﻣرﻛز واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ.

 ﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻣن إدارة ﺷﺋون اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻷﺧذ ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ اﻟرﺷﻳدة.ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺣﻠﻰ ،وذﻟك ﺑدﻋم اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘرﻳﺔ
واﻟﻣرﻛز ﻓﻰ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،وﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺗﻬﺎ وﺗطوﻳرﻫﺎ
وﺗﺳوﻳﻘﻬﺎ .

 - 4ﺗطﺑﻳق اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ:
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إن ﺗطﺑﻳق اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ودور اﻟﻣواطن ﻓﻲ
ﺻﻧﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ إطﺎر ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﺧطﺔ ﺗﻧﻣوﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻫو أﻋم اﻟﺳﺑﻝ ﻟﺗﺣدﻳد
اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ .

ﻛﻣﺎ ﻳؤﻛد ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ أن اﻟﺗﺧطﻳط ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و ﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ
ﻓﻲ إﻋداد ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻫو اﻟﺳﺑﻳﻝ ﻟﻠوﺻوﻝ ﻟﻠﺣﻠوﻝ اﻟدﻗﻳﻘﺔ و اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﺗرﺗﻳب

اوﻟوﻳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺳب إرادﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﺳﻳؤدي إﻟﻰ :
 اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺳﻠﻳم ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة و إﻋداد ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑداﻳﺔ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻘرﻳﺔ واﻟﺣﻲأﻳﺿﺎ
واﻟﻣدﻳﻧﺔ ،ذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻫو اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ ،وﻫو اﻟﻘﺎدر ً
ﻋﻠﻰ
اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺣﻠوﻝ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺣددات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.

 إﺗﺑﺎع أﺳﻠوب اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻘرار ﻓﻲ ظﻝ ﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ،وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳنٍ
ﻋدﻳد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت.
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ  .ﺗوﺳﻳﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓﻲ
 ﺗﻌﻣﻳق اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺣﺎﻓظﻳن ﻟﺻﻼﺣﻳﺎت أوﺳﻊﻟرؤﺳﺎء اﻟﻣراﻛز واﻷﺣﻳﺎء واﻟﻣدن واﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻘروﻳﺔ وﻛذﻟك ﻣدﻳرﻳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﺎ ﻳؤﻛد اﻗﺗراب ﺳﻠطﺔ اﻟﻘرار ﻣن اﻟﻣواطن ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺎﺟﺔ أو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

ﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻣﺎﻫﻳر.
وﻳزﻳد ﻣن ﻛﻔﺎءة اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ّ
 -ﺗدﻋﻳم اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟذاﺗﻲ ﻟوﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ٕواﻋطﺎﺋﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺈدارة وﺗﺳوﻳق

اﺳﺗﺧداﻣﺎ ٕواﻳر ًادا.
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺣﻠﻰ ،وﺑﻣﺎ ﻳﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ً
 اﻟﻣﻌﺎﻳﺷﺔ اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻌرف واﻟﻔﻬم ﺑﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻫذااﻟواﻗﻊ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ وﻣﻌطﻳﺎﺗﻪ.

 ﺗطﺑﻳق دﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺧطﻳطﻳﺔ  ,أن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘدﻳر اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت وﺗﺣدﻳداﻟﻣﺷروﻋﺎت وﺗرﺗﻳب أوﻟوﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺣظﻰ ﺑﺄﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﺗﺟﺳد اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﺻورة ﻣﺗوازﻧﺔ
وﺑﺣﻳث ّ
ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 ﺗطﺑﻳق و ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻣﺑدأ اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ ﺗوزﻳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺑﺣﻳث ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣروﻧﺔطﺑﻘﺎ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ
اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺗوزﻳﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ً
وﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻧﻔﻳذ.
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 - 5اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ:
" ﻣﺷروع ﺧرﻳطﺔ أوﻟوﻳﺎت ﻣﺻر "
ﻟﻣﺎ ﻳﻣر ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻵن ﻣن ﺛورة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ و ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗﻝ

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺧﺑرات ﻓﻲ ﻟﺣظﺎت ﻣﻌدودة  ،ﻳؤﻛد ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة

اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ و اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺷروع ﻗوﻣﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻳﺣدد أوﻟوﻳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري
ﺑﺷﻛﻝ ﻻ ﻣرﻛزي  ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘوم ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺧطﻳط ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  ،ﻓﻛﻝ ﻣﻧطﻘﺔ و
ﺟزء ﺑﺎﻟوطن ﻟﻪ أوﻟوﻳﺎﺗﻪ و ﺧﺻوﺻﻳﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ رﺑﻣﺎ ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اوﻟوﻳﺎت ﻣﻧطﻘﺔ أﺧرى أو ﺗﺧﺿﻊ
ﻟﺗﺣدﻳد ﻟﻸوﻟوﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻓوﻗﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹﺣﺻﺎء و اﻟﺗﻘدﻳر
ﻣن ﺧﻼﻝ ﺟﻬﺎز ﻣرﻛزي ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻛﻔﺎﺋﺗﺔ .

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 ﺧﻼﻝ اﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروﻋﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ ﻛﻝ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑدون ﻓرض ﻓوﻗﻲ ﻣن أي ﺟﻬﺎز اداري ﺑﺎﻟدوﻟﺔ .
ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻟﻬذا اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوزﻳﻊ و ﺗﺣدﻳد أوﺟﻪ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ
دﻗﻳق و ﻓﻌﺎﻝ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ  ،ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻟﻳس ﺑﺑﻌﻳدا أن
اﻟﺑ ارزﻳﻝ اﻵن ﺗﺣدد ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺧطﻳط ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و ﻫو أﻛﺛر اﻟﻧظم ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺎﻣﻲ .
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ  ،ﻓﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺣﺻر اﻟدﻗﻳق ﻳﻛون ﻫﻧﺎك رﺳم ﻟﺧرﻳطﺔ ﻟﻣﺻر
ﻳﻛون ﻣوﺿﺣﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻟﻛﻝ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﻳﻘﺔ ﺣوﻝ ﻣﺎ
ﺗﺗﻣﻳز ﺑﻪ أو اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺗﻛوﻳن ﻷﻫﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﻳؤﻛد ﺣزب
اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ أن اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻠﺗﺧطﻳط ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺳﻳؤدي إﻟﻰ دﻗﻪ و ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺧطط إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ وﺿوح و دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻫﻲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷي ﺗﺧطﻳط اﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ أو ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣرﺟوة .
ﻛﻣﺎ أن ﻣن ﺛﻣﺎر ﻫذا اﻟﻣﺷروع  ،إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺗﻐطﻰ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت
اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت وﺗﺗﺟﻣﻊ ﻓﻰ و ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ  ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ واﻟﺗطور ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ

اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ  ،وﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ  ،و ﺗﺣﻘﻳق ﻗدرات ذاﺗﻳﺔ

ﻟﺿﺑط ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ وﺗوﺿﺢ ﻣدى دﻗﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ودﻻﻻت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻛﻔﺎءة
اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ  ،ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺟراءات ﻓﻰ ﺳﻬوﻟﺔ وﺳرﻋﺔ وﻛﻔﺎءة  .ﻋﺎﻟﻳﺔ.

62

اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﺳﺗﻣر طﺑﻘﺎ ﻟﺗزاﻳد اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن وﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
 ،وﻣراﻋﺎة اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗوظﻳف ﻣﻌطﻳﺎﺗﻬا
ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣواطن.
اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣواطن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن اﻟﺗطور اﻟﻬﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻻﺗﺻﺎﻻت

واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ،وﺗﻘدﻳم ﺣﻠوﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ وواﻗﻌﻳﺔ ﻏﻳر ﻧﻣطﻳﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻳﻬﺎ و دﻋم ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
واﻻﺳﺗﺧدام اﻻﻣﺛﻝ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺟﻬود واﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟدﻋم ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ واﺳﺗﻣرار ﻗﻳﺎس
ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺗﻬا واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗطورﻫﺎ اﻻﻳﺟﺎﺑﻲ اﻟﻔﻌﺎﻝ اﻟﻣﺛﻣر و ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻧﺷر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺎت
اﻟﺧرﻳطﺔ و اﺳﺗﻳﻔﺎء اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت .
اﻟﺗﻌرف اﻟداﺋم ﻋﻠﻰ ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻝ و ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ و اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻛﻝ اﻟﻔطر
اﻟﻣﺻري و ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﻘدﻳر ﻣدى ﺗﻠﺑﻳﺗﻬﺎ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ
اﻟﻣﺷروﻋﺎت و ﺗطوﻳر ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ .
ﺑﻧﺎء وﺗطوﻳر ﻧظم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟو ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺑﻬدف دﻋم ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .
ﺑﻧﺎء إطﺎر ﻋﺎم وﺧطﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﺗوظﻳف واﺳﺗﺛﻣﺎر طﺎﻗﺎت ﺷﺑﺎب اﻟﺧرﻳﺟﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻰ ﻣراﻛز
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ودﻋم ﻗد ارﺗﻬم وﻣﻬﺎ ارﺗﻬم اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ.

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣطﻠوب ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻟﺗطوﻳر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ:-
 ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟدﻋم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻟو ازرة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت. -ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﻟﻠﻣؤﺷرات ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم ﻣﺧرﺟﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ وﻋﺎﺋد اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ .

 إﻋداد اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت وﻣواﺻﻔﺎت ﺗطوﻳر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ. ﺗﺻﻣﻳم ﻣواﻗﻊ ﺑث اﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺻﻔﺣﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺗدرﻳب ﻣﺗﺧﺻص ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ( ﺻﺎﻧﻌﻲ وﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار ) واﻟﻣدﻳرﻳن اﻟﻣﺑﺎﺷرﻳن واﻟﻔﻧﻳﻳن. ﺗﺣﻠﻳﻝ إطﺎر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣﺎﻟﻲ ٕواﺟراءات ﺗﺟﻣﻳﻊ وﺗدﻗﻳق اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ وﺗﻧﺳﻳق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳناﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ وﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣطﻠوب ﺗوﻓﻳرﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن

ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣراﻛز واﻷﺟﻬزة.
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المرأة
ﻣﻘدﻣﺔ
أن ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻳؤﻣن إﻳﻣﺎﻧـﺎ ﺷـدﻳدا ﺑﻣﺑـدأ اﻟﻣواطﻧـﺔ و ﻣـن ذﻟـك ﺗـﺳﺎوي ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﺣﻘـوق
و اﻟواﺟﺑﺎت ﻟﺟﻣﻳﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ذﻟك ﺑـدون أي ﺗﻣﻳﻳـز ﺑـﺳﺑب اﻟﻌـرق أو اﻟﺟـﻧس أو اﻟـدﻳن أو أي
ﺷــﻲء  ،ﻛﻣــﺎ ﻳــؤﻣن اﻟﺣــزب ﺑﺄﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻣ ـرأة و ﻣــن ذﻟــك أﻫﻣﻳــﺔ ﺗﻔﻌﻳــﻝ دورﻫــﺎ ﺑــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ
ﺿرورة ﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣن أداء ﻫذا اﻟدور ﻓﻬﻲ أﺣد ﺷرﻛﺎء اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ .
ﻓــﺎﻟﻣرأة ﻫــﻲ اﻷم واﻟزوﺟــﺔ واﻷﺧــت واﻻﺑﻧــﺔ  ، ..اﻟﻣـرأة اﻟﻣــﺻرﻳﺔ ﺷـرﻳﻛﺔ اﻟــوطن و ﺷـرﻳﻛﺔ اﻟﺣﻳــﺎة و
اﻟﻛﻔــﺎح و اﻟﺗــﻲ ﻟــم ﺗﺗﻘــﺎﻋس أو ﺗﺗ ارﺟــﻊ أو ﺗﺗﻬــﺎون ﻳوﻣــﺎً ﻓــﻲ أداء دورﻫــﺎ ﻧﺣــو أﺳ ـرﺗﻬﺎ وﻣﺟﺗﻣﻌﻬــﺎ
ووطﻧﻬﺎ.

و ﻟﻛــن و ﻣــﻊ اﻷﺳــف ووﻗــﻊ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻣــﺎ وﻗــﻊ ﻣــن ﻣظــﺎﻟم واﻧﺗﻬﺎﻛــﺎت ،وﺗﺣﻣﻠــت وﺟﺎﻫــدت ﻣــن أﺟــﻝ
ﻣﺻر و ﻣن أﺟﻝ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة و ﻫﻲ اﻟوﺣدة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ  ،واﺳﺗﻣرت ﻓﻲ أداء دورﻫـﺎ
ﻧﺣ ــو أﺳـ ـرﺗﻬﺎ و ﻣﺟﺗﻣﻌﻬ ــﺎ رﻏ ــم دﻋ ــﺎوى اﻟﺗﺧﻠ ــف و اﻟﺗط ــرف اﻟﺗ ــﻲ ﻧﻌﻳ ــﺷﻬﺎ اﻵن و اﻟﺑﻌ ــد واﻟﻔﻬ ــم
اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة ودورﻫﺎ اﻟذي أﻛدﺗﻪ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻷدﻳﺎن اﻟﺳﻣﺎوﻳﺔ.
وﻧظ ار ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻟﻠﻣرأة ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،و ﻣن ذﻟك

ﻛوﻧﻬﺎ أﺣد أﻫم ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري و ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻳوﻟﻲ ﺣزب

اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ أﻫﻣﻳﺔ ﻗﺻوى ﻟﺗﻐﻳﻳر أوﺿﺎع ﻋدة ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳد ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ
اﻟﻛﺑﻳرة ﺑﺎﻷﺳرة و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري .
ﺟﺎﻫدت اﻟﻣرأة ﻛﺛﻳ ار ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬﺎ  ،ﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺎﻟﺗﻪ و ﺑﻌﺿﺎ آﺧر ﻟم ﺗﻧﻠﻪ ،

وﺗﻘدﻣت ﺧطوات واﻧﺗﻛﺳت ﺧطوات  ،وﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ ﻓﺈن اﻟﻣرأة اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟم ﺗﺗراﺟﻊ ﻋن أداء
دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗﻘدم ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ.
وﻳؤﻛد ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺟددا إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣرأة ﻓﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣرأة ﻫو
اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،وأن أي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻧﻳﻝ ﻣن ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺗﺣت أي دﻋوة ﻣن دﻋﺎوي اﻟﺗﺧﻠف
ﻫو ﻋرﻗﻠﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﺎت وطﺎﻗﺎت ﻧﺻف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋرﻗﻠﺔ أي ﻧﻳﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳق اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻟﻘﻳم اﻟﻣواطﻧﺔ و ﻋرﻗﻠﺔ ﻷي ﺧطﺔ إﺻﻼح ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ  ،ﻓﺻﻼح ﺣﺎﻝ اﻟﻣرأة ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.
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إﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك و ﻣﻧﻌﺎ ﻷي اﻧﺗﻬﺎك ﻟﺣﻘوق اﻟﻣرأة ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺿرورة اﻟﻣواﺟﻬﺔ
اﻟﺟﺎدة ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻷﻓﻛﺎر اﻟرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ ﻻﻧﺗﻘﺎص اﻟﻣرأة ،واﻧﺗﻘﺎص ﻣﻛﺎﺳﺑﻬﺎ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،و ذﻟك ﻣﻊ اﻟدﻋﺎوي اﻟﻣﻐﻠوطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎوﻝ أن ﺗﺗﻠﺑس ﻣﻔﺎﻫﻳم دﻳﻧﻳﺔ ﺑﻐرض إرﻫﺎب اﻟﻣرأة

ﻟﻠﻧﻛوص ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ﻛراﻣﺔ اﻟﻣرأة ﻣن ﻛراﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﻓﻣﻊ ﺿرورة ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺗطرف اﻟﻣﻧﺗﻘص ﻣن إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت و
ﺣﻘوق اﻟﻣرأة ﻳﺟب أن ﻳﺗم اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑوﺿﻊ وﻣﻔﻬوم ﻣوﺿوﻋﻲ ﺣوﻝ اﺳﺗﺧدام أﻧوﺛﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ
اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺄﻧواﻋﻪ  ،واﻟﺗﺻدي ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواد اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷوﻩ ﺻورة اﻟﻣرأة أو ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ
ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺳﻠﻌﺔ ﺑﻐرض اﻹﻏراء ووﺿﻊ ﻣﻔﻬوم و ﻣﻳﺛﺎق ﻳﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻬﻳﻧﺔ ﻟﻛراﻣﺔ
اﻟﻣرأة اﻟﻣﺻرﻳﺔ .
ﺣﺎﻝ اﻟﻣرأة اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ :
 ﺗﻌداد اﻹﻧﺎث ﺑﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻳﻘﺗرب ﻣن  % 50ﻣن ﺗﻌداد اﻟﺳﻛﺎن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ . ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﺗﻘﺗرب ﻣن ﻧﺳﺑﺔ  % 21ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ . ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﻳﺔ ﻟدى اﻟﻧﺳﺎء ﺗﺻﻝ إﻟﻰ  %64ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﺻر.اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 – 1ﻋدم ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﺳﺎء إﻻ ﻟﻧﺳﺑﺔ  % 20ﻣن ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ و ﻫﻲ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺗﻣﺛﻳﻠﻬم
ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
 – 2ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﻳﺔ ﻟدى اﻟﻧﺳﺎء أﻋﻠﻰ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﻳﺔ ﻟدي اﻟرﺟﻝ .
و ﻟذﻟك ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗﺎﻟﻲ :
 – 1اﻟﻣرأة و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ :
 0-اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷدﻳد ﺑﻣﺣو أﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺎء  ،و ﻧظ ار ﻻن اﻷم ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻟرﻋﺎﻳﺔ و اﻟﺗرﺑﻳﺔ و

اﻟﻘﻳم ﻟﻸﺟﻳﺎﻝ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻷﺣرى اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷدﻳد ﺑﺗﻌﻠﻳم اﻟﻧﺳﺎء و ذﻟك ﺑﻐرض اﻟﺗﻣﻛن ﻣن
إﻋداد أﺟﻳﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  ،ﻓﺎﻷم ﻣدرﺳﺔ إن أﻋددﺗﻬﺎ أﻋددت ﺷﻌب طﻳب اﻷﻋراق .
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 ﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣرأة ﻣن اﻟﻌﻣﻝ و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻳﺄﺗﻲ ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻻﻳﺟﺎﺑﻲﺑوﺿﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوظﺎﺋف ﻟﻠﻧﺳﺎء و ﺗﻛون ﺑﺣد ادﻧﻲ  % 30ﻣن ﺟﻣﻳﻊ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ .
 و ﻧظ ار ﻷن ﺣرﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ و ﺳﻬوﻟﺗﻪ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟرﺟﺎﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء و ﻧظ ار ﻻﺣﺗﻳﺎجاﻷﺳرة اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻸم و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ و اﻟرﻋﺎﻳﺔ ﻟﻸﺳرة  ،ﻓﺎن ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻳرى
ﺿرورة ﺗظﺎﻓر أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﻧﺗﺎج و ﻣن ذﻟك ﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻت ﻟﻠﻌﻣﻝ
ﺑﻔروع إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ أﺧرى ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻠﺗﻧﻘﻝ و اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن وﺣدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ و اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن

رﻋﺎﻳﺗﻬﺎ و ﻫﻲ اﻷﺳرة  ،و اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺧﻠق ﻣﺷروﻋﺎت ﺻﻐﻳرة ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻝ و اﻟﻘرى
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺎت ﻫذﻩ اﻟﻘرى و ﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺑﻬﺎ
و أﻳﺿﺎ ﻳﺟب اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷدﻳد ﺑﺎﻟﺷق اﻟﺗﺳوﻳﻘﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺣﺳن ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت و ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺟزي ﻣﻧﻬﺎ .
 ﻛﻣــﺎ ﻳــرى اﻟﺣــزب ﺿــرورة ﺗﺑﻧــﻰ اﻟﺗــﺷرﻳﻌﺎت واﻟﻘ ـواﻧﻳن اﻟﺗــﻲ ﺗﻛﻔــﻝ ﺣﻘــوق اﻟﻣ ـرأة ,وﺗــﻧظم ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻻدة وﺗرﺑﻳﺔ اﻷطﻔﺎﻝ .
 -أﺣﻘﻳﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة وﺿﻊ ﻣدﺗﻬﺎ  90ﻳوﻣـﺎً ﺑـﺄﺟر ﻛﺎﻣـﻝ ،ﻣـﻊ اﻟﺗﺄﻛﻳـد ﻋﻠـﻰ ﻋـدم

ﺟواز ﺗـﺷﻐﻳﻝ اﻟﻣـرأة ﺧـﻼﻝ اﻟ ـ 40ﻳوﻣـﺎً اﻟﺗﺎﻟﻳـﺔ ﻟﻠوﺿـﻊ إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺣـق اﻟﻣـرأة اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣـﺻوﻝ
ﻋﻠﻰ ﻓﺗرﺗﻳن ﻟﻠراﺣﺔ ﻹرﺿﺎع طﻔﻠﻬﺎ ﺧﻼﻝ اﻟـ  18ﺷﻬ اًر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠوﺿﻊ.

 -ﺿرورة ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺟﻬود ﺗﻧظﻳم اﻷﺳرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗـﺿﻳﺔ ﺣﻳوﻳـﺔ ﻟﻣـﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟـﺑﻼد وﺿـﻣﺎن اﻟﺣﻳـﺎة

ﻟﺷﻌﺑﻬﺎ ,وذﻟك ﻣن ﺧـﻼﻝ ﺧطـﺔ ﻗوﻣﻳـﺔ ﻣﺣﻛﻣـﺔ ﺗـﺷﺎرك ﻓﻳﻬـﺎ ﻛﺎﻓـﺔ أﺟﻬـزة وﻣؤﺳـﺳﺎت اﻟدوﻟـﺔ اﻟـﺻﺣﻳﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ.
 -وﺟوﺑﻳﻪ ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣزاﻳﺎ واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻝ وﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻌﻣﺎﻝ دون ﺗﻣﻳﻳز،

ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرأة واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻝ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻓﻳرﻫﺎ ﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أو

ﻣزاﻳﺎ أﻛﺑر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﺗﺷﻐﻳﻝ المرأة فـي األعمال الضارة صحيا ً أو أخالقيا ً أو ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ
اﻟﺷﺎﻗﺔ.
 ﺿرورة ﺷﻣوﻝ ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣرأة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ أو ﻓﻲ اﻟرﻳف أو ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ  ..إﻟﺦ ،و اﻟﻣﺣروﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﻳﺔ
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ أو أي ﺣﻘوق ﻋﻣﺎﻟﻳﺔ أو أي ﺧدﻣﺎت ﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ.
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 - 2اﻟﻣرأة و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ :
رﻏم ﻣرور ﺳﻧﻳن ﻋدة ﻋﻠﻰ ﺣﺻوﻝ اﻟﻣرأة اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗزاﻣﻧت ﻣﻊ
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

ﺑﺟﻣﻳﻊ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدم و ﺑﺎﺗت ﺣﺑﻳﺳﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺗﺧﻠف و دﻋوى اﻟﺗﻬﻣﻳش ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري
ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﺗﺣﻘﻳق ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻷﻗراﻧﻬﺎ ﺑﺟﻣﻳﻊ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم .
و ﻣن ذﻟك ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ و ﻧظ ار ﻟﻠظروف اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﺧر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي

ﻳﻌﻳﺷﻪ و اﻟوطن و ذﻟك ﺑﺳﺑب زﻳﺎدة ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗﻳﺎرات اﻟرﺟﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري و اﻟﺗﻲ وﺟدت
اﻟﻔﻘر و اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻐﻳر ﻣﻧﺎﺳب و اﻟﺟﻬﻝ وﻗودا ﻟﻬﺎ ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻻﻳﺟﺎﺑﻲ
ﻟﻠﻣرأة ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ و ذﻟك ﺗﻣﻛﻳﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أداء ﻫذا اﻟدور ﻧﺣو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .
و ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺿرورة إﻳﺟﺎد ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻟﻠﻣرأة و ﻣن ذﻟك ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻣﺷروع
اﻟﺣزب ﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب و اﻟذي ﻳﺷرح اﻟﺣزب ﻓﻳﻪ طرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻻﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣرأة ﺑﺟﻣﻳﻊ إﻧﺣﺎء
ﻣﺻر ﻟﺗﺻﻝ ﺑذﻟك إﻟﻰ ﺗﻣﺛﻳﻝ ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن و اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ إﻟﻰ  % 25ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻋد و ﻫو اﻗﻝ
ﺗﻘدﻳر ﻻزم ﻟﻬﺎ و ﻫو اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ و ﻋن ﻗﺿﺎﻳﺎﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ و ﺳﻠﻳم
.
ﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﻣ أرة ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ و ﺗﻣﻛﻳن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن أداء دورﻫﺎ اﻟﺳﻠﻳم ﻧﺣو
رﻋﺎﻳﺔ أﺣواﻝ ﻧﺳﺎء ﻣﺻر  ،و ﻣن ذﻟك اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷدﻳد ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﺗﻌدﻳﺎت اﻟﺟﺳدﻳﺔ
ﻣن اﻷزواج و ﻣﻧﻊ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ و ﺗﺟرﻳﻣﻪ  ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﻘﺎﻧون و
اﻟﻠواﺋﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺟﺎﻩ أي ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺣرش ﺟﻧﺳﻲ ﻣن أي ﻧوع أو اﺿطﻬﺎد و إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت

اﻟرادﻋﺔ ﻟذﻟك  ،اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﺳرة و ﺳن اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﺑﺄﺳرع وﻗت
ﻣﻣﻛن ﺣﻳث أن ﺣﻘوق اﻟﻣرأة ﺑﺎﺗت اﺣد أﻫم اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺛﺎرة ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻬم

ﻣﺻر ﺑﺎﻋﻔﺎﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق  ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺟب أن ﺗوﺿﻊ ﻣﺻر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻟب و ﻫﻲ ﻣن أوﻝ ﺑﻼد
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﻧﺎدت ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻋﺎﻣﺔ و ﺣﻘوق اﻟﻣرأة ﺧﺎﺻﺔ .
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 - 3حقوق اإلنسان و حقوق المرأة :
كانت مصر من الدول المتفقة و المصدقة لجميع مواثيق حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة و من
ذلك مواثيق :
 االتفاقية رقم  100لسنة 1952م بشأن حماية األمومة. االتفاقية رقم  100بشأن المساواة في األجر عند التساوي في العمل. االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )1982م( .و بذلك تكون مصر أقرت بما ورد بھذه االتفاقيات مثاال للحق في العمل والمساواة مع الرجل ،
الحق في نفس فرص التوظيف وتطبيق نفس المعايير في االختيار ،الحق في حرية اختيار
المھنة والعمل والحق في الترقي وفي التدريب  ،الحق في الضمـان االجتماعي  ،الحق فـي
الرعايـة الصحيـة والسالمـة المھنية  ،الحق في حماية وظيفة األمومة واإلنجاب  ،حظر فصل
العاملة بسبب الحمل أو إجازة الوضع و من ذلك أيضا توفير حماية خاصة للمرأة خالل فترة
الحمل.
و ﻟذﻟك ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷدﻳد ﺑﺎﻟﺗطﺑﻳق ﻟﻬذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ و ﻫذﻩ
اﻟﻌﻬود ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣرأة و ﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣﻊ ﻋﻬود و اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و ﻣن ذﻟك إﺟﺑﺎر
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻬذﻩ اﻟﻠواﺋﺢ و اﻟﻣﻌﺎﻫدات و ﻋدم اﻟﺣﻳﺎد ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺣت أي ﻣﺑرر .
ﻛﻣﺎ ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻧﻪ ﺑﻐرض ﺗوﻓﻳر اﻟرﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻣرأة و اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺑﻛوﻧﻬﺎ اﻟطرف
اﻷﺿﻌف ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺿرورة إﻧﺷﺎء وﺣدات و ﻫﻳﺋﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺗﺧﺗص
ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﺑﻼﻏﺎت ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌرﺿﺎت ﻷي اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت و ﺣﻣﺎﻳﺗﻬم ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ
اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻟﻠﺣﻘوق و اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري و ﻣﻌﺎﻫدات و ﻣواﺛﻳق ﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن و أﻳﺿﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺳرة و ﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣن أداء دورﻫﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﺑﻛﻝ ﺳرﻋﺔ و ﻧﺟﺎح ﻟﻔض أي ﻧزاع ﻗد ﻳﻧﺎﻝ ﻣن اﻷﺳرة اﻟﻣﺻرﻳﺔ أو اﻟﻣرأة اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺻﻼح
اﻷﺳرة و ﻫﻲ اﻟوﺣدة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .

و ﻟذﻟك ﻳؤﻛد ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗطوﻳر و ﺗﺣﺳﻳن ﺑﻌض

اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣرأة و ﻣﺛﺎﻻ ﻟذﻟك :

وﺧﺻوﺻﺎ ﻗﺎﻧون اﻷﺣواﻝ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ .
 وﺿﻊ ﻗواﻧﻳن اﻷﺳرة ﻣﺣﻝ اﻻﻫﺗﻣﺎم و اﻟﺗطوﻳر اﻟداﺋمً
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 ﺗﺄﻛﻳدا ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗراﺑط اﻷﺳري ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧظرﺣوﻝ ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ و ﻣن ذﻟك إﻋطﺎء ﺣق ﻟﻠزوج اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻣﺻرﻳـﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﻋﻧد
رﻏﺑﺗﻪ ﻟذﻟك إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺿرورة ﺗوﻓر ﺷروط اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻣﺻر ﻟﻬذا اﻟزوج و ذﻟك أﺳوة ﺑﻘواﻧﻳن اﻟدوﻝ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .
 -اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺳرﻋﺔ إﻧﻬﺎء أي إﺟراءات ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻗد ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺳرة أو ﻏﻳرﻫﺎ

ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم  ،وﻫﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﻣرأة ﻏﺎﻟﺑﺎً ﺿﺣﻳﺔ ﻟﻬﺎ و ﻣن ذﻟك ﻛوﻧﻬﺎ اﻟطرف

اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن إطﺎﻟﺔ ﻣدة أي ﻧزاع اﺳري .

 ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣرأة و وﺿﻊ ﻋﻘوﺑﺎت رادﻋﺔ ﻟذﻟك ﺑﺎﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ذﻟكإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﻣن اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟطﻼق .
 ﺿرورة اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗوﻋﻳﺔ اﻟﻣرأة ﺑﺎﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ  ،ووﺟوب أن ﺗﻌﻲ اﻟﻣرأة ﺟﻣﻳﻊﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون.

التنمية الثقافية
مقدمة :

يؤمن حزب اإلصالح والتنمية بأن التنمية الثقافية مفھوم مبتكر من مفاھيم العمل االجتماعي في
مدلوالته الشاملة التي تتسع لشتى أنشطة الحياة اإلنسانية ،والتي تشمل مختلف مناحي الجھد
البشري.
اقترن ظھور ھذا المفھوم بحركة اليقظة الفكرية الحديثة ،وتبلور بصورة واضحة مع تطور
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 األھداف الوطنية التي تعمل من أجل تحقيقھا.
ثقافيا ،ولتنمية الثقافة اجتماعيا ً
ً
إن التنمية الثقافية ،ھي المعادل الموضوعي لتنمية المجتمع
ً
واقتصاديا ،لتكون الثقافة عنصراً فاعالً في تطوير آليات النمو ،وتدعيم المجھودان التي تسخر
للنھوض بمستويات الحياة ،وترقية اإلنسان ،للرفع من قدراته ،ولتحسين أوضاعه في المجتمع

.

ولذلك فإن للتنمية الثقافية مفھوما ً واسعا ً في نطاق التنمية الشاملة التي تقوم على ثالث
قواعد رئيسية ھي-:
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 - 1إقامة العدل ،في مدلوالته السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وتكريم اإلنسان بحفظ حقوقه
كاملة ،وتعھده بالتنشئة الصالحة والرعاية المتكاملة ،واألخذ بمناھج العلم في التفكير والتخطيط
لطرق التقدم ،ولوسائل التطور ،وألساليب الرقي في المجاالت كلھا  ،مع الوضع في االعتبار
أن التنمية عملية متكاملة العناصر ،مترابطة الحلقات ،متصلة األسباب ،مطردة المراحل ،وذلك
للتداخل القائم بين مختلف العناصر التي تتكون منھا عملية البناء الشامل للمجتمع.
 - 2وفي ھذا السياق ،فإن التنمية الثقافية قاعدة متينة من أسس التنمية الشاملة المستمرة ،ال تقوم
إال بھا ،وال تؤدي دورھا إال من خاللھا ،وال تنتج إال إذا كانت الثقافة مثمرة
ونحن نرى أن التنمية الثقافية فى مصر يبدو أنھا التجاري مثيلتھا االقتصادية في مجتمع يسعى
للتطوير بشكل كبير فليتنا نسمع عن مشروع ثقافي في مقابل كل مشروع اقتصادي أو
اجتماعي ،كل ما نملكه حول الثقافة في مجتمعاتنا ھو تظاھرات ثقافية ال تعدو كونھا فعاليات
تنتھي وتنسى بانتھاء الحدث .
فكرة التنمية الثقافية فكرة عظيمة وضرورية للبناء االجتماعي ففي التنمية الثقافية تتغير
المسارات االجتماعية نحو األفضل ويمكن من خاللھا أن ندير العمليات الفكرية للمجتمع بطريقة
ايجابية بل نستطيع من خاللھا قراءة المستقبل وإدارته بطرق سھلة .
التنمية الثقافية وحتى ال تؤخذ الفكرة التي نطرحھا بشكل خاطىء ھي ليست التعليم أو االقتصاد
 ،التنمية الثقافية ھي منھجية تستوعب كل منتجات المجتمع لتحوله في النھاية إلى أنشطة فكرية
واجتماعية يتم ممارستھا في المجتمع ويتفاعل معھا األفراد بأساليب متفاوتة ولكنھا في النھاية
عنصر أساسي في تحديث إدراكھم عن الواقع االجتماعي من حولھم .
ولكي تكون الصورة قريبة فإن تنمية الثقافة المعنية ھنا ھي قدرة المجتمع على تطوير آليات
لتحقيق الوعي الكافي ولجلب المجتمع للتفاعل مع الثقافة بمضمونھا االجتماعي ومنتجاتھا بما
يضمن تحقيق المجتمع لمتطلباته الفكرية الحقيقية.
نحن نعاني من حساسية مفرطة من مدلول الثقافة والسبب في ذلك إننا نتجاھل الكثير من
إسھاماتھا ،لذلك نحن نعرف وجھا واحدا من الثقافة المجتمعية ھذا الوجه غالبا غير مكتمل لدينا
مع العلم أن حساسية االقتصاد والتعليم على سبيل المثال ھي اكبر أثرا على الحياة االجتماعية
حال تأثيرھا سلبا الواقع .
التنمية الثقافية ال تكتمل دون مساھمة األنساق االجتماعية األخرى سواء التربوية أو االقتصادية
أو االجتماعية وإذا غابت ھذه األنساق عن مساھمتھا االجتماعية خلقت ھوة ثقافية في المجتمع
بين األفراد وبين تلك األنساق .
الحقيقة القاسية أننا ندخل اآلن في مسار تتداخل فيه معنا العولمة لتشكيل الثقافة لدينا وتكوين
األنشطة الفكرية التي يمارسھا المجتمع ،ھذه العولمة إن لم نستطع استضافتھا بطريقتنا الخاصة
ووفق إمكانياتنا فھي ستحل علينا بطريقتھا وبأسلوبھا الذي تراه ھي وليس ما نراه وھنا مكمن
الخطر .

70

التنمية الثقافية والفكرية أھم كثيرا من أي تنمية بما فيھا التنمية االقتصادية ولكن مشكلتھا أنھا ال
تحدث وال يمكن دفعھا دون إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وھذا يمنحنا حقيقة تقول إن
إغفال التنمية الثقافية في ضل سلسة التنمية المتالحقة سيكون له من اآلثار السلبية كما لو لم
تحدث تنمية اجتماعية شاملة .
ھذه الفكرة ليست مجازفة من اجل دعم التنمية الثقافية ولكنھا حقيقة واضحة فكثير من
المجتمعات التي تعمل على تنمية نفسھا في مجاالت معينة وتغفل ذلك الجانب الثقافي المجتمعي
تفاجأ بأن احتفاء مجتمعھا وأفرادھا بتلك التنمية يظل محدودا وغير مقنع ،والسبب أن تلك
المجتمعات التي جلبت لھا التنمية الكثير من مقومات الحياة الحديثة لم تتعرض إلى تنمية ثقافية
وفكرية تجعلھا تقدر كل تلك الجھود المالية والتخطيطية التي بذلت في سبيل جلب تلك التنمية
إلى ذلك المجتمع .
التنمية الثقافية اليوم وھي مطلب أساسي لردم الھوة التي تبنى بين مقومات النمو والتحديث
االقتصادي والتنظيمي في المجتمع فالمجتمع القادر على تحقيق مقومات النمو بشكل سريع ليس
بالضرورة أن يكون قادرا على منھجية التعامل مع ھذا التحديث من خالل خلفيته الفكرية
والثقافية لذلك ھو بحاجة للتنمية الثقافية .
و لذلك يرى الحزب التالي :
 التخطيط محكم إلدارة عمليات الثقافة في المجتمع بما يتوافق مع متطلباتنا المحلية وبتكيف معالثقافة العالمية التي أصبحت وبفعل العولمة واقعا ال نستطيع الخالص منه وال حجبه .
 النظر بعين االعتبار لنظام العولمة  ،فكما نعتقد أنھا ليست إال عملية إلعادة لبناء ثقافة العالموفكره في جميع المجاالت بما يحقق متطلبات الحضارة والنمو السريع في التقنية القادمة من
المجتمعات الغربية والمستھلكة في باقي دول العالم .
كما أن ھذا النمو سيعيد تعريف الكثير من قضايانا الفكرية واالجتماعية بطرق اكبر من قدرتنا
على التخلص منھا ،لذلك نحن نتوقع أفكارا مختلفة سوف تجد لھا مكاننا في المجتمع وبين إفراده
ولن يكون لدينا القدرة على منع أو حتى التخفيف من ذلك التيار الجارف للعولمة الذي يتدفق
عبر الفضاء وال يمشي على األرض
فيؤكد حزب اإلصالح و التنمية على ضرورة عدم إغفال ھذا المد الثقافي الغربي و الذي لن
يحول عنه سوى تمسك المجتمع بمبادئة و ترسيتھا و ذلك بشكل متكامل و منذ السنوات األولى
للتعليم و البناء الفوري لجيل ينتمي لثقافة مصرية خالصة .
 إن من اكبر األدلة على تأثير العولمة وبداية بروزھا االجتماعي ھي تلك الظواھر المرتبطةبمتابعة اإلنتاج العالمي من األفالم السينمائية ،في مجتمعاتنا ھذه الظواھر أصبحت جزءاً من
التكوين الثقافي للمجتمع وبدأنا نسمع أن من دوافع السفر والتنقل ما ھو مربوط بمشاھدة أحدث
األفالم العالمية في دور السينما القريبة منا ،ھذا مثال بسيط يتشابه معه البحث مثال عن الكتب
والمكتبات وعن المؤسسات الثقافية الراعية لألنشطة الفكرية .
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فيجب من ذلك إن أردنا الحفاظ على قيمنا االتجاه لتشكيل الوعي الثقافي المصري بنفس الوسيله
من خالل االھتمام بحمالت التوعية العامة و االھتمام باإلنتاج السينمائي المصري الخالص الذي
يعبر عن قيمة أو فكره أو يرفع روح الوطنية و األخالق .
 العالم اليوم يتغير والمجتمعات تتغير والظروف االقتصادية سوف تستمر بضغطھا العالميعلى المجتمعات لعدة سنوات قادمة لذلك يجب أن تحظى التنمية الثقافية بقدر كبير من االھتمام
من اجل مساعدة المجتمع فكريا على مواجھة األزمات االقتصادية والتحوالت العالمية .
المزيد من المساحات المفتوحة في الثقافة وممارستھا وجعلھا معبرة عن الواقع االجتماعي يعتبر
مطلبا أساسيا لكي نردم تلك الھوة الثقافية التي قد تحدث في واقعنا االجتماعي .
التغير الذي نراه اآلن لدى كثير من األفراد وخصوصا الشباب منھم من ممارسات نطلق عليھا
بأنھا غربية ھي في حقيقتھا ليست عمليات تقليد ھوجاء بل ھي ثقافة جديدة يستقبلھا المجتمع
وسوف ينشأ عليھا ھؤالء الشباب وتصبح جزء من تكوينھم الفكري وقد ينقلونھا إلى أبنائھم
مستقبال لذلك يبقى السؤال المھم :ما ھي الكيفية التي يجب أن نطور من خاللھا مشروعات
ثقافية تستوعب األبعاد االجتماعية وتتكيف مع الواقع العالمي..؟ .
 الكثير من المجتمعات في العالم المماثل لنا لن تكون قادرة على إدارة ثقافتھا إذا لم تستوعبھامن خالل مشروعات وتنمية ثقافية تنطلق من بناء لمشروعات فكرية ومشروعات فنية
ومشروعات إبداعية وثقافية تستوعب الثقافة العالمية وتتكيف معھا بطريقة ماھرة بدال من
تركھا والتظاھر بحجم تأثيرھا .
الكثير من المجتمعات في العالم ليس أمامھا خيار فلن تصبح قادرة على إغالق الفضاء بأفكار
تقليدية فالكثير من مقومات الحياة الثقافية واالجتماعية يجب أن تتعرض للتطوير.
الكثير من الحساسيات يجب أن تزال من طرق التطوير الثقافي فليس أمام الكثير من مجتمعات
العالم من خيار للسكوت ثم انتظار المفاجآت االجتماعية والتي غالبا لن تخرج عن مسارين فھي
إما تطرف إلى اليمين )إرھاب( أو تطرف إلى الشمال وھذا ما يجب على المجتمع أن يتخلص
منه عبر خطط تستوعب الحياة الثقافية وتعمل على تنميتھا ،ففي التنمية الثقافية يتحقق الوعي
االجتماعي وتتضح أھمية المجتمع الثقافية ويتم تقدير التطوير والنماء الذي يتحقق في
المشروعات االقتصادية والتربوية وغيرھا.
إن الحالة الراھنة لآلداب والفنون المصرية بمختلف أوعيتھا وقوالبھا من الكتاب والقصيدة
واللوحة  ..إلي الفيلم والمسرحية والمسلسل اإلذاعي والتليفزيوني  ..الخ ينبغي أن تكون محال
لنقاش وحوار جاد يشارك فيه كل المثقفين والمبدعين المصريين ,ويمكن االستعانة في ھذا
العربي األول للتنمية الثقافية والذي قامت بإعداده مؤسسة الفكر العربي مؤخرا
الصدد بالتقرير
َّ
في  15نوفمبر  2008م حتى يمكن الوصول إلى آليات وحلول لتطبيقھا أو علي األقل اتخاذ
بعض الخطوات لوضعھا موضع التنفيذ.
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برنامج التعليم
مقدمة
ﺳوف ﻳظﻝ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺟﻬود ﻓﻛرﻳﺔ وﻋﻣﻠﻳﺔ
وﻣﻳداﻧﻳﺔ ,ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﻳر ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺿر اﻷﻣﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ  ،ﻓﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻫﻲ ﻣﺑﻐﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
اﻟرﺋﻳﺳﻲ و اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻫم ﻓﻲ أي ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺻﻼح ﻣﻧﺷودة .
ﻟذا اﻋﺗﻣد اﻟﺣزب ﻓﻲ إﻋدادﻩ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ
اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟطﻼب وأوﻟﻳﺎء اﻷﻣور وأﻳﺿﺎ ﻣن
ﺧﻼﻝ ﺣوارات و ﻧﻘﺎﺷﺎت و أطروﺣﺎت ﺑﺎﻟﻣﻧﺗدﻳﺎت اﻻﻟﻳﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺑﻌض اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟدوﻝ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم,
واﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺟﻳد ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ .
وذﻟك ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ واﻗﻌﻳﺔ وﺗﺷﺧﻳص ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻛﻝ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻹﻋداد

ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻣﻠﻳﺔ وﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ  ،و ﻳرى اﻟﺣزب أن ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح وﺗطوﻳر
اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻧوع ﻓروﻋﻬﺎ ,ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻟﺗﺧدم ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ٕواذا ﻛﺎن اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ أﺛﺑت أن  %80ﻣن ﻋﻘﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﻳﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻷوﻟﻰ ﻣن
ﺣﻳﺎﺗﻪ ,وأن  10%ﺗﺗﻛون ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎدس ,ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺗﻛون اﻟـ %10اﻟﺑﺎﻗﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺟﺎرب
واﻟﻣواﻗف واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﻳﻣر ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ ,ﻓﺈن ذﻟك ﻳﻌﻧﻲ ﺿرورة اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺗﻠك
اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ ,ﺑﺗوﻓﻳر ﻛﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ واﻟﻐذاﺋﻳﺔ .

وﺑﻌد اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻳداﻧﻲ واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌوق اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

ﻓﻲ ﻣﺻر ﺗم اﺳﺗﺧﻼص اﻷﺗﻲ :

 -زﻳﺎدة أﻋداد ﺗﻼﻣﻳذ اﻟﻣدارس وطﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﻘص أﻣﺎﻛن اﻟﺗدرﻳس اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

واﻟﺗﺟﻬﻳزات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘص اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻣﻌﻠﻣﻳن .

 -ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ وﻗﻳﺎم اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟدور ﺑﺗﻌﻳﻳن ﻣوظﻔﺎت ﻟم ﻳﺗم ﺗﺄﻫﻳﻠﻬن

ﺗرﺑوﻳﺎ أو ﺣﺗﻰ إﻋداد ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗرﺑوﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹطﻼق ﺣﻳث ﺗﺗﻛون ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﺳوﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟذﻫﺑﻳﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
اﻟطﻔﻝ ٕواطﻼق ﺟﻣﻳﻊ طﺎﻗﺎﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻹﺑداﻋﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ
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 ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﺗﻧﺷﺄة اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ﻟﻠطﺎﻟب ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻗدﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ طﺎﻟب ذو طﺎﺑﻊ ﻧرﺟﺳﻲ ﺗﺗﻧﺎﻣﻰ وﺗﺗﻌﺎظم ﺑداﺧﻠﻪ آﻓﺔ ) اﻷﻧﺎ ( أو طﺎﻟب ﻳﻔﺗﻘد إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻧﻔس أو طﺎﻟب ذو ﻣﻳوﻝ ﻋدواﻧﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ﻟﻠطﻔﻝ … إﻟﺦ
 -ﺿﻌف ﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣدرﺳﻳن واﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﻳﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗطوﻳر اﻟﻼزم ﻓﻲ

اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﺗرﺑوﻳﺔ ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻔرغ اﻟﻣدرس ﻷداء ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺣﻳت ﻳﺗم
ﺗﻛﻠﻳﻔﻪ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ أﺧرى ﻣﺛﻝ ) رﺟﻝ أﻣن ﺑواﺑﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻣﺷرف دور أو ﻋﺿو ﻟﺟﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻳﺎت
… اﻟﺦ (
 ﺟﻣود اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ وﻋدم ﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺣدﻳثو ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﺣث و اﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﺳﺗدام .
 ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت أو اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ و اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣﻛﻳن ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ و ذﻟك ﻓﻲاﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﻳﺳﺎﻋد اﻟطﺎﻟب واﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌرﻓﻳﺎ وﻓﻛرﻳﺎ .
 ﺧﻠو اﻟﻛﺗﺎب اﻟدراﺳﻲ ﻣن أي اﺑﺗﻛﺎر أو ﺗطوﻳر أو أي اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﺣﺛﻳﺔ و ﻋدم وﺟود وﺟﻬﺎتﻧظر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎش واﻟﺣوار .

 -ﺿﻌف اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻼزم ﻟﺣﺳن ﺳﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ , ,و ﺗﻬﺎﻟك اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ

واﻟﻣﺧﺗﺑرات دون أي إﺣﻼﻝ وﺗﺟدﻳد ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻣدارس ﻣﺻر  ,إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻬﺎﻟك ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ .
 ﺗﻌﻳﻳن ﻣﻌﻠﻣﻳن ﻏﻳر ﻣؤﻫﻠﻳن و ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺗواﻛب ﻣﻊ ﺗطورات ﻣﻌطﻳﺎتاﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت  ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم وﺟود أي ﺣواﻓر ﻟﻬم ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬم
ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺣوج و اﻻﺣﺗﻳﺎج .
 اﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺑﻛﻝ اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس ﺟرﻳﻣﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ  ,ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗوﺟد ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻣندوﻝ اﻟﻌﺎﻟم و اﻧﺻراف اﻟطﻼب ﻋن اﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣدارس وﺗﺣوﻟﻬم إﻟﻰ طﻠب اﻟﻣﻌوﻧﺔ
ﻣن ﻣدرﺳﻳﻬم أو آﺧرﻳن ﻏﻳرﻫم ﻳﻣﺎرﺳون ﺗﺟﺎرة "اﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ" ﺑﻛﻝ آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،وﺗدﻣﻳرﻫﺎ ﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟدرس
 إﻋداد اﺧﺗﺑﺎرات اﻟطﻼب ﻣن دون أن ﻳﺑﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ أي أﺛر ﻳﺳﻬم ﻓﻲ ﺗطوﻳر ﻗدراﺗﻬم اﻟذﻫﻧﻳﺔ وﺑﻧﺎءﺷﺧﺻﻳﺎﺗﻬم.
و ﻟذﻟك ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻲ :
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 – 1ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح وﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
أﻧﻬﺎ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻧوع ﻓروﻋﻬﺎ ,ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﺗﺧدم ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﺎج
إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻋﺎﻣﺎ وﺷﺎﻣﻼ وان ﻳﻛون ﻣﺳﺗﻣ ار وﻣﺗواﺻﻼ ﻻ ﻳﺧﺿﻊ ﻟظروف

ﻣﻌﻳﻧﺔ وﻛذﻟك ﺗطوﻳ ار ﻧوﻋﻳﺎ ﻣﺗﺟددا ﻗﺎد ار ﻋﻠﻲ اﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ ﻛﻝ اﻟﻣﺗﻐﻳرات واﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت

 - 2ﺑدون ﻣواطن ﻣﺗﻌﻠم ﺗﻌﻠﻳﻣﺎ ﺟﻳدا ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺿﻣن ﻣﻧﺎخ اﻟﻌوﻟﻣﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻟذﻟك ﻳﺟب اﻟﺣرص ﻋﻠﻲ رﺑط اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﻳﺔ.
 – 3اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﻐرض ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﻧﺎﻗد واﻻﺗﺻﺎﻝ واﻹﺑداع
واﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت أﺻﺑﺣت ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺣدﻳث وﻟذﻟك
ﻳﺟب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻲ ﺟﻧب ﻣﻊ أﺳﺎﺳﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣﺛﻝ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ.
 - 4ﺗوﺟﻳﻪ ﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎم إﻟﻲ ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺣدﻳث ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺟودة ذي ﻣﺳﺗوي ﻋﺎﻟﻣﻲ
ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗرﺳﻳﺦ أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎديء أﺳﺎﺳﻳﺔ وﻫﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ واﻟﺗﻧوع واﻻﺧﺗﻳﺎر..
وﻳرى اﻟﺣزب أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎديء اﻷرﺑﻌﺔ ﺳﺗﺳﻬم ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر .

 - 5ﺗرﺳﻳﺦ ﻗﻳم اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،واﻟﺗﻧوع واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﺗﻘﺑﻝ اﻵﺧر و ﻣن ذﻟك اﻋﻼء ﻟﻣﻘوﻣﺎت

اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ و ﺑث روح اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم.
 – 6اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ و اﻟذي
أﺻﺑﺢ ﺿرورة ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ و ﻣن ذﻟك رﻓﻊ ﻗدرة اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻳﻌﺎب واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ،
واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﻳر.

 – 7ﺿرورة اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺛﻳق اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﻘوﻣﻳﺔ

ﻋﻣوﻣﺎ.
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟطﻔﻝ و اﻟﻣرأة واﻹﻧﺳﺎن
ً

 – 8ﺿرورة اﻟرﺑط ﺑﻳن ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم و اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓق ﻣﺎ ﻳﻘدﻣﻪ

اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻣن ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﺗرﺑوﻳﺔ ﻣﻊ ﻣطﺎﻟب ورﻏﺑﺎت واﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن
ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت.

ﻣﺣﺎور ﺗطوﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ :
 – 1ﺗطوﻳر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ :

 إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﺗﺧرﻳﺞ اﻟﻣدرﺳﻳن واﻷﺳﺎﺗذة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﻳﻣﻛﻧﻬمﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗطوﻳر اﻟﻼزم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﺗرﺑوﻳﺔ ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻔرغ اﻟﻣدرس
ﻷداء ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
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 إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣراﺣﻝ ﻹﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻟذي ﻳﺗﻣﻳز ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰاﻟﺑﺣث واﻹﺑداع و ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﻧﺎﻗد واﻻﺗﺻﺎﻝ واﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت
وﺗﻣرﺳﻪ ﻋﻠﻰ آداب اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺣوار

 -إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدة إﻟﻰ اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣراﺣﻝ ﺗﺳﻣﻰ ) ﻣﺎدة اﻟﺳﻠوك اﻷﺧﻼﻗﻲ (

وﺗﻘﻳﻳم ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻟب أﺧﻼﻗﻳﺎ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻣﻌﻳﺎر ﻣﺳﺗوى ﺳﻠوﻛﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ
زﻣﻼﺋﻪ وأﺳﺎﺗذﺗﻪ وﻟﻳس اﻣﺗﺣﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة واﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻫو ﻣدرس اﻟدﻳن وﺗﺿﺎف
درﺟﺎﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻰ وﺗﻌﺗﺑر ﻣﺎدة ﻧﺟﺎح ورﺳوب
 اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﻳﺳﺎﻋد اﻟطﺎﻟب واﻷﺳﺗﺎذﻋﻠﻰ اﻹﻓﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌرﻓﻳﺎ وﻓﻛرﻳﺎ .
 اﻫﺗﻣﺎم و ازرة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﻧﺷﺄة اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ﻟﻠطﺎﻟب ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣراﺣﻝاﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻹﻋداد اﻟﻧشء اﻟذي ﻳﺗﻣﻳز ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠوطن واﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ٕواﻧﻛﺎر اﻟذات واﻟﻘﻳم
اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ واﻟﺗﻣرس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ و ﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﻣﺷرف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .
 – 2ﺿرورة رﻓﻊ ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم :

 -اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠم و ﺿرورة إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﺣﻳث أن

ﻳﻛوﻧوا ﻣؤﻫﻠون ﺗرﺑوﻳﺎ ﻛﺷرط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻌﻳﻳن إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻌﻠﻣﻲ .
 إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ أﺳﻠوب اﺧﺗﺑﺎرات اﻟطﻼب ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﻳﻛون ﻟﻪ ﻛﺑﻳر اﻷﺛر ﻓﻲ ﺗطوﻳرﻗدراﺗﻬم اﻟذﻫﻧﻳﺔ وﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﻳﺎﺗﻬم و ﻣن ذﻟك ﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻛر اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت و ﺗوزﻳﻊ اﻟدرﺟﺎت.
 ﺗوﻓﻳر ﻋدد اﻛﺑر ﻣن اﻟﻣدارس و اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ آﻻ ﻳزﻳد ﻋدد ﺗﻼﻣﻳذ اﻟﻔﺻﻝ اﻟدراﺳﻲ اﻟواﺣدﻋن ﺛﻼﺛون ﺗﻠﻣﻳذا ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻧظﺎم اﻟﻳوم اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
 اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺣق  ،ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺻوﻻ ﻟﻠﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﻠﻳم ﻣﺟﺎﻧﻲ و إﻟزاﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أنﻳﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻳم ﻣﻌرﻓﻲ ﺣﺗﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ أن ﻳؤﻫﻝ اﻟطﻼب ﻟﺳوق ﻋﻣﻝ ﻣﺗوﺳط
 ,أو ﺑﻌدﻫﺎ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻛﺗب ﺗﻧﺳﻳق ﻣﺳﺗﻘﻝ .
 -ﻳﻛون اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻔوﻗﻳن و ﺑﻣﺻروﻓﺎت ﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠطﻼب اﻵﺧرﻳن ﻣﻊ اﻟﻣراﻋﺔ و

اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

.

 ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻛﺷف اﻟطﺑﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرس واﺟﺗﻳﺎزﻩ ﻟﻪ ﻛﺷرط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻌﻳﻳن . ﺗﺟدﻳد وﺗطوﻳر اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌﺎﻣﻝ واﻟﻣﺧﺗﺑ ارت ٕواﺣﻼﻝ وﺗﺟدﻳد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻬﺎﻟﻛتﺣﺎﻟﺗﻬﺎ.
ﻓﻔﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟواﻗﻊ ،ﺗظﻝ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻫﻲ أن ﺗوﻓر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ
واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ٕوان ﻛﺎن ﺷرطﺎ ﺿرورﻳﺎ ﻟﻘﻳﺎم ﻧظﺎم ﻣﺗﻣﻳز ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،إﻻ أﻧﻪ ﻟﻳس ﺷرطﺎ ﻛﺎﻓﻳﺎ،
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ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻳﻣﺛﻝ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺣﻳوﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ واﻟوﺻوﻝ
ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻧظم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.
 - 3اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ :
 - 1اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻛﻠف ،وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻏﻳر ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻟﻛن ﻻ ﻏﻧﻲ ﻋﻧﻪ ﻷي ﻣﺷروع ﺗﻧﻣوي ،و
ﻟذﻟك ﻳدﻋو اﻟﺣزب إﻟﻲ إﻋطﺎء ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ أوﻟوﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻏﻳر اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ و ﺗوﺟﻳﻪ دﻋم اﻛﺑر ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
ﻟﺧﻠق ﻣواطن ﻣﺗﻌﻠم و ﻣﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗطوﻳر و اﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧﺷود .

 - 2ﺿرورة اﻟﺗوﻗف ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻋﺷواﺋﻳﺔ ﺗﺳﺑب ﺗﻛرار اﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﻛﺛـر ﻣـن

ﻣﻛﺎن ,وذﻟك ﻋن طرﻳق ﻣﻳﻛﻧﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ,ووﺿـﻊ ﻗﺎﻋـدة ﺑﻳﺎﻧـﺎت ﺑـﺎﻟﺑﺣوث اﻟﺗـﻲ ﺗـم ﺗﻧﻔﻳـذﻫﺎ ﻓـﻲ
اﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ,وأﻫــم اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺻــﻝ إﻟﻳﻬــﺎ اﻟﺑــﺎﺣﺛون ﺣﺗــﻰ ﺗﻛــون ﻧﻘطــﺔ اﻧطــﻼق
ﻟﺑﺣــوث أﺧــرى ﺗﺧــدم اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ,وأﻻ ﺗﻛــون ﻣﺟــرد ﺑﺣــوث ﻟﻣــﻧﺢ درﺟــﺎت ﻋﻠﻣﻳــﺔ ,ﻋﻠــﻰ أن ﻳــﺗم رﺑــط
اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

 -3إﻋــﺎدة اﻟﻧظــر ﻓــﻲ اﻟﻘ ـواﻧﻳن واﻟﺗــﺷرﻳﻌﺎت وﺗﻌــدﻳﻠﻬﺎ وﺗﻐﻳﻳرﻫــﺎ ﺣــﺳب اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻣــﻊ ﺗﺣﻔﻳــز اﻟﻘطــﺎع

اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺧوض ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ,واﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗﺑرﻋﺎت ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺧـﺻﻣﺎً ﻣـن اﻟوﻋـﺎء
اﻟﺿرﻳﺑﻲ ﺑدون ﺣد أﻗﺻﻰ.

و لذلك و لمواكبة تطوير العملية التعليمية  ،يرى حزب االصالح و التنمية
لضرورة تفعيل بعض المشروعات و منھا التالي
 - 1اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم :

أن إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس أﻋﻠﻰ ﻟﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم أﺻﺑﺢ ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﺣﻳث أن ﻣﺻر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑر أﺣد
ﻣﻧﺎرات اﻟﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺻور و ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﺗﺎرﻳﺦ  ،أﺻﺑﺣت اﻵن ﻓﻲ ﻋداد اﻟدوﻝ اﻷﻛﺛر أﻣﻳﺔ

و اﻷﻗﻝ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطور اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﺑﺷرﻳﺔ .

و ﻛﺎن ﻣن ﻣظﺎﻫر ﺗﻠك اﻟردة ﻋدم وﺟود أي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺻرﻳﺔ داﺧﻝ أﻫم  100ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﻋﺗراف دوﻝ ﻋدﻳدة ﺑﺎﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻣﺻرﻳﺔ إﻻ ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﻼﺣﻳﺔ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺧرﻳﺟﻳن اﻟﻣﺻرﻳﻳن ﺳواء ﻣن اﻟﻣدارس أو اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت .
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم :
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 – 1ﻳﻛون إﻧﺷﺎﺋﻪ ﺑﻘرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻋﻠﻰ أن ﺗﺷﻣﻝ ﻋﺿوﻳﺗﻪ وزراء اﻟﺗﻌﻠﻳم و اﻟﺑﺣث
اﻟﻌﻠﻣﻲ و وزﻳر اﻟﺻﺣﺔ و وزﻳرة اﻟﺷﺋون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ و وزﻳر اﻟﺳﻛﺎن  ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﺷﻣﻝ ﻣﻣﺛﻠﻳن
ﻷوﻟﻳﺎء اﻷﻣور ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت و إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻼﺗﺣﺎدات اﻟطﻼﺑﻳﺔ .

 – 2ﻳﻛون ﻣﻧوطﺎ ﺑﺗﻘدﻳم ﺧطﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎور و ﻣﺣﺎرﺑﺔ

اﻷﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت .
 - 3ﻣﺳﺋوﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ و ذﻟك ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻛون ﺗﺎﺑﻌﺎ
ﻟﻪ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ و اﻟﺗﻌﻠﻳم .
 – 4ﻳﻬﺗم ﺑﺎﻷﻋداد ﻟﻠﻣدرس و اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣﻌﺎ و ﺗطوﻳرة ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .

 – 5ﻳﺧﺗص ﺑﺎﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺧﺎرج و ﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻت ﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺧﺑرات و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ
اﻟدوﻝ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ .
 – 6ﻫو اﻟﻣﺳﺋوﻝ ﻋن ﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﻌوﻧﺎت أو ﻣﻳزاﻧﻳﺔ و ازرة اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺧطﺔ
اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﻋرﺿﻬﺎ رﻓﻊ ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم .
 – 7اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﺑﻳن اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ و ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم و ﺧﻠق اﻟﺑراﻣﺞ و اﻻﻟﻳﺎت و
اﻟﺧطط ﻟﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻟﺧدﻣﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﺣﻳث اﻧﻪ ﻻ ﻳﺟوز اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﺳوق
اﻟﻌﻣﻝ و ﻧوع اﻟﺗﻌﻠﻳم و ﻋدد اﻟﺧرﻳﺟﻳن ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ .
 – 8اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﺧطﺔ ﻹﻧﻬﺎء ظﺎﻫرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﺣوﻳﻠﻲ و اﻟذي ﻫو ﻻ ﻳﻌﺑر اﻻ ﻋن ﺳوء
اﻹدارة و اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ و ﻋدم ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺳوق  ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن
ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻗد ﻛﻠﻔت اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ و اﻟﺟﻬد ﻣﻣﺎ ﻳؤﻛد ﺿرورة إﻧﻬﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﺟذورﻫﺎ .
 – 9ﻳﺗﺑﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻲ ﻟﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم إدارة اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑو ازرة اﻟﺗرﺑﻳﺔ و اﻟﺗﻌﻠﻳم و ﺗﻌﺗﺑر

ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟرﻗﺎﺑﻲ .
 – 10اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﺗوﻓﻳر اﻷﻣواﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻟﺗﺣﺳﻳن ﺣﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم و ﺑﻧﺎء
ﻣدارس ﺟدﻳدة و ﺗطوﻳر اﻟﻣدارس و اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ .
 – 11ﻳﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺔ آﻟﻳﺎت وﺿﻊ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ و ﺗﻘدﻳر ﻣدي اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ و ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ

أﻓرع و ازرة اﻟﺗرﺑﻳﺔ و اﻟﺗﻌﻠﻳم و اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ .

 - 2اﻟﺻﻧدوق اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم

ﻧظ ار ﻟﺗﻧﺎﻣﻲ ظﺎﻫرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺧﺎص و اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻳﻣﺛﻝ ﻋﻧﺻ ار ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺻري  ،و ﻣن
ذﻟك ظﻬور اﻟﺛراء اﻟﻔﺎﺣش و اﻟﺳرﻳﻊ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت .
و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺣق  ،ﻓﻳﺟب أن ﻳﺗم زﻳﺎد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ و ﺗطوﻳر
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم ﺗوﻗﻳﻊ ﺿرﻳﺑﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺑواﻗﻊ  % 10ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﺗﻛون

ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم .
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ﻛﻣﺎ ﻳﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻫذﻩ اﻟﺿرﻳﺑﺔ ﻻ ﻳﺗم ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ ﻣن اﻟطﺎﻟب ﺑﻝ ﺗﺣﺻﻝ ﻣن أرﺑﺎح
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﺧﺎص و ارﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﺑﻬﺎ .
ﻛﻣﺎ ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺿرورة أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺿرﻳﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻳﺗم إﻳداﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ

ﺑﺻﻧدوق ﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ أو ذﻫﺎﺑﻬﺎ ﻷي ﻓرع آﺧر ﻣن ﻓروع ﻣﻳزاﻧﻳﺔ
اﻟدوﻟﺔ  ،ﺣﻳث ان ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻫو دﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻧﺟﺎح ﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗطوﻳر
اﻟﺗﻌﻠﻳم .
 - 3ﻣﺷروع ﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد
اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح واﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ُﺑﻌد
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
اﻻﻋﺗﺑﺎرات أو ﻳﺣﻝ ﻛﺛﻳ ار ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﻧﺟﻣت ﻋن ﺗزاﻳد اﻹﻗﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻣزاﻳﺎ
 – 1ﻳﺳﺎﻫم ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق دﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺣق ﻣن ﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺗﺟﺎو از ﺣدود اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳدي اﻟﻣﺣدد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻣﻛﺎن واﻟزﻣﺎن وﻣﺳﺗﻔﻳدا ﻣن
اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم وﻧﻘﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

 – 2ﻳﺟﻌﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎوﻝ اﻟطﺎﻟب ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻛﺎن وﻣﺗﻰ
ﺷﺎء ﻣن ﺧﻼﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد
ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﺳﻠوب اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟذاﺗﻲ ﻛﻧﻣط ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺧﺻص
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 – 3ﻳﺗﻳﺢ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد ﻓرﺻﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻣن ﻓﺎﺗﺗﻬم اﻟﻔرﺻﺔ ﺑﺳﺑب اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ أو
زواج اﻟﻔﺗﻳﺎت أو اﻟظروف اﻷﺳرﻳﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

 – 4ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣن ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﺣدﻳث ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻻﺗﻬم دون اﻧﻘطﺎع ﻋن اﻟﻌﻣﻝ وﻫو ﻣﺎ ﻳؤدى إﻟﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة
اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن وﺗﺛﻘﻳف اﻟﻣواطﻧﻳن
 – 5ﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠﻳم أﻣﺎم اﻟطﻼب اﻟراﻏﺑﻳن ﻓﻲ ذﻟك ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗﺣﺎﻗﻬم ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ٕواﻫدار ﻣوارد اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔق ﺧﺎرج ﻣﺻر
 – 6اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻏﺗراب اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟذﻳن ﻳﻠﺟﺄون ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺧﺎرج ﻣﺣﺎﻓظﺎﺗﻬم أو اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
 – 7ﻳﺣﻘق اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد ﻣﺑدأ رﺑط اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻋدة ﺟواﻧب أﻫﻣﻬﺎ - :
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) أ ( ﺗوﻓﻳر ﺑراﻣﺞ وﺗﺧﺻﺻﺎت ﺗﺧدم اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻗطﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
) اﻻﻧﺗرﻧت -اﻟﺣﺎﺳوب – اﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ – ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺑراﻣﺞ …… إﻟﺦ (
) ب ( ﻳﺗﻳﺢ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد ﻟﻠطﺎﻟب اﺧﺗﻳﺎر اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺑﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗواﻛب اﻟﻌﺻر اﻟﺗﻲ ﻳرﻏب ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ و ﺗﺧدم اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻗطﺎﻋﺎت
ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 – 8ﻳﺣﻘق ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋن طرﻳق إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ وﺗﺣدﻳت
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻣﺎ ﻳﺗﻳﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠدارس ﻟﺗﻐﻳﻳر ﻣﻬﻧﺗﻪ أﺛﻧﺎء ﺣﻳﺎﺗﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ
ﻣﻬﺎرات ﺟدﻳدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ دون اﻻﻧﻘطﺎع ﻋن ﻋﻣﻠﻪ ﻣﻣﺎ ﻳﺣﻘق اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن
اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ

 – 9ﺗﺧﻔﻳض اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ وﻋﻠﻰ اﻟدارس أﻳﺿﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﺧﻔف ﺑﻌض اﻷﻋﺑﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 – 10ﺧﻠق ﻛوادر ﻓﻧﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد
ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح ) اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد ( ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺻرﻳﺔ
أوﻻ  :ﺑدأت ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﻘرار ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺗﻪ
رﻗم )  ( 299ﻓﻲ  1987 / 4 / 9ﺑﺿرورة إﻧﺷﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ
وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻳﺣﻘق ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻟﻣن ﻟم ﺗﻣﻛﻧﻪ ظروﻓﻪ ﻣن اﻻﻟﺗﺣﺎق
ﺑﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة وأﻳﺿﺎ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳف ﻋن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ
وﻷﻓﺿﻠﻳﺗﻪ ﻋن ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺳﺎب اﻟذي أﺟﻣﻊ اﻟﻛﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺷﻠﻪ

ﺛﺎﻧﻳﺎ  :ﺗوﺟد ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻫﻲ - :
اﻟﻘﺎﻫرة  -اﻷﺳﻛﻧدرﻳﺔ  -ﻋﻳن ﺷﻣس  -أﺳﻳوط
وﺗﻘدﻣت ﺑﻌض اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷﺧرى ﺑطﻠﺑﺎت ﻟﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻧوب اﻟوادي وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ وﻏﻳرﻫﻣﺎ

ﺷروط اﻟﻘﺑوﻝ وﻗواﻋد ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺻرﻳﺔ

ﻗرر اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت ﺷروط اﻟﻘﺑوﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح وذﻟك ﺑﺟﻠﺳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات )
 ( 1992 – 1991 – 1990وﻓﻰ ﻗ ارراﺗﻪ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
 – 1اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻷزﻫرﻳﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣن اﻟدﺑﻠوﻣﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ
اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺷرط ﻣﺿﻰ ﻓﺗرة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ

 – 2ﻳﻘﺗﺻر اﻟﻘﺑوﻝ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷزﻫرﻳﺔ ﻓﻘط وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ و اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
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 – 3ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻷزﻫرﻳﺔ ﻓﻳﺷﺗرط اﻟﻧﺟﺎح ﺑﻣﺟﻣوع ﻻ ﻳﻘﻝ 50
 %ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟدرﺟﺎت
 – 4اﻟﺣﺎﺻون ﻋﻠﻰ ﻣؤﻫﻼت ﻓوق اﻟﻣﺗوﺳط ) اﻟدﺑﻠوﻣﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻧظﺎم اﻟﺳﻧﺗﻳن أو اﻟﻣؤﻫﻼت
اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ( ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻓﻳﻠزﻣﻬم إﺣﺿﺎر ﺑﻳﺎن ﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﻘررات اﻟﺳﺎﺑق
دراﺳﺗﻬﺎ ﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺣذف اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟراﻏب ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ وﺑﺣد
أﻗﺻﻰ ﻋﺷرة ﻣواد
 – 5ﺗﺣدد ﻟﺟﺎن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ ﻛﻝ ﻋﺎم ﺟﺎﻣﻌﻲ إﻋداد اﻟطﻼب اﻟذﻳن
ﻳﻘﺑﻠون ﻓﻲ ﻛﻝ ﻛﻠﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ﻫذا اﻟﻌدد )  ( 500طﺎﻟب

 – 6ﻳﺟوز أن ﻳﻘﺑﻝ اﻟﺣﺎﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻣؤﻫﻼت ﻋﻠﻳﺎ

 – 7ﺗﺳرى اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟواﻓدﻳن ﻋﻠﻰ ﻏﻳر اﻟﻣﺻرﻳﻳن اﻟذﻳن ﻳﺗﻘدﻣون ﻟﻠﻘﺑوﻝ ﺑﻧظﺎم
اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح
إﻳﺟﺎﺑﻳﺎت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ :
إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻷﻋداد ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟراﻏﺑﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ) ﺑﻧﺳﺑﺔ  ( % 7ﻣن اﻟراﻏﺑﻳن ﻓﻲ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم وأﺗﺎح ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻟﻣن ﻓﺎﺗﺗﻬم ﻫذﻩ اﻟﻔرﺻﺔ ﺑﺳﺑب اﻧﺧراطﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ أو
اﻟزواج وأدى ذﻟك إﻟﻰ - :
 – 1ﺗﺧﻔﻳف اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ
 – 2ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻏﺗراب اﻟطﺎﻟﺑﺎت واﻟطﻼب وﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻳﻝ أﻋداد اﻟطﻼب اﻟﻣﺳﺎﻓرﻳن
ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

 – 3اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻟﻠﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ واﻟﺑﻳﻧﻳﺔ .
 – 4ﺧﻠق ﻛوادر ﻓﻧﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح
 – 5ﺗﺧﻔﻳض اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف ﻋﻠﻰ اﻟدارس واﻟدوﻟﺔ
 – 9اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻣﺎ ﻳﺣﻘق
أﻗﺻﻰ ﻋﺎﺋد اﻗﺗﺻﺎدي

 – 7إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺟدﻳد ﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم
دون اﻻﻧﻘطﺎع ﻋن ﻋﻣﻠﻬم ﻛﻣﺎ أﺗﺎح اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠدارس ﻟﺗﻐﻳﻳر ﻣﻬﻧﺗﻪ أﺛﻧﺎء ﺣﻳﺎﺗﻪ طﺑﻘﺎ
ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺳﻠﺑﻳﺎت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ
 - 1ﻟم ﻳﺣﻘق ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت أي ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت
ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت واﻟﻣﻬﺎرات

 – 2اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﻳﺗم إﻋداد وﺗﺄﻫﻳﻝ
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أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ ﺗدرﻳس ﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد
 – 3دور اﻟﻣرﺷد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح ﻏﻳر ﻣوﺟود واﻟﻣرﺷد
اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ

 Tutorﻳﻛون ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎﻝ داﺋم وﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟدارﺳﻳن ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺣددة

 – 4ﻻ ﺗزاﻝ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح ﺗﺣﺎﻛﻰ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﻣﺣﺎﺿرات

اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﻫذا ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻓﻠﺳﻔﺔ وﻓﻛرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح وآﻟﻳﺎﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟذاﺗﻲ.
 – 5اﻋﺗﻣﺎد وﺗﻘﻳﻳم اﻟدارس ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ
ﻓﺻﻝ دراﺳﻲ

 – 6ﻗﺻور ﻓﻲ اﻟﺗوﻋﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺑراﻣﺟﻪ وأﻫداﻓﻪ
وأﻫﻣﻳﺗﻪ ﻛﻧﻣط ﻣن أﻧﻣﺎط ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻗﻠﺔ أﻋداد اﻟدارﺳﻳن ﻓﻲ
ﺑﻌض اﻟﺑراﻣﺞ
 – 7ﻫﻧﺎك أوﺟﻪ ﻗﺻور ﻓﻲ اﻷﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﻻزاﻟت ﺑراﻣﺞ
اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح ﺗﺟرى ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻼب اﻟﻧظﺎﻣﻳﻳن

 – 8ﻻ ﻳوﺟد ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑدء اﻟدراﺳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣدة
 – 10ﻋدم وﺟود آﻟﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺟودة وﺗﻘوﻳم اﻷداء داﺧﻠﻳﺎ وﺧﺎرﺟﻳﺎ
اﻟرؤﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣزب ﻹﺻﻼح وﺗطوﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ُﺑﻌد
 – 1ﺗطوﻳر اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻘررات

 – 2إﻋداد أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس واﻟﻛوادر اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣدرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن
ﺑﻌد.
 – 3ﺗﻌدﻳﻝ ﻧظﺎم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﺗﻘوﻳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدارﺳﻳن
 – 4ﺿرورة ﺿﺑط اﻟﺟودة واﻻﻋﺗﻣﺎد
 - 1ﺗطوﻳر اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻘررات

أ – ﺿرورة وأﻫﻣﻳﺔ ﺗﻧوع اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد ﻟﻳﺷﻣﻝ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻧظرﻳﺔ وﻋدم اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ

اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻧﻣطﻳﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺟﺎﻻت ﻫﺎﻣﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺟﺎﻻت اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ
ب – ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣﻘررات ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼﺋم ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة وﻧظم اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد وﺗﻘﻧﻳﺎﺗﻪ
واﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ) ( Multi Media
ج – ﺗﺣدﻳث ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ٕوادﺧﺎﻝ اﻟﺗﻌدﻳﻼت
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﺧﻼﻝ ﻟﺟﺎن ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
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د – إﻋداد ﻛﺗب ٕواﺻدارات إﻟﻳﻛﺗروﻧﻳﺔ ) ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣوﻗﻊ ﺧﺎص ﻟﻛﻝ ﻛﻠﻳﺔ

ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد  /أﻗراص اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر  /ﺷراﺋط ﻓﻳدﻳو  /ﺷراﺋط ﻛﺎﺳﻳت  ….إﻟﺦ ( ﺗﺧﺗص
ﺑﻣﻘررات اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد وﺗﻔﻲ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ وﺧﺎﺻﺔ إﺟراء اﻟﺗدرﻳﺑﺎت واﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت

ﻫـ – ﺗﻌظﻳم دور اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟداﺧﻠﻲ )  ( Interactivityﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠﻳم وﻣﻧﻬﺎ

اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن وﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض
 – 2إﻋداد أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس واﻟﻛوادر اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣدرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن
ﺑﻌد
أ – وﺿﻊ ﻧظﺎم أو أطر ﻹﻋداد ﻛوادر ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن واﻟﻣدرﺑﻳن ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻛﺗب

ٕواﺻدارات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ُﺑﻌد
 Tutorﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد اﻟذي ﻳﻛون ﻋﻠﻰ
ب – ﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﻣرﺷد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ
اﺗﺻﺎﻝ داﺋم وﻣﺑﺎﺷر ﺑﻌدد ﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟدارﺳﻳن ﻋﺑر ﻗﻧوات اﺗﺻﺎﻝ ﻣﺗﻌددة
ج – ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺟﻬﺎز إداري وﻓﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺟواﻧﺑﻪ
 – 3ﺗﻌدﻳﻝ ﻧظﺎم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت واﻟﺗﻘوﻳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدارﺳﻳن

أ – وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘدرات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠدارس وﻣدى ﺗﻘدﻣﻪ ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﻧظم
اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم
ب – ﺗﺟرى اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة وﻻ
ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺻﻝ اﻟدراﺳﻲ
ج – ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻘوﻳم ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠدارس ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺻﻝ اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻘرر ﻣن ﺧﻼﻝ
ﻋدة ﺗدرﻳﺑﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻠوب اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟدارس ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ

ﺗﻘوﻳم ذاﺗﻲ
 - 4ﺿﺑط اﻟﺟودة واﻻﻋﺗﻣﺎد
أ  -ﺗﻧﺷﻰء ﻣراﻛز اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد آﻟﻳﺎت ﺗﻘوﻳم اﻷداء وﺿﻣﺎن اﻟﺟودة اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ أن
ﻳﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑﻝ ﺟﻬﺎت ﻣﺣﺎﻳدة ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

ب – ﺗﻘوم ﻫﻳﺋﺔ ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة واﻻﻋﺗﻣﺎد ) ﺟﻬﺔ ﻣﺣﺎﻳدة ( ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣراﻛز اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد
ﻛﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر واﻋﺗﻣﺎد ﻣﻘرراﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﻳﺔ
وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻻﺳﺗﻣرار اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
وﻛذﻟك اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣﻧﻬﺎ .

ﻟذا ﻳؤﻣن ﺣزب اﻹﺻﻼح واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺑﻌد ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ دوﻝ ﻋدﻳدة ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻷﻣر
اﻟذي ﺳﻳﻛون ﻟﻪ ﻛﺑﻳر اﻷﺛر ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎﻫظﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ إذا ﻣﺎ ﺗم اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﺑﻳﺎت
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ﻳوﻟﻲ ﺣزب اﻹﺻﻼح واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ أﻫﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺑراﻣﺞ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘطﺎع
اﻟزراﻋﻲ وﺗﺣدﻳث اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ,ﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ .

ﻛﻣﺎ أن ﺗطوﻳر اﻟﻧظﺎم اﻟزراﻋﻲ و إﻋﺎدة ﺗﺧطﻳطﺔ ﻫو اﻟطرﻳق اﻟوﺣﻳد ﻟﻠوﺻوﻝ ﻷﻣن ﻏذاﺋﻲ

ﻟﻠﻣواطﻧﻳن اﻟﻣﺻرﻳﻳن  ،و ﻟﻠوﺻوﻝ ﻟذﻟك ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻲ :
 - 1ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺻري واﻟﻌرﺑﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ،اﻟﻣﻘﺗرن ﺑﺟﻠب أﻓﺿﻝ
اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ظروف اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻰ.

 - 2اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ رأﺳﻳﺎ وأﻓﻘﻳﺎ ،ﻋن طرﻳق اﻟﺗﺧﺻﻳص واﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻝ

ﻟﻠﻣوارد اﻟزراﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋﺔ وﺻوﻻ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ.
 - 3اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺛروة اﻟﺣﻳواﻧﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﺑروﺗﻳن اﻟﺣﻳواﻧﻲ ﻣن
ﻣﺻﺎدرﻩ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﻳزة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻧﺷﺎط ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﻳواﻧﻲ،
ورﺑط اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ اﻷﺧرى ,واﻟﺗرﻛﻳب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻲ اﻷﻣﺛﻝ .وﻛذا زﻳﺎدة اﻹﻧﺗﺎج

اﻟﺳﻣﻛﻲ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق اﻟوﺻوﻝ ﺑﻣﻌدﻝ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرد إﻟﻰ  14ﻛﺟم  /ﺳﻧﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطوﻳر وﺗﻧﻣﻳﺔ
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﻳﺔ وﺗطوﻳر وﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗزراع اﻟﺳﻣﻛﻲ.
 - 4ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻘﺎوي ﻟﻸﺻﻧﺎف واﻟﻬﺟن اﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ ﻣﻊ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إﻛﺛﺎر اﻟﺗﻘﺎوي اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ واﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎوة اﻷﺻﻧﺎف وﺛﺑﺎت ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟو راﺛﻳﺔ.
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 - 5اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻳﻝ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻣدة واﻟﻣﺑﻳدات اﻟﻛﻳﻣﺎوﻳﺔ ،واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ,وﺗﺧﺻﻳص ﻣﻧﺎطق زراﻋﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ اﻟﻌﺿوﻳﺔ دون اﺳﺗﺧدام أي
ﻣﺑﻳدات ﻛﻳﻣﺎوﻳﺔ ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻧوب اﻟوادي.

 - 6اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺟودة ،ﻣﻣﺎ ﻳزﻳد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ واﻟﺗﺻدﻳر ﻓﻲ ظﻝ

ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ واﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻷورﺑﻳﺔ واﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
اﻟﻛوﻣﻳﺳﺎ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻛﺑرى.
 - 7دﻋم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻳوﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ,اﻹرﺷﺎد اﻟزراﻋﻲ ,اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟزراﻋﻲ ,
اﻟﺗﺳوﻳق اﻟزراﻋﻲ ,اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺎت اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟرﻳﻔﻳﺔ.

 - 8ﺗطوﻳر ﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎد اﻟزراﻋﻲ ورﺑط اﻟﺑﺣوث ﺑﺎﻹرﺷﺎد واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘدﻳﻣﺔ

واﻟﺟدﻳدة ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ داﺋرة ﻣﺟﺎﻻت أﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻹرﺷﺎد اﻟزراﻋﻲ ,اﻹرﺷﺎد اﻟزراﻋﻲ
اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ,اﻹرﺷﺎد اﻟزراﻋﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺷﺑﺎب ,اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ,ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد
اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ وﺗرﺷﻳد اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻧزﻟﻲ واﻟﺗﻐذﻳﺔ.
 - 9ﺗطوﻳر ﺣﺟم إﻧﺗﺎج اﻟﺧﺿر واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻊ ﺗطوﻳر ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة أﻧﺷطﺔ
اﻟﺗﺳوﻳق واﻟﺗﺻﻧﻳﻊ واﻟﺗﺻدﻳر ,وﻧﺷر ﻣﺣطﺎت ﻓرز وﺗدرﻳﺞ وﺗﻌﺑﺋﺔ وﺗﺑرﻳد اﻟﺧﺿر واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ
ﻟﻠﺗﺻدﻳر ,واﺳﺗﻛﻣﺎﻝ إﺟراءات ﻗﻳﺎم ﺑورﺻﺔ اﻟﺧﺿر واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﻳن
واﻟﻣﺳوﻗﻳن واﻟﻣﺻدرﻳن.
 - 10إﺣداث ﺗﻧﻣﻳﺔ زراﻋﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﺟدﻳدة ﻣن ﺧﻼﻝ زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣوارد
اﻟزراﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻳم ،ورﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳر اﻟرﻳﻔﻳﺔ وزﻳﺎدة ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ.
 - 11ﺗطوﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟزراﻋﻲ ﻟﻳﻘوم ﺑدور ﺗﻧﻣوي ﻣﺗزاﻳد ﻓﻲ

اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ،ﺑﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ واﻟرﻳﻔﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ,ﻣن ﺧﻼﻝ
إﺗﺑﺎع طرق ﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط

و ﻟذﻟك ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺿرورة اﻟﻘﺻوى ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ

أوﻟوﻳﺔ ﺣﺎﻟﻳﺔ و ﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣواطن اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟزراﻋﺔ و ﻣﻧﻬﺎ :
 - 1أزﻣﺔ اﻟﻘﻣﺢ :

ﻗد أﺻﺑﺢ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑز ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻣﻌرﻛﺔ ﻳوﻣﻳﺔ ،ﻳﺳﻘط ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣواطﻧﻳن ﺑﻳن ﻗﺗﻠﻰ
وﺟرﺣﻰ ﻓﻲ اﻟطواﺑﻳر أﻣﺎم اﻟﻣﺧﺎﺑز ..ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺳوﺋﻪ ﻓﺈن ﻣن إﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺗﻪ أﻧﻪ ﻓﺗﺢ
اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﺗﺟدد داﺋﻣﺎ ﺑﻣﺻر ﺣوﻝ أزﻣﺔ اﻟﻘﻣﺢ ووﺳﺎﺋﻝ ﻋﻼﺟﻬﺎ.
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اﻧطﻠﻘت اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣن ﺗﺣدﻳد ﺣﺟم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،وﻛﺎﻧت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣرﻛز ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺧﻳر وﺳﻳﻠﺔ ﻟذﻟك ،ﺣﻳث ﻛﺷﻔت ﻋن أن ﻣﺻر ﺗﺳﺗورد ﺣواﻟﻲ %60ﻣن اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻐذاﺋﻳﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج ،ﻛﻣﺎ ﺗواﺟﻪ ﻧﻘﺻﺎ ﻛﺑﻳ ار ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻟﺑﻘوﻟﻳﺔ اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﺳد اﻟﻔﺟوة
اﻟﻐذاﺋﻳﺔ.
وأوﺿﺣت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت أن اﻟﻘﻣﺢ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﺳﺗﻳرادﻫﺎ ،وﻳﺻﻝ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﻳراد

اﻟﺳﻧوي إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ ﺳﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻳن طن ،ﻳﻠﻳﻪ اﻟذرة ﺑﻣﻘدار ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻼﻳﻳن طن ،وﻣﻠﻳون طن زﻳت،
وﻣﻠﻳوﻧﻲ طن ﻓوﻝ ﻣدﻣس اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ رﻛﻧﺎ أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋدة ﻣﻼﻳﻳن اﻟﻣﺻرﻳﻳن ﺑﺻورة ﻳوﻣﻳﺔ.

وﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟﻌﺎدات اﻟﻐذاﺋﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر رﻏﻳف اﻟﺧﺑز ﻫو
أﺳﺎس اﻟﻣﺎﺋدة ،وﻟذﻟك ظﻝ ﺗﺄﻣﻳن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣﺣﻠﻳﺎ ﻳﺷﻛﻝ أﻛﺑر ٍ
ﺗﺣد ﻳواﺟﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻳﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار ﺧﻣﺳﻳن ﻋﺎﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻣر أزﻣﺔ اﻟﻘﻣﺢ ﺑﻣﺻر ،ﺣﻳث ﻳﺻﻝ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼك
اﻟﺳﻧوي إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن  12ﻣﻠﻳون طن ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺣﺟم اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻻ ﻳزﻳد ﻋﻠﻲ  7ﻣﻼﻳﻳن طن،
وﻫو ﻣﺎ ﻳﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﺳﺗﻳراد ﺣواﻟﻲ  %50ﻣن ﺣﺟم اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣن اﻟﺧﺎرج.
واﻋﺗﺎدت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﻳص ﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟدﻋم رﻏﻳف
اﻟﺧﺑز ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  15ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ "ﺣواﻟﻲ  3.3ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر" وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ  ،2008وﻳوﺟد ﻓﻲ ﻣﺻر
ﻧﺣو  18أﻟف ﻣﺧﺑز ﻳﻘدر ﺣﺟم اﻟدﻗﻳق اﻟﻔﺎﻗد واﻟﻣﺗﺳرب ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ ﺳﻧوﻳﺎ.
ﻟذا ﻳؤﻣن ﺣزب اﻹﺻﻼح واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺑرؤﻳﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻲ ﻋﻼج ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ واﻻﻗﺗراب ﻣن
ﺗﺣﻘﻳق اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻘﻣﺢ ﻋﺑر ﻋدة ﻣﺣور وﻫﻰ - :
 – 1ﺿرورة اﻟﺗوﺳﻊ اﻟراﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج و اﺳﺗﻧﺑﺎت أﺻﻧﺎف ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ واﻟوﺻوﻝ
إردﺑﺎ ﻟﻠﻔدان ،ﻟﺗﺣﻘﻳق زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﺗﺻﻝ إﻟﻲ ﻣﻠﻳون طن،
إردﺑﺎ إﻟﻲ ً ٢٢
ﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻣن ً ٢٠
ﺗﺿﺎف إﻟﻲ إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم زراﻋﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻣﺢ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻝ إﻟﻲ  ٣ﻣﻼﻳﻳن و ١٠٠أﻟف
ﻓدان
 - 2اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ اﻟﺟدﻳدة إذ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟدوﻟﺔ اﺳﺗﺻﻼح  ٣.٤ﻣﻠﻳون ﻓدان
ﺑﺣﻠوﻝ ﻋﺎم  ،٢٠١٧وﻳﻣﻛن زﻳﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺟدﻳدة ﺑﻧﺣو ﻣﻠﻳون
ﻓدان إﻟﻲ  ٢.٧ﻣﻠﻳون ﻓدان ،ﺗﺗم زراﻋﺗﻬﺎ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟدﻟﺗﺎ واﻟوادي.
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 - 3ﺗرﺷﻳد اﺳﺗﻬﻼك ﻣﺻر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ ،ﺣﺗﻰ ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻵدﻣﻲ واﻟﺣد ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت
اﻟﻔﺎﻗد ﻣﻧﻪ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻳﻊ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﻠوﻳﺎت واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺣظر اﺳﺗﺧدام
اﻷﻗﻣﺎح اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﻣﺻر ﺗﻔﻘد ﺳﻧوﻳﺎ ﺣواﻟﻲ  %١٢ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ،

ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻧﻘﻝ أو اﻟﺗﺧزﻳن وﻳﺟب أﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ﻣﻌدﻝ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣواطن اﻟﻣﺻري  ١٥٠ﻛﻳﻠو
اﻣﺎ ﺳﻧوﻳﺎ ﺑدﻻً ﻣن  ١٨٠ﺣﺎﻟﻳﺎ ،ﻷن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺗؤﻛد أن ﻣﺗوﺳط اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرد ﻣن
ﺟر ً
أردﺑﺎ ﻟﻛﻝ ﻓرد ﻣن أﻓراد
اﻣﺎ ،وﻛﺎن اﻟﻔﻼح اﻟﻣﺻري ﻳﺧﺻص ﻣﻧذ اﻟﻘدم ً
اﻟﻘﻣﺢ ﻫو  ١٥٠ﻛﻳﻠو ﺟر ً

اﻷﺳرة ،وﻳﺗم ﺗﺧزﻳﻧﻪ ﺳﻧوﻳﺎ ﻣن ﻣﺣﺻوﻟﻪ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ.

 - 4اﻟﺣد ﻣن زراﻋﺔ اﻷرز ،واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟذرة ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺧﻠط ﻣﻊ اﻟﻘﻣﺢ
ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧﺑز ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺧﻠط اﻟذرة ﻣﻊ اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ رﻏﻳف
اﻟﺧﺑز ﻳﺟب أﻻ ﺗﺗﺟﺎوز  %١٠ﻟﻠذرة و %٩٠ﻟﻠﻘﻣﺢ و ﺧﻠط اﻟذرة ﻣﻊ اﻟﻘﻣﺢ ﻳﻬدف إﻟﻲ ﺗوﻓﻳر
اﻟﻘﻣﺢ ،وزﻳﺎدة اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣﻧﻪ ،ﻟﻛن ﻳﺟب أن ﻧﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ رﻏﻳف ﻣﺻﻧوع ﻣن اﻟذرة
ﺑﻧﺳﺑﺔ  ،%١٠٠ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟذرة وﺗﺧﻔﻳض ﻣﺳﺎﺣﺎت زراﻋﺔ اﻷرز ،ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻝ
ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻷرز إﻟﻲ ﻣﻠﻳون و ٢٠٠أﻟف ﻓدان ﺗﻛﻔﻲ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت.
 - 5ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻣزارﻋﻳن ﻋﻠﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻘﻣﺢ ،ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﻳﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﻘدﻳم أﺳﻌﺎر ﺗورﻳد
طﺑﻘﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻣﻊ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﺗورﻳد ﻣﺣﺻوﻝ اﻟﺑﻧﺟر ﻛﻲ ﺗﺗوازن ﻣﻊ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣزارﻋﻳنً ،
أﻳﺿﺎ ﺑﻳن اﻷرز واﻟذرة ﻣن ﺧﻼﻝ دورات ﺛﻼﺛﻳﺔ
أﺳﻌﺎر اﻟﻘﻣﺢ ،وأن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك أﺳﻌﺎر ﻣﺗوازﻧﺔ ً

ﻟزراﻋﺔ اﻟﻘﻣﺢ واﻟذرة ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻲ إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ.

 – 6ﺗذﻟﻳﻝ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟزراﻋﺔ اﻟﻘﻣﺢ و ﻣن ذﻟك ﺗﺧﻔﻳض اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣزارﻋﻳن و

اﻟﺷرﻛﺎت و أﻳﺿﺎ اﺳﺗﻣرار اﻟدﻋم ﻟﻸﺳﻣدة و ﺗﺳﻬﻳﻝ إﺟراءات اﺳﺗﻼم و ﺗﻣﻠك أي أراﺿﻲ ﺗﻛون
ﺑﻐرض زراﻋﺔ اﻟﻘﻣﺢ .
 - 7ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺳﻠم إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ واﻟذرة ﺑﻧظﺎم اﻟزراﻋﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ ،ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﻳﺎم و ازرة اﻟﺗﺿﺎﻣن
وﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟزراﻋﻲ ﺑﺗﻘدﻳم ﺗﺳﻬﻳﻼت ﺑﻧﻛﻳﺔ ﻟﻠﻣزارﻋﻳن ﻟﺗﺷﺟﻳﻌﻬم ﻋﻠﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟزراﻋﺎت.
 – 8وﺿﻊ ﺿواﺑط وآﻟﻳﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠف اﻟﺣﻳواﻧﻲ
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 - 2زراﻋﺔ و إﻋﻣﺎر ﺳﻳﻧﺎء :
إن اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻫﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﻳﺎة وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ,وﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﻌﻳد اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻷوﻟوﻳﺎت ,وأن ﺗﻛون
إﻋﻣﺎر و ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺳﻳﻧﺎء أوﻟوﻳﺔ ﻗوﻣﻳﺔ وﻫﻧﺎك وﺟﻬﺎن ﻣﺗﻼزﻣﺎن ﻫﻣﺎ اﻟﺿرورة اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺳﻳﻧﺎء,
واﻟﺛﺎﻧﻲ أﻧﻬﺎ أوﻻ وأﺧﻳ ار ﻗﺿﻳﺔ أﻣن ﻣﺻر اﻟﻘوﻣﻲ ,وﻻ اﻧﻔﺻﺎﻝ ﺑﻳن اﻻﺛﻧﻳن .
ﺳﻳﻧﺎء ﺑﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ و ﻣواردﻫﺎ اﻟزراﻋﻳﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ و اﻟﺗﻌدﻳﻧﻳﺔ و اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ  ..ﻫﻲ رﻛن
ﻣن أرﻛﺎن إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﺻر اﻟطﻣوﺣﺔ ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻟوادي اﻟﺿﻳق ﺣوﻝ وادي اﻟﻧﻳﻝ  ..إﻟﻰ رﻗﻌﺔ
أرض ﻣﺄﻫوﻟﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺻر  ..رﻗﻌﺔ ﺗﺗﺳﻊ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻷﻋداد اﻟﻣﺗزاﻳدة ﻣن اﻟﺳﻛﺎن  ..و
اﺣﺗﺿﺎن اﻟطﻣوﺣﺎت و اﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻛﺑرى ﻟﻬذا اﻟﺷﻌب  ..رﻗﻌﺔ ﺗﺑﻧﻰ ﻟﻬذا اﻟﺟﻳﻝ و اﻷﺟﻳﺎﻝ

اﻟﻘﺎدﻣﺔ ..و ﺗﺿﺎﻋف ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ و اﻟﻧﻣو  ،و ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ و اﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ ..
و اﻟﻘدرة اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري.
ﻛﺎن اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺳﻳﻧﺎء اﻟذي أﻗرﻩ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻋﺎم ,1994ﻳﺗﺿﻣن ﺿﻣن ﻣﺟﻣﻝ
أﻫداﻓﻪ ,ﺗوطﻳن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻳن ﻣواطن ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء ,واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ 61أﻟف ﻛﻳﻠو ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ,
وﻳﺳﻛﻧﻬﺎ 360أﻟف ﻣواطن ﻓﻘط ﺣﺳب آﺧر إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ.
واﻟﻣﺷروع اﻧطﻠق ﻗوﻳﺎ ﻋﺎم ,1994وﻟم ﻳﻘدر ﻟﻪ ﻣن اﻟﻌﻣر أﻛﺛر ﻣن ﻋﺎﻣﻳن وﻧﺻف ﻋﺎم ﺛم ﺗوﻗف
وأﻓرغ ﻣن ﻣﺿﻣوﻧﻪ.
ﻫذا اﻟﻣﺷروع اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺗزﺧر ﺑﻪ ﺳﻳﻧﺎء ﻣن ﺛروات واﻣﻛﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ
واﻟﺗﺻﻧﻳﻊ
وﻛذﻟك اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﻳد ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺧﻳﻝ ﺳﻳﻧﺎء ,واﻟذي ﻟم ﺗﻧﺷﺄ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ
وﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ,ﻛﺎن ﻣﻘر ار أن ﻳﺗم ﻣد ﺗرﻋﺔ اﻟﺳﻼم ﺑﻛﻝ ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻋﺎم ,1998وﺗﻧﻔﻳذ ﺧطط
ﻟزراﻋﺔ 153أﻟف ﻓدان.
وﻣرت اﻟﺳﻧوات ﻋﻠﻲ ﺗرﻋﺔ اﻟﺳﻼم وﻟم ﻳﺗﺣﻘق اﻷﻣﻝ.
وﺣﻳن أﻓرغ اﻟﻣﺷروع ﻣن ﻣﺿﻣوﻧﻪ ,ﻓﺈن ذﻟك أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗد أﻗﻳم ﻣن ﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﻳﺔ,
ﺗﻛﻠﻔت 12ﻣﻠﻳﺎ ار ﻣن اﻟﺟﻧﻳﻬﺎت أي أن اﻷﻣواﻝ ﻗد أﻫدرت ,وﻛﺎن اﻟﻣﺷروع ﻗد ﺗﺿﻣن ﻣد ﺧطوط
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إن زراﻋﺔ ﺳﻳﻧﺎء ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺳد اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻣﺻر ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﻳﺔ ,واﻟﺗﻲ ﻳﺻﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺗوردﻩ
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻳن %65ـ %70ﻣن اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ,وﻟﻛن ﻳﻣﻛن أﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ
اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﻣﺢ ,ﻓﻬﻧﺎك 50أﻟف ﻓدان ﻟو ﺗم رﻳﻬﺎ ﻟﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﺻﺎد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ.
ﻫذا ﺑﺈﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻔراغ اﻟﺷﺎﺳﻊ اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻌﻣﺎر واﻟﺧدﻣﺎت ,ﻫو ﻣﻧﺎطق ﻣظﻠﻣﺔ ..وﻫذﻩ
اﻟﻔراﻏﺎت اﻟﻣظﻠﻣﺔ ﺗظﻝ ﻋﻧﺻر ﺟذب ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹرﻫﺎب ,اﻟذي ﻳﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ ﻣرﺗﻛﺑوﻩ.
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﻘوم إﺳراﺋﻳﻝ ﺑﺎﺳﺗﻧزاف ﻣﻳﺎﻩ ﻏزة ﻟﺗﻧﺿب ﺑﻌد ﺳﻧوات ﻗﻠﻳﻠﺔ ,وﻳﻛون ذﻟك ﻓﻲ
ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ,ﻋﻧﺻر طرد ﻷﺑﻧﺎء ﻏزة ,ودﻓﻌﻬم ﻧﺣو ﺳﻳﻧﺎء .ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﺗﻌﻣﻳر ﻋﻠﻲ اﻟﺣدود ﻳﻘﻳم ﺳدا ﺑﺷرﻳﺎ
وﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﺣﺑﺔ ﻟﻣن ﻟﻪ أطﻣﺎع.
ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻗرار ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﻳﻧﺎء اﻟﻌرﻳش اﻟﺑﺣري ,ﻛﺧطوة ﺣﻳوﻳﺔ .ﺗﻌﺗﺑر روح اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ,وﻫو أﻳﺿﺎ ﻟم ﻳﻧﻔذ.
ﻟذا ﻳرى اﻟﺣزب :
 - 1ﺿرورة إﻋﻣﺎر ﺳﻳﻧﺎء واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ زراﻋﻳﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﻳﺳﻬم ﺑﻘدر ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻻﻛﺗﻔﺎء
اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟزراﻋﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻋﻣق اﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﻣﺻر وﺧﻠق ﺣﺎﺋط ﺻد أﻣﺎم
أي أطﻣﺎع ﺧﺎرﺟﻳﺔ
 - 2إﻧﺷﺎء ﻫﻳﺋﺔ ﻋﻠﻳﺎ ,أو ﺟﻬﺎز ﻣرﻛزي ,أو ﻣﻧﺻب وزﻳر ﻳﺧﺗص ﺑﺳﻳﻧﺎء ,ﻣن أﺟﻝ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺿﻳﺔ
ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺳﻳﻧﺎءٕ ,واﻋﺎدة ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ,وﻓق اﻟﻣﺳﺗﺟدات ,واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻘﺿﻳﺔ أﻣن
ﻗوﻣﻲ.
 - 3ﻋدم ﺗرك ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎدرات اﻟﻔردﻳﺔ وﺣدﻫﺎ ,وﻻﺑد ﻣن دور ﻣﺣوري ﻟﻠدوﻟﺔ ,ودﻋم ﻣن

ﻟدﻳﻪ اﺳﺗﻌداد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣن اﻟﻣﺻرﻳﻳن.

 - 4ﺗﻣﻠﻳك أﻫﺎﻟﻲ ﺳﻳﻧﺎء ﻣﺎﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن %25ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوزع ,ﻷﻧﻬم ﻻ ﻳﺗﻘﺑﻠون ﻣﺎ
ﻳﻌرض ﻋﻠﻳﻬم ﻣن أن ﻳﻘﺗﺻر ﻣﺎ ﻳﺣﺻﻠون ﻋﻠﻳﻪ ,ﻫو ﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻓﻘط
ٕواذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﺑﻳن وﺟﻬﺗﻲ ﻧظر ﻗﺎﺋﻣﺗﻳن ﺣوﻝ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ,ﻓﻣﺎ اﻟذي ﻳﻣﻧﻊ ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻗوﻣﻲ
ﻛﻬذا ,ﻣن ﺗﻛوﻳن ﻟﺟﻧﺔ ﻗوﻣﻳﺔ ﺗﺿم ﻋددا ﻣن اﻟﻣﻬﺗﻣﻳن ﻣن :ﻣﻔﻛرﻳن ,وﻋﻠﻣﺎء ,وﺧﺑراء ,ﻟﺑﻌث اﻟﺣﻳﺎة
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 - 3دراﺳﺔ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ زراﻋﺔ اﻟﺻﺣﺎرى ورﻳﻬﺎ ﺑﻣﻳﺎﻩ اﻟﺑﺣر
دﻋوة أطﻠﻘﻬﺎ ﻣﻌﻬد ﺑﺣوث اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة  ..ﻟﻠوﻗوف أﻣﺎم ﺷﺑﺢ ﻧدرة اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟذي ﻳﻬدد اﻟﺣﻳﺎة ﻋﻠﻰ
ﻛوﻛﺑﻧﺎ ..ﺣﻳث اﺳﺗطﺎع زراﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺻﺣراوﻳﺔ ﺑﻣﻳﺎﻩ ﺷدﻳدة اﻟﻣﻠوﺣﺔٕ ..واﻧﺗﺎج
ﻣﺣﺎﺻﻳﻝ ﻏذاﺋﻳﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻷراﺿﻲ اﻟﺑور.

ﻗﺎم أﺣد اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﺑﻣﻌﻬد ﺑﺣوث اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻷراﺿﻲ واﻟﺑﻳﺋﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة ﺑﻌﻣﻝ دراﺳﺔ أﺛﺑت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ

إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ زراﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻷراﺿﻲ ﺳواء رﺳوﺑﻳﺔ ،أو رﻣﻠﻳﺔ ،أو ﺟﻳرﻳﺔ ﺑﻣﺣﺎﺻﻳﻝ ﻏذاﺋﻳﺔ ﻣﺛﻝ
اﻟﻘﻣﺢ واﻷرز واﻟذرة وﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس ،واﺳﺗﺧدم ﻟﻠري ﻣﻳﺎﻫﺎ ﺗﺻﻝ درﺟﺔ ﺗرﻛﻳز اﻷﻣﻼح ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ 15
ﻣﻠﻳﻣوز/ﺳم )ﻣﻘﻳﺎس ﻣﻠوﺣﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ( ..وذﻟك ﻋﺑر رش اﻟﻣزروﻋﺎت ﺑﺣﻣض أﻣﻳﻧﻲ ﻣﺳﺗﺧﻠص ﻣن
اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠوﺣﺔ ﻳﻌرف ﺑﺣﻣض "اﻟﺑروﻟﻳن" ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ﺗرﻛﻳز ﻫذا اﻟﺣﻣض ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ

أﺛﻧﺎء اﻟرش ﻓﻘط  30ﺟزءا ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻳون ﻓﻲ اﻟﻠﺗر اﻟواﺣد ،أي  30ﻣﻠﻳﺟرام ﻟﻠﺗر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻛﺑرى )ﻣﺛﻝ اﻟﻧﻳﺗروﺟﻳن واﻟﻔوﺳﻔﺎت واﻟﺑوﺗﺎﺳﻳوم( واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺻﻐرى )ﻣﺛﻝ درﺟﺔ اﻟﺣ اررة
واﻟرطوﺑﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟظروف( اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﻓﻲ ﻣراﺣﻝ ﻧﻣوﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
وﻳﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﺑدراﺳﺔ اﻟﺧرﻳطﺔ اﻟﺟﻳﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻝ ﻗد ار أﻛﺑر ﻣن ﻣﻠوﺣﺔ ﻣﻳﺎﻩ اﻟري ،ﺗﺑﻳن
أن اﷲ اﺧﺗﺻﻬﺎ ﺑﺗﻛوﻳن ﻧوع ﻣن اﻷﺣﻣﺎض اﻷﻣﻳﻧﻳﺔ ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﺑروﻟﻳن ،ﻳﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺻﺎص
ﻛﻣﻳﺎت أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﻐذاء اﻟﻣﺗواﻓر ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺗﻬﺎ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟﺗﺧﻔﻳف ﺗرﻛﻳز اﻟﻣﻠوﺣﺔ ﺑﻬﺎ ،واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻋن ﺗرﺳب اﻷﻣﻼح ﺑﺧﻼﻳﺎﻫﺎ؛ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋواﻣﻝ اﻟﺑﺧر وﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻧﺗﺢ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻛوﻳن اﻟﺑروﻟﻳن ﺑﺗﻠك اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﻳﻣﻧﻊ ﺗﻛﺳﻳر اﻟﺑروﺗﻳن داﺧﻝ اﻟﻧﺑﺎت ﻓﻲ ﻣراﺣﻝ
ﻧﻣوﻩ اﻷوﻟﻰ ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺣﺗﺎج ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻧﺑﺎت ﻟﺗﻠك اﻟﺑروﺗﻳﻧﺎت ،وﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﻬﺎ ،ﺣﺗﻰ إن
ﺗﻛﺳﻳرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣراﺣﻝ ﻳﻌرض اﻟﻧﺑﺎت ﻟﻠﺷﻳﺧوﺧﺔ اﻟﻣﻣرﺿﺔ واﻟﻣوت.
وﺑﻌد اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺑروﻟﻳن ﻣن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠوﺣﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻐﺎب ،أﺧذت اﻟﺗﺟﺎرب ﻣرﺣﻠﺗﻳن:
أوﻟﻰ ﻛﺎﻧت ﺑﻧﻘﻊ ﺑذور اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠوﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻠوﻝ اﻟﺑروﻟﻳن ،ﻟدراﺳﺔ ﺗﺄﺛﻳر ﺗرﻛﻳزات
اﻷﻣﻼح اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻳﺎﻩ اﻟري ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻝ إﻧﺑﺎﺗﻬﺎ  -ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﺷدﻳدة اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻠوﺣﺔ
ﻣﺛﻝ اﻟﻘﻣﺢ.
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ووﺟد أن اﻟﺑروﻟﻳن ﻗﻠﻝ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﻳرات اﻟﺿﺎرة ﻟﻠﻣﻠوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗﻠﻝ ﻣن ﺗراﻛم
اﻟﻣﻠﺢ ﻓﻲ أﻧﺳﺟﺔ اﻟﻧﺑﺎت ،وﻫذا ﻓﻲ ﺣد أﻗﺻﻰ ﻣن اﻟﻣﻠوﺣﺔ ﺑﻣﻳﺎﻩ اﻟري ﻳﻘدر ﺑـ  15ﻣﻠﻳﻣوز/ﺳم إذا
ﺗم ﻧﻘﻊ اﻟﺟذور ﻓﻲ ﻣﺣﻠوﻝ ﺣﻣض اﻟﺑروﻟﻳن اﻷﻣﻳﻧﻲ ﺑﺗرﻛﻳز  30ﺟزءا ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻳون ﻓﻲ اﻟﻠﺗر.
أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﺟﺎرب ﻓﻛﺎﻧت ﺑرش ﺑﺎدرات اﻟﻧﺑﺎت ﺑﻣﺣﻠوﻝ اﻟﺑروﻟﻳن ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو
اﻟﻧﺑﺎت واﻣﺗﺻﺎﺻﻪ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻐذاﺋﻳﺔ ﻣن اﻟﺗرﺑﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﻧﻣو ﻣﻊ ﺗرﻛﻳزات اﻷﻣﻼح اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﻣﻳﺎﻩ اﻟري .واﺗﺿﺢ أﻳﺿﺎً أن ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻟﻠﻧﺑﺎت ﻣن ذﻟك اﻟﺣﻣض اﻷﻣﻳﻧﻲ ﺗﻘدر ﺑـ30

ﺟزءا ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻳون ﻓﻲ اﻟﻠﺗر.

وﺗرﺟﻊ أﻫﻣﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ،إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗدﺣض اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ
اﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ اﻟﺻﺣراوﻳﺔ ﺑﺄن ﻣﻳﺎﻩ اﻵﺑﺎر واﻟﻌﻳون اﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﺣراوﻳﺔ
اﻟﻣﺗراﻣﻳﺔ اﻷطراف ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ إﻻ ﻟزراﻋﺔ ﻧوﻋﻳﺎت ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻝ درﺟﺎت اﻟﻣﻠوﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ،وﺗﺣت ظرف ﺧدﻣﺔ ﺷﺎﻗﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ وﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،وﻫو

ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻛﺛﻳرﻳن ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن إﻟﻰ اﻹﺣﺟﺎم ﻋن اﺳﺗﺻﻼح ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق رﻏم ﺗواﻓر ﻣوارد اﻟﻣﻳﺎﻩ
اﻟﺟوﻓﻳﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺧﺷﻳﺔ أن ﻳﻔﺎﺟﺄ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ ﺗرﻛﻳز اﻷﻣﻼح ﻋن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠزراﻋﺔ،
واﻟﻣﻘدرة
ﺑـ 1.5ﻣﻠﻳﻣوز/ﺳم ،ﺧﺎﺻﺔ أن اﻵﺑﺎر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺣﻔرﻫﺎ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﻌﻠو ﺗرﻛﻳز اﻷﻣﻼح ﺑﻬﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ
اﻟﺳﺣب اﻟﺟﺎﺋر ﻣﻧﻬﺎ ،اﻷﻣر اﻟذي ﻛﺎن ﻳﻘف ﻋﺛرة ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗﺣﻘﻳق ﺧطط اﻟﺗوﺳﻊ اﻟطﻣوﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣزروﻋﺔ وأن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻻ ﺗﻘف ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد ،ﺣﻳث إﻧﻬﺎ ﺗوﻓر إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ زراﻋﺔ اﻟﺳﻬوﻝ
اﻟﻣﺗﺎﺧﻣﺔ ﻟﺷواطﺊ اﻟﺑﺣﺎر اﻟﺑﻌﻳدة ﻋن ﻧطﺎق ﺳﻘوط اﻷﻣطﺎر ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻔﻲ ﻣواردﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ
اﻟﻌذﺑﺔ ﻟزراﻋﺗﻬﺎ.
ﻓﻳﻣﻛن ﺗﺧﻔﻳف درﺟﺔ ﺗرﻛﻳز اﻷﻣﻼح ﻓﻲ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺑﺣﺎر ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﻳن  35إﻟﻰ 45

ﻣﻠﻳﻣوز/ﺳم ،ﻋن طرﻳق ﺧﻠطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻌذﺑﺔ أو اﻷﻗﻝ ﻣﻠوﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﻧﺧﻔض ﺗرﻛﻳز اﻷﻣﻼح ﺑﻬﺎ
إﻟﻰ  15ﻣﻠﻳﻣوز/ﺳم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ري اﻟﻣزروﻋﺎت ﻋن طرﻳق أﺳﻠوب اﻟرش
ﺑﺎﻟﺑروﻟﻳن ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻔﺗﺢ آﻓﺎﻗﺎ ﻻ ﺣدود ﻟﻬﺎ ﻟزراﻋﺔ اﻟﺻﺣﺎرى اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣﺎر واﻟﻣﺣﻳطﺎت.
ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻌظﻳم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن
ﻣﻳﺎﻩ اﻷﻧﻬﺎر ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠري ،ﻣﺛﻝ ﻣﺻر وﺳورﻳﺎ واﻟﻌراق ،وذﻟك ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺳﻳطﺔ ﻻ ﺗﻘﺎرن ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺗﺣﻠﻳﺔ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺑﺣﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻔوﻗﻬﺎ ﺑﻣﺋﺎت اﻷﺿﻌﺎف.
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وﻗد أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺔ ﻋدم وﺟود آﺛﺎر ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﺑروﻟﻳن ﻣن ﺣﻳث اﻟﺷﻛﻝ أو
اﻟطﻌم أو ﻧﺳب اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت اﻟﻐذاﺋﻳﺔ أو اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟﻠﻧﺑﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻋﻠت ﻧﺳب ﺗرﻛﻳزﻩ،
وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺣﻳوان واﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻏذاﺋﻪ أو ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ

ﻓﻲ ﻣراﺣﻝ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ أو ﺗﺻﻧﻳﻌﻬﺎ أو ﺗداوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ٕوان ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺿﻝ أﻻ ﻳزﻳد ﺗرﻛﻳز اﻟﺑروﻟﻳن ﻋن  30ﺟزءا ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻳون ﻷﺳﺑﺎب اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
ﺑﺣﺗﺔ ،ﺣﻳث ﺛﺑت ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ أن ﻣﻌدﻻت اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻧﺑﺎت ﻣن اﻟﺑروﻟﻳن ﺗﺗﻧﺎﻗص
إذا ﺗم زﻳﺎدة اﻟﺗرﻛﻳز ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻌدﻝ.
وﻻ ﻳﺗﺑﻘﻰ ﺑﻌد ذﻟك ﻏﻳر اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﺑروﻟﻳن ﺑﺎﺳﺗﺧﻼﺻﻪ ﻣﺣﻠﻳﺎ ﻣن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ذات اﻟﻘدرات
اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﻠوﺣﺔ ،واﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗؤدي ﺗﻛﺎﻟﻳف اﺳﺗﻳرادﻩ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ
إﻟﻰ ﺣرﻣﺎن ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﻔﻘﻳرة ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ،ﺣﻳث ﺗﺻﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﻳرادﻩ إﻟﻰ دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ
ﻟﻠﺟرام اﻟواﺣد ،وﻳﺣﺗﺎج اﻟﻔدان إﻟﻰ  50ﺟراﻣﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣن اﻟﺑروﻟﻳن ﻹﺣداث اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻣرﻏوب.

اﻟطرق
واﻟﻣوﺻﻼت
مقدمه
اﻟﻣــﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗــﻲ ﻧﺣــن ﻳــﺻددﻫﺎ اﻵن ﻫــﻲ ﻣــﺷﻛﻠﺔ ﺗواﺟــﻪ ﻣــﺻر ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــﻝ ﻓــﻲ اﻟﺣــﺿر أو ﻓــﻲ اﻟرﻳــف
ﻣــﺷﻛﻠﺔ ﻟﻬــﺎ أﺛﺎرﻫــﺎ و أﺻــﺑﺣت ﻋــﺎﻣﻼ ﺳــﻠﺑﻳﺎ ﻳــﺿﻌف ﻣــن ﻗــدرة اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻫــﻲ ﺗﻬــدر
اﻟوﻗت اﻟﺛﻣﻳن و اﺣد أﻫم أﺳﺑﺎب اﻟﺣوادث اﻟﻣؤدﻳﺔ ﻟﻠوﻓﺎة أو اﻹﻋﺎﻗﺔ .

ﻛﻣــﺎ أﺻــﺑﺣت اﻟطــرق اﻟﻣــﺻرﻳﺔ ﻣــن أﺧطــر اﻟطــرق ﺑﺎﻟﻌــﺎﻟم ﻛﻣــﺎ أﺻــﺑﺢ اﻟــﺿﺣﺎﻳﺎ ﻣــن اﻟﻣــﺻرﻳﻳن

اﻷﺑرﻳﺎء ﺧﻼﻝ ﺣوادث اﻟطرق ﺗﻘدر ﺑﺎﻵﻻف ﺳﻧوﻳﺎ .
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و ﻣـ ــن ذﻟـ ــك ﻳـ ــرى ﺣـ ــزب اﻹﺻـ ــﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳـ ــﺔ ﺿـ ــرورة ﻗـ ــﺻوى إﻟـ ــﻰ ﺗوﺟﻳـ ــﻪ اﻻﻫﺗﻣـ ــﺎم ﻟﻣـ ــﺷﺎﻛﻝ
اﻟﻣواﺻﻼت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣﺳﻳن ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق و اﻟﻛﺑـﺎري ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻐﻳـرات ﻓـﻲ اﻟﻣـﺳﺗﻘﺑﻝ
.

ﻛﻣﺎ أن ﺗوﻓﻳر وﺳﺎﺋﻝ اﻷﻣن واﻟراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﻳق ﻣﺛﻝ ﺗوﻓﻳر وﺣدات اﻹﺳﻌﺎف ,اﻟﺑوﻟﻳس,

اﻻﺗﺻﺎﻝ ,اﻟﺑﻧزﻳن ,اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺎرة اﻟطرق ﻹﻳﺟﺎد رؤﻳﺔ واﺿﺣﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﻔﺳﻔورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرق ﻫﻲ اﻣور ﻟم ﺗﻌد ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟرﻓﺎﻫﻳﺔ ﻓﻬﻲ اﺻﺑﺣت ﺿرورة واﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﻳق
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟطرق اﻟﻣﺻرﻳﺔ و ﺗﻌﺗﺑر اﺣد ﻣﻘوﻣﺎت اﻟطرﻳق اﻻﻣن .
ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺟدر ﺑﻣﺻر ان ﺗﻛون ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗذﻳﻠﻪ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻻﻣور و ﺑﺎت ﻋدد
اﻟﺣوادث ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟواﺣد  19500ﺣﺎدﺛﺔ و 6000ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة.
ﻣﺣﺎور اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ :

 - 1ﻋدم ﺗواﻓر ﺷﺑﻛﺔ طرق ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و آﻣﻧﺔ  ،ﻓﺎﻟطرﻳق اﻟﻣﻧﺎﺳب و اﻵﻣن ﻣن ﻣظﻬر ﻣن
ﻣظﺎﻫر اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﺗﺣﺿرة ﻷي دوﻟﺔ  ،و ﻟذﻟك ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺻر ﻓﻲ طرﻳق ﺳﻌﻳﻬﺎ ﻧﺣو أي إﺻﻼح
أو أي ﺗطوﻳر ﻫو اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و ﻣﻧﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣواﺻﻼت ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ و اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ
اﻟطرق و اﻟﻛﺑﺎري و اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﻳدﻳﺔ و اﻟﻣواﺻﻼت ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ  ،و ﻣن ذﻟك اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳر
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟطرق و ﺗﺻﻣﻳﻣﻬﺎ .
 – 2ﻋدم اﻟﺗﺎﻣﻳن اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠطرﻳق و ﻣن ذﻟك ﺗﺎﻣﻳن ﺣﻳﺎة اﻟﻣواطﻧﻳن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﺗواﻓر ﻧﻘﺎط
اﻹﺳﻌﺎف اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ أو وﺣدات اﻹﺳﻌﺎف اﻟطﺎﺋرة ﻣﻣﺎ ﻳؤﺧر أي ﻋﻣﻠﻳﺎت إﻏﺎﺛﺔ أو إﻧﻘﺎذ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن
أﺛﻧﺎء اﻟﺣوادث و ﻳﻛون ﻋﺎدة اﻟزﺣﺎم ﻫو اﻟﻌﺎﺋق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ اﻟﻣﺻﺎﺑﻳن .
 – 3ﺻﻌوﺑﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻧﻘﻝ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ  ،و ﺗﻌد اﺣد اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ أي ﺗﻧﻣﻳﺔ أو إﺻﻼح ﻣﻧﺷود

ﻓﺗﺳﻬﻳﻝ ﺣرﻛﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺳواء ﻟﻠﻣواطﻧﻳن أو اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻫﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣؤدﻳﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة
اﻹﻧﺗﺎج .

 – 4اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺷدﻳدة و اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ وﺟود زﺣﺎم ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻝ داﺧﻝ ﺷوارع اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺑرى ﺑﻝ
ﺗطور ووﺻﻝ إﻟﻰ ﻋواﺻم ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻛﺑرى أﻳﺿﺎ .
 – 5ﻋدم وﺟود ﺷﺑﻛﺔ ﺳﻛﺔ ﺣدﻳد ﻣﺗطورة و ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟداﺧﻠﻳﺔ.

 – 6ﻏﻳﺎب اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻠﻣدن اﻟﺟدﻳدة و ﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ  ،و أﺻﺑﺢ اﻵن ﻫﻧﺎك ﺿرورة
ﻣﻠﺣﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﻳن ﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور و ﺗﺻﻣﻳم اﻟطرق و ﺣﺟم اﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺣرﻛﺔ.
 – 7ﻋدم ﺗواﻓر ﺑراﻣﺞ ﺻﻳﺎﻧﺔ دورﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و ﻣدروﺳﺔ ﻟﻠطرق اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻣﻣﺎ ادت اﻟﻰ
ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﺣوادث و ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﻘﻝ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣواطﻧﻳن .

ﻓﻠذﻟك ﻳوﻟﻲ ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ أﻫﻣﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻠك اﻟظﺎﻫرة و اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎور

اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :
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 – 1اﻹﺳﻌﺎف اﻟﺳرﻳﻊ " اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎة اﻟﻣواطﻧﻳن " :
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ أرواح اﻟﻣواطﻧﻳن ﻫو أﺣد اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻠذﻟك ﻳرى
اﻟﺣزب ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻹﺳﻌﺎف اﻟطﺎﺋر و ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟطرق اﻟﺳرﻳﻌﺔ ﺑﺟﻣﻬورﻳﺔ

ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺣﻳث أن ﻋدم وﺟود إﺳﻌﺎف ﺳرﻳﻊ و ﻓﻌﺎﻝ ﻛﺎن أﻫم أﺳﺑﺎب زﻳﺎدة ﻋدد ﺿﺣﺎﻳﺎ
اﻟطرق اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ .

ﻛﻣﺎ ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺿرورة ﺗوﻓﻳر ﻧﻘﺎط إﺳﻌﺎف ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟطرق و
ذﻟك ﻻﺳﺗﻳﻌﺎب ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻠزم اﻹﺳﻌﺎف اﻟﺳرﻳﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺿرورة ﺗوﻓﻳر ﺟﻣﻳﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت
اﻟطﺑﻳﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﻘﺎط .

 – 2اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺳﻠﻳم :
وﺟوب إﻋﺎدة د ارﺳﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ و ﺗﺣدﻳد اﻟﻘدرة اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ اﻵﻣﻧﺔ و اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ

إﻟﻰ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﻲ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟطرق ﺑﻐرض ﻋﻣﻝ ﺧطﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟطرق  ،اﺿﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﺧطﺔ
ﻣوازﻳﺔ ﻟﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟطرق اﻟﻣوﺟودة ﺣﺎﻟﻳﺎ .
إﻧﺷﺎء طرق ﺟدﻳدة و ﻣﺣﺎور ﻧﻘﻝ ﺟدﻳدة ﻳﻛون ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺳﻠﻳم ﻟﻠطرق ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
اﻟﺣدﻳﺛﺔ و ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎة اﻟﻣواطﻧﻳن .

إﺻدار اﻟﻘواﻧﻳن اﻟرادﻋﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔورﻳﺔ واﻟﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗﺎﻧون اﻟﻣرور اﻟﺟدﻳد واﻟذي ﺗم

اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ ﻣن ﻳوم  3أﻏﺳطس ﻟﻌﺎم  2008وﻟﻛن اﻷﻫم ﻣن ذﻟك ﻫو اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ و
إدارات اﻟﻣرور ﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون .
ﻟﻬﺎ.

ﺗﻧﺷﻳط ﺻﻧدوق ﻟﺷﻛﺎوى اﻟﻣواطﻧﻳن واﻟﻌﻣﻝ ﺑﺟد ﻓﻲ ﺑﺣث ﻫذﻩ اﻟﺷﻛﺎوى ٕواﻳﺟﺎد ﺣﻠوﻝ ﺟذرﻳﺔ
إدﺧﺎﻝ ﻧظﺎم إﺷﺎرات ﻣرور اﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ دون أي ﺗدﺧﻝ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﺑﺷرى ﻟﺿﻣﺎن اﻻﻟﺗزام.
اﻻﻟﺗزام اﻟﺟدي ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻣن ﻳﺧﺎﻟف ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد دون دﺧوﻝ اﻟﻣﺣﺳوﺑﻳﺔ أو اﻟوﺳﺎطﺔ

ﻟﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟرادﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوزﻳر واﻟﻐﻔﻳر ﻣﻣﺎ ﻳﻌطﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﺛﻘﺔ وﻳﺟﺑرﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
ﻟﻳﻛون ﺳﻣﺔ ﻫذا اﻟﺷﻌب اﻟﻌرﻳق.
ﺗدﺧﻝ اﻹﻋﻼم ورﺟﺎﻝ اﻟدﻳن واﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺗوﻋﻳﺔ ﺑﺂداب اﻟطرﻳق ودور ﻛﻝ ﺷﺧص ﻟﻳﻛون ﻣﺛﺎﻝ

ﺟﻳد ﻟﻶﺧرﻳن .

 – 3اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟرﻓﻊ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺑرى و ﻋواﺻم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣزدﺣﻣﺔ :

إن اﻟﺗﻛدس اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ داﺧﻝ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺑرى إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﺟرة اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻣن اﻟرﻳف إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة أدي
إﻟﻰ ﺗﻛدس و زﺣﺎم ﻏﻳر ﻣﺳﺑوق ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟطرق اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ و اﻟذي ﻳؤدي ﺑدورﻩ ﻹﻫدار
اﻟوﻗت اﻟﺛﻣﻳن و إﺿﻌﺎف اﻟﻘدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣواطن اﻟﻣﺻري .
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ﻓﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺿرورة ﻧﻘﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺷرﻛﺎت و اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﺗدرﻳﺟﻳﺎ إﻟﻰ ﺧﺎرج
اﻟﻘﺎﻫرة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ و اﻟو ازرات إﻟﻰ ﺧﺎرج ﻧطﺎق
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ .

ﻳﺟب إن ﻳﻬﺗم اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﻧﺎطق ﺟدﻳدة ﻣﺧططﺔ ﺗﺧطﻳط ﺳﻠﻳم ﺗﻧﻘﻝ اﻟﻳﻬﺎ
ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺷرﻛﺎت و ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﻣﻝ ﻣن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب وﻗف ﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻟﺷرﻛﺎت
أو اﻟورش أو اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻣن داﺧﻝ ﻧطﺎق اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ .
اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻻﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻗﻠب اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ و ﻳﻛون ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺳﻬﻳﻝ
اﻟﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ و اﻟﺧدﻣﺎت و أﻳﺿﺎ ﺗوﻓﻳر اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن إﻋﻔﺎءات ﺿرﻳﺑﻳﺔ
و ﺧﻼﻓﻪ ﺑﻐرض ﺗﺣرﻳك اﻟﻣﻧﺷﺋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻗﻠب اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺎﻣﻝ
ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣراﻛز ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ .
اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺛﻳﻔﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ داﺧﻝ اﻟﻘﺎﻫرة و ذﻟك ﻣن ﻓرض
ﺿراﺋب إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺋﺎت و ﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺻﻧدوق ﺗطوﻳر اﻟطرق و رﻓﻊ ﻛﻔﺎﺋﺗﻬﺎ .
 – 4ﺗﻧظﻳم ﺣرﻛﺔ ﻧﻘﻝ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ :

أﺻﺑﺣت ﺣرﻛﺔ ﻧﻘﻝ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﺗﻬدﻳدا ﻛﺑﻳ ار ﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣواطن
اﻟﻣﺻري و ذﻟك ﻣن ظﻬور ﻧوﻋﻳﺔ ﻣن اﻟﺣوادث اﻟﻣروﻋﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺿﻲ ﺑﺄرواح اﻟﻌدﻳد ﻣن
اﻟﻣواطﻧﻳن و ﻟذﻟك ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻧﻘﻝ
و اﻟﺗﺎﻣﻳن ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟطرق و ﻣن ذﻟك :
اﻟﺗﺟدﻳد اﻟﺳﻧوي ﻟﺟﻣﻳﻊ رﺧص اﻟﻘﻳﺎدة ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﺳﺎﺋﻘﻳن ﻟﻠﻧﻘﻝ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ و اﻷوﻟﻲ و ﻳﺷﻣﻝ
ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺧدرة و ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ .

ﻋدم إﺻدار أي رﺧص ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ و اﻷوﻟﻲ ﻟﻣن ﻟم ﻳﺗﺧطﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﻳﺔ و ﻣن

ذﻟك ﺿرورة ﺗوﻓﻳر اﻟوﻋﻲ اﻟﻼزم ﻟﻬؤﻻء اﻟﺳﺎﺋﻘﻳن ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ أرواح اﻟﻣواطﻧﻳن.
اﻟﻛﺷف اﻟﺳﻧوي ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻳﺎرات اﻟﻧﻘﻝ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻋﺎﻣﻝ اﻷﻣﺎن و اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻟﻬذﻩ
اﻟﻧﺎﻗﻼت .
ﺗوﻓﻳر ﺟﻣﻳﻊ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋن ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﺧﻣور أو اﻟﻣﺧدرات ﻣﻊ ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ و
اﻟدورﻳﺎت اﻟراﻛﺑﺔ و رﻓﻊ ﺣد ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻟﻠﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﻧﻘﻝ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﻳﺎدة إﻟﻰ  3ﺳﻧوات ﺑﺣد أدﻧﻰ.
ﻣﻧﻊ ﺗﺳﻳﻳر اﻟﻧﻘﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟطرق اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣدن ﻛﺛﻳﻔﺔ اﻟﺳﻛﺎن و ﻳﻛون اﻟﻧﻘﻝ ﻟﻳﻼ ﻓﻘط.
ﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوﻋﻳﺔ و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﻝ و اﻟﻣواﺻﻼت .
 ﺗوﻓﻳر ﺣواﻓر ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣﺎﻟﻛﻲ ﺳﻳﺎرات اﻟﻧﻘﻝ ﻣن ﺗﻐﻳﻳر اﻟﺳﻳﺎرات اﻟﻘدﻳﻣﺔ و اﻟﺑﺎﻟﻳﺔ واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺳﻬﻳﻼت ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﻛﺑﺎت .
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 – 5اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﻳد اﻟﻣﺻرﻳﺔ :
ﺑﺎﺗت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻘطﺎرات و ﺣوادﺛﻬﺎ ﻣن اﺧطر اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ  ،ﻛﻣﺎ أن إﻫدار ﺣﻳﺎﻩ آﻻف اﻟﻣﺻرﻳﻳن

اﻟﺑﺳطﺎء ﻣن ﺧﻼﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﻳدﻳﺔ أﺻﺑﺣت ظﺎﻫرة واﺟﺑﺔ اﻟدراﺳﺔ و اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،و ﻣن أﺟﻝ
ﺗطوﻳر اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﻳدﻳﺔ ﻳؤﻛد ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ :
 اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﺟ اررات اﻟﻣﺗﻬﺎﻟﻛﺔ و اﻟﺗﻲ أﻧﻘﺿﻰ ﻋﻣرﻫﺎ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻣﻧذ ﺳﻧوات و اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﻳدﻳﺔ و ذﻟك ﺑﺟ اررات ﺣدﻳﺛﺔ و ﻣﺗطورة .
 ﺗوﻓﻳر ﺧطﺔ ﺻﻳﺎﻧﺔ ﻣدروﺳﺔ ﻟﻠﺟ اررات و اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺄﻣﻳﻧﺎ ﻟﻬﺎ و ﺗﺄﻣﻳﻧﺎ ﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣواطﻧﻳنﻋﻠﻳﻬﺎ .

 ﺗطوﻳر ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺣطﺎت اﻟﻘطﺎر اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ و اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻟﻺدارة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣطﺎت .
 ﺗوﻓﻳر ﻣزﻟﻘﻧﺎت آﻣﻧﺔ و ﻣﺗطورة و ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض اﻟﻣدﻧﻳن ﻟﻠﺧطر وأﻳﺿﺎ ﺗﻌوق و ﺗؤﺧرﺣرﻛﺔ اﻟﻘطﺎرات و ﻣﺎ أﻛﺛر ﺣوادث اﻟﻘطﺎرات وأﺧرﻫﺎ ﺣﺎدث ﻣرﺳﻰ ﻣطروح واﻟﺗﻲ راح
ﺿﺣﻳﺗﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن  51ﺷﺧص و 55ﻣﺻﺎب.

 ﻣﻧﻊ اﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﺟﺎﺋﻠﻳن ﻣن رﻛوب اﻟﻘطﺎرات و ﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﻣﺧﺑرﻳن داﺧﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧﻘﻝ ﻣﻧﻌﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳرﻗﺔ و ﺗوﻓﻳر اﻷﻣﺎن ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣواطﻧﻳن .
 اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص و ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﻳد ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺻرﻳﺔ و ﺗﺗﺑﻊﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص و ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻼزم ﻟﻬﺎ .

 دﺧوﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدى  %30أو ﺑﻣﻌﻧﻰ أﺧر ﻳﻛون ﺷرﻳك ﻟﻔﺗرة ﻣؤﻗﺗﺔ وذﻟكﻻن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻘطﺎرات ﻫﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺗراﻛﻣﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻛﻣﻳﺔ أﻣواﻝ ﺿﺧﻣﺔ
ﺗﺿﺦ إﻟﻰ اﻵن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻏﻳر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳرﻫﺎ .
 إدﺧﺎﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺗرﺑط ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺣطﺎت واﻟﻘطﺎرات ﻹﻳﺟﺎد ﻧوع ﻣن اﻟﺿﺑط اﻻﻟﻰ . إﺗﺎﺣﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺟز ﻋن طرﻳق اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﺛﻝ اﻟطﻳران وذﻟك ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺗﻛدس ﻓﻲ اﻟﻣﺣطﺎتﻣﻣﺎ ﻳﻌطﻰ ﺻورة ﻏﻳر ﺣﺿﺎرﻳﺔ .

 إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ وﺑﻧﺎء وﺗﺟدﻳد اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ,اﻟﻣزﻟﻘﺎﻧﺎت,واﻟﻘﺿﺑﺎن اﻟﺣدﻳدﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰإدﺧﺎﻝ ﻧظﺎم اﻹﺷﺎرات اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.
 اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑدوﻝ ﻟدﻳﻬﺎ ﺧﺑرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗطوﻳر اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﻳدﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻳﺎﺑﺎن وﻓرﻧﺳﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳذأﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟرﻗﻰ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت أﺛﻧﺎء اﻷﺟﺎزة اﻟﺻﻳﻔﻳﺔ ﻟﺗوﻋﻳﺔ اﻟرﻛﺎب
وار ﺛﺎء اﻟﻧظﺎم داﺧﻝ اﻟﻣﺣطﺎت .
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 اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﻣﺗطورة ﻟﺻﻳﺎﻧﺔ وﺗﺻﻧﻳﻊ ﻗطﻊ ﻏﻳﺎر اﻟﻘطﺎرات وﻫذااﻟﻣﻘﺗرح ﻫو أﺳﺎس ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗطوﻳر واﻟﺗﺣدﻳث .
 ﺗوﻓﻳر ﻛﻝ وﺳﺎﺋﻝ اﻷﻣن واﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﺗﺎﻣﻳن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺻﺣﻲ ﻟﻛﻝ ﻓرد ﻳﺗﺑﻊ ﻫذﻩاﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻛﺑﻳرة واﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻗطﺎع ﻛﺑﻳر ﺟدا ﻣن اﻟﺷﻌب و إﻋﺎدة ﺗﻬﻳﺋﺔ ﻫذا اﻟﺷﺧص
ﻟﻳﻛون ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم أﻓﺿﻝ ﻣﺎ ﻋﻧدﻩ ﻟﻠﻌﻣﻳﻝ .

 - 6ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻓﻼت )اﻷﺗوﺑﻳﺳﺎت(

زﻳﺎدة أﻋداد اﻟﺣﺎﻓﻼت ﻟﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﻳد وزﻳﺎدة اﻟﻘدرة اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ أو
إدﺧﺎﻝ ﺣﺎﻓﻼت ذات أدوار ﻣﺗﻌددة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻔر ﺑﻳن اﻟﺣﺎﻓظﺎت .
إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﺗوﻓﻳر ﻗطﻊ اﻟﻐﻳﺎر اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌرﺑﺔ وأﻛﺑر ﻣﺛﺎﻝ
ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟوﺟﻪ اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻧﻘﻝ واﻟﺳﻳﺎﺣﺔ وﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺗدﻫور وﺷﻛﺎوى ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻳﻬﺎ
ﺑﻌدو ﺗواﻓر وﺳﺎﺋﻝ اﻷﻣن .
أﻣﺎ داﺧﻝ اﻟﻌواﺻم ﻣﺛﻼ )اﻟﻘﺎﻫرة( :
 زﻳﺎدة ﻋدد ﺧطوط اﻟﻣﺗرو ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺑر  ،و ﻣن ذﻟك اﺳﺗﻣرار ﻣﺷروع ﻣﺗرو اﻷﻧﻔﺎق ﻟﻳﺻﻝإﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻧﺎطق و أطراف اﻟﻘﺎﻫرة .

 أﻧﺷﺎء اﻟﻛﺑﺎري واﻷﻧﻔﺎق اﻟﻌرﺿﻳﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت اﻟﻣرورﻳﺔ . ﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣﻝ وﺗوﻓﻳر ﺣﻘوﻗﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻟﺛﻘﺔ واﻟﺣب ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن . -اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑوﺳﻳﻠﺔ اﻟﻧﻘﻝ اﻟﻧﻬري ﻛوﺳﻳﻠﺔ طﺑﻳﻌﻳﺔ وﺻدﻳﻘﺔ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ وﻫذا ﻳﺣدث ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺟﻬﻳز

اﻟﻣراﺳﻲ اﻵﻣﻧﺔ واﻷﺗوﺑﻳﺳﺎت اﻟﻧﻬرﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻳﺗﺣوﻝ ﻣن وﺳﻳﻠﺔ ﺗرﻓﻳﺔ إﻟﻰ وﺳﻳﻠﺔ ﻧﻘﻝ ﻓﻌﺎﻟﺔ أﻳﺿﺎ
ﺗﺧﻔف اﻟﺿﻐط ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ
 - 7اﻟﻧﻘﻝ اﻟﻧﻬري :

إن ﻟﻣﺻر و اﻟﺳودان ﻋﻼﻗﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻣﺎ ﻳﺟب إﻋﺎرة اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺗوﻓﻳر
ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺳﺑﻝ و اﻟوﺳﺎﺋﻝ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت و ﻣﻧﻬﺎ ﺗوﻓﻳر ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و اﻵﻣﻧﺔ
اﻟﻣؤدﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض و ﻣن ذﻟك :
 – 1ﺗﻔﻌﻳﻝ إﻧﺷﺎء طرﻳق ﺣوض اﻟﻧﻳﻝ و اﻟذي ﻳﺑدأ ﻣن ﻣﺻر إﻟﻰ اﻟﺳودان ووﺻوﻻ ﻷوﻏﻧدا  ،و

ﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻼزم ﻟﻪ .

 – 2ﺗﻳﺳﻳر اﻟﻧﻘﻝ اﻟﻧﻬري و إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ و اﻹﻏﺎﺛﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺎﻣﻳن ﻫذﻩ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن ﻣﺻر و اﻟﺳودان .
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برنامج
الموارد المائية
برنامج الموارد المائية
ﻣﻘدﻣﺔ
اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻫﻲ اﻟرﻛﻳزة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﻟذا ﻳﻌﺗﺑر ﺗﻌظﻳم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣواردﻧﺎ اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻣن
أﺑرز اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﺗﻬﺗم ﺑﻬﺎ ﻣﺻر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺿر
وﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺷﻌﺑﻧﺎ وأﻣﻧﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺣﺻر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ ﻧﻬر اﻟﻧﻳﻝ واﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳﺔ واﻷﻣطﺎر و
اﻟﺳﻳوﻝ وﻣوارد ﻏﻳر ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ واﻟﺻرف اﻟزراﻋﻲ
وطﺑﻘﺎ ﻷﺧر دراﺳﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻹﺣﺻﺎء واﻟﺗﻲ ﺗﻔﻳد اﻷﺗﻲ -:

1ـ ﻧﻬر اﻟﻧﻳﻝ ﻫو اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺣﻳث ﺗﺑﻠﻎ ﺣﺻﺔ ﻣﺻر ﻣن ﻣﻳﺎﻫﻪ 55.5

ﻣﻠﻳﺎر م 3ﺗﻣﺛﻝ  % 79.3ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ وﺗﻐطﻰ  % 95ﻣن اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ
ﻣﺻر وﻳواﺟﻪ اﻟﻧﻳﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺧطﻳرة وﻫﻰ اﻟﺗﻠوث اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت
اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟزراﻋﻳﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗﻠوث ﺑﺎﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ .
2ـ ﺗﻘدر ﻛﻣﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﺣواﻟﻰ  6.1ﻣﻠﻳﺎرم / 3ﺳﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوادي واﻟدﻟﺗﺎ
وﻳﻣﻛن زﻳﺎدة ﻫذﻩ اﻟﻛﻣﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ  7.5ﻣﻠﻳﺎر م / 3ﺳﻧﻪ دون ﺗﻌرﻳض اﻟﻣﺧزون اﻟﺟوﻓﻲ

ﻟﻠﺧطر .

ﺷﺗﺎءا ﺣﻳث ﻳﺑﻠﻎ
3ـ اﻷﻣطﺎر ﻟﻳﺳت ﻣﺻد اًر رﺋﻳﺳﻳﺎً ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻛﻣﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻘط
ً

ﺣﺟم ﻫذﻩ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻧﺣو  1.3ﻣﻠﻳﺎر م / 3ﺳﻧﻪ .

4ـ إﻋﺎدة اﺳﺗﺧدام اﻟﺻرف اﻟزراﻋﻲ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺳﺗﻬﺎن ﺑﻬﺎ ﺣﻳث ﻳﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺻرف اﻟزراﻋﻲ ﻧﺣو  12ﻣﻠﻳﺎر م / 3ﺳﻧﻪ ﻳﻌﺎد اﺳﺗﺧدام ﺣواﻟﻲ  5.7ﻣﻠﻳﺎر م3

ﺣﺎﻟﻳﺎ وﻫﻧﺎك ﺟﻬود ﻟﻠوﺻوﻝ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ  9ﻣﻠﻳﺎر م 3ﻋﺎم  2017ﻳﺳﺗﻔﺎد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗوﺳﻊ
اﻟزراﻋﻲ .
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5ـ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻷﻏراض اﻟري
ﺑﺷرط أن ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺻﺣﻳـﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎً ﺣﻳث ﺗﺑﻠـﻎ ﻛﻣﻳﺗﻬـﺎ ﻧﺣو  2.5ﻣﻠﻳﺎر م3

ﺳﻧـوﻳﺎ ﻳﻌـﺎد اﺳﺗﺧدام ﺣواﻟﻲ  1.3ﻣﻠﻳﺎر م 3ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌد ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﺳﺗزراع اﻷراﺿﻲ

اﻟﺻﺣراوﻳﺔ .

6ـ ﻳﻣﺛﻝ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟزراﻋﻲ ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻟﻼﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺣﻳث ﻳﺑﻠﻎ ﻧﺣو  59.3ﻣﻠﻳﺎر م3
ﺑﻧﺳﺑﺔ  % 85.6ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻋﺎم . 2007 / 2006
7ـ ﻗدر اﺣﺗﻳﺎج اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﻧﺣو  7.8ﻣﻠﻳﺎر م , 3ﻳﺳﺗﻬﻠك ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻌﻠﻳﺎ ﻧﺣو 1.15
ﻣﻠﻳﺎر م 3ﻋﺎم  2007 / 2006واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻳﻌود إﻟﻰ اﻟﻧﻳﻝ واﻟﺗرع واﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠوﺛﺔ

8ـ ﺗﻘدر اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺷرب واﻷﻏراض اﻟﺻﺣﻳﺔ ﺑﻧﺣو  6.5ﻣﻠﻳﺎر م 3ﺑﻧﺳﺑﺔ  % 9.4ﻣن

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻋﺎم  2007 / 2006وﻳﻘدر ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﻗد ﻓﻲ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺷرب اﻟﻧﻘﻳﺔ
ﻣﺎﺑﻳن  10ـ  % 36.5ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﻣدن اﻟﺟدﻳدة ﺗﻔﻘد ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت
اﻟﻣﺗﻬﺎﻟﻛﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻝ واﻟﻣدارس واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ .
9ـ ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻲ اﻟﻧﻳﻝ ﺑﻬدف اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ ﻓﻘد ﻣﻳﺎﻫﻪ وﺗدﺑﻳر ﻣوارد
إﺿﺎﻓﻳـﺔ ﻣن أﻫﻣﻬـﺎ ﻣﺷروع ﻗﻧـﺎة ﺟوﻧﺟﻠﻰ ﺑﺟﻧـوب اﻟﺳودان واﻟذي ﻳﻣﻛـن أن ﻳوﻓـر ﻧﺣو  4ﻣﻠﻳﺎر م3
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗـﻪ اﻷوﻟﻰ  3 ,ﻣﻠﻳﺎر م 3ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻳﻘﺳﻣﺎ ﻣﻧﺎﺻﻔـﺔ ﺑﻳن ﻣﺻـر واﻟﺳودان .
وﻣﺷروع ﺑﺣر اﻟﻐزاﻝ اﻟذي ﻳوﻓـر ﺣواﻟﻲ  7ﻣﻠﻳﺎرم 3ﻣﻧﺎﺻﻔﺔ ﺑﻳن ﻣﺻر واﻟﺳودان وﻣﺷروع
ﻣﺳﺗﻧﻘﻌﺎت ﻣوﺷﺎر ﺟﻧوب اﻟﺳودان اﻟذي ﻳوﻓر ﻧﺣو  4ﻣﻠﻳﺎرم. 3
10ـ ﺗﺣﻠﻳﺔ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺑﺣر ﻣن أﻫم اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟزﻳﺎدة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ
ﺗﺗﻧﺎﻗص ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﺣﺎﻟﻳﺎً ﺗﺑﻠﻎ ﻣوارد ﻣﺻر اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻣن ﺗﺣﻠﻳﺔ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺑﺣر ﻧﺣو

 0.06ﻣﻠﻳﺎرم 3ﻣطﻠوب وﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ  0.14ﻣﻠﻳﺎرم 3ﻋﺎم . 2017

11ـ ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺗرﻛﻳب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼءم ﻣﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﺗﺻدﻳرﻳﺔ
وﺧﻔض ﻛﻣﻳﺎت ﻣﻳﺎﻩ اﻟري ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﻳﺔ ﺣﻳث ﺗﻬـدف ﺧطـﺔ اﻟو ازرة إﻟﻰ ﺗوﻓﻳر ﻧﺣو 1.5
ﻣﻠﻳﺎرم 3ﻣن اﻟﻣﻳـﺎﻩ ﺳﻧـوﻳﺎ ﻋن طرﻳق إﺣﻼﻝ ز ارﻋـﺔ اﻟﺑﻧﺟر ﻣﺣـﻝ ﻗﺻب اﻟﺳﻛر وﺗﺧﻔﻳض اﻟﻣﺳﺎﺣـﺔ

اﻟﻣزروﻋﺔ أرز ﻣن  1.3ﻣﻠﻳون ﻓدان إﻟﻰ  950أﻟف ﻓدان

12ـ ﻗدرت و ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري ﻓﺎﻗد اﻟﻣﻳـﺎﻩ ﺑﺣواﻟﻰ  % 35ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻳـﺎﻩ اﻟﻣﻧﺻرﻓﺔ ﻣن
اﻟﺳد اﻟﻌﺎﻟﻲ أي ﺣواﻟﻲ  19.4ﻣﻠﻳﺎرم 3واﻟﻣرﺟﺢ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﻘد ﺑﺎﻟﺗﺳرب واﻟﺑﺧر .
13ـ ﻳﻣﺛﻝ اﻟﻔﻘد ﻓﻲ ﻗﻧوات اﻟري ﻧﺣو  2.3ﻣﻠﻳﺎرم 3ﺳﻧوﻳﺎ وﺗﻬدف إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗطوﻳر اﻟري ﻓﻲ
ﻣﺻر إﻟﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻧظم اﻟري وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺣﺷﺎﺋش واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ
واﻟﺗﻲ ﻳﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎﻗد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﻧﻣوﻫﺎ ﻧﺣو  0.75ﻣﻠﻳﺎرم 3ﺳﻧوﻳﺎ .
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14ـ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺻر ﺧﻼﻝ اﻟﻘرن اﻟﺟدﻳد ﻫﻲ اﺳﺗﺻﻼح واﺳﺗزراع  3.4ﻣﻠﻳون ﻓدان ﺣﺗﻰ ﻋﺎم
 2017ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗزاﻳدة ﻟﻠﺳﻛﺎن  ,وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻣﺻر ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣوارد
إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻣﻳﺎﻩ اﻟري اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷراﺿﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو  20.4ﻣﻠﻳﺎرم. 3

ﻟذا ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎور اﻵﺗﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن وﺟود اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ

ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت - :
 .1ﺗطوﻳر ﻣﺷروﻋﺎت اﻟري اﻟﻣﺗطور و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺻرف اﻟزراﻋﻲ :
ﺗﺳﺗﻬﻠك اﻟزراﻋﺔ ﻣن  %80إﻟﻰ  %85ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣوارد ﻣﺻر اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ  ,و ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ
اﻻﻋﺗﺑﺎر رﻏﺑﺔ ﻣﺻر ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟرﻗﻌﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻓﺎن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻳﻬدد ﺗﻠك
اﻟﺧطط اﻟطﻣوﺣﺔ  .ﻟذﻟك ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺣﻣﻠﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟري ﺑﺄﺳﺎﻟﻳب ﻣﺗطورة و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺻرف اﻟزراﻋﻲ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ .
 .2اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﻳم ﺣﺻﺔ ﻣﺻر ﻣن ﻣﻳﺎﻩ اﻟﻧﻳﻝ :
ﺗﻣﺛﻝ ﺣﺻﺔ ﻣﺻر ﻣن ﻣﻳﺎﻩ اﻟﻧﻳﻝ و ﻫﻲ 55ﻣﻠﻳﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣورد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن
اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺻر .وﺛﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟﻛﻣﻳﺔ ﻣﻧذ ﻋﻘد اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻲ ﻋﺎم  1959ﻳﻌد أﻣر ﻏﻳر
ﻣﻧطﻘﻲ ﻧظ ار ﻟزﻳﺎدة اﻟﺗﻌداد اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ  ,و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻣﻧطﻠق ﺟدﻳد ﻓﻲ
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ دوﻝ ﺣوض اﻟﻧﻳﻝ.
 .3ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻬﺎدر ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ :
رﻏم أن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬﻠﻛﻪ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ و اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻫو ﺣواﻟﻲ  %15ﻣن
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣوارد ﻣﺻر اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺟب إﻫﻣﺎﻝ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر و اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻔﺎﻗد
اﻟذي ﻳزﻳد ﻋن  %40ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻧﻘﻳﺔ  .و ﻟذﻟك ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻷﺗﻲ :
 إﻗرار ﻗﺎﻧون ﻓو ار ﻳﻣﻧﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻣﺣطﺎت ﺗﻣوﻳن اﻟوﻗود ﻣناﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻧﻘﻳﺔ و إﺟﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﻳب وﺣدات ﺗﻧﻘﻳﺔ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ و
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ.
 اﻟﺑدء اﻟﻔوري ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻧﻘﺎط اﻟﺧﻠﻝ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩو إﺻﻼﺣﻬﺎ ﻟﻠوﺻوﻝ ﻟﻠﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﺑﻳن  % 10اﻟﻰ .%15

 .4ﺗﺣﺳﻳن اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣوارد اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳﺔ:
ﺗﻌد اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳﺔ اﺣد اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﺻر  ,و ﻧظ ار إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﺳن اﺳﺗﺧدام و
إدارة ذﻟك اﻟﻣورد ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣ اررﻩ  ,ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻵﺗﻳﺔ :
 ﺗﺟرﻳم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳﺔ إﻟﻰ ﻓﻲ أﻏراض زراﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ و ﻣﻧﻌﻬﺎ ﻋن ﻣﻼﻋباﻟﺟوﻟف  ,ﺣﻳث ﺗﻛﻔﻲ ﻛﻣﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟري ﻣﻠﻌب ﺟوﻟف واﺣد و ﻫﻲ 700أﻟف ﻣﺗر
ﻣﻛﻌب ﺳﻧوﻳﺎ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت 15أﻟف ﻧﺳﻣﺔ.
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 اﻟﺑدء اﻟﻔوري ﻓﻲ ﻣﻧﻊ إﺳراﺋﻳﻝ ﻣن ﺳرﻗﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎء . .5زﻳﺎدة طﺎﻗﺔ ﺗﺣﻠﻳﺔ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺑﺣر :
ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻳﺎﻩ اﻟﺑﺣﺎر  %99ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻷرض  ,و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫو ﻣورد ﻻ

ﻳﻧﺿب .رﻏم ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ إﻻ أن ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻳﻌد ﻣن أﺑﻌﺎد اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ

اﻟﻣﺻري و ﻳﺳﺗﻠزم ﺗوﻓﻳر اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻪ  ,و ﻟذﻟك ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻵﺗﻳﺔ:
 اﻟﺳﻣﺎح اﻟﻔوري ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺣطﺎت ﺗﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘرﺑﺔ ﻣن اﻟﻣدناﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ) ﺷرم اﻟﺷﻳﺦ و اﻟﻐردﻗﺔ ( و اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺑﻳﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﻳﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻘرى اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ و
اﻟﻔﻧﺎدق و ﻋدم إﻣدادﻫﺎ ﺑﻣﻳﺎﻩ اﻟﻧﻳﻝ.

 ﺗوﻓﻳر اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟدﻓﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺻر  ,ﻣﻊ اﻟﻌﻠمإن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻗد ﺣﻘﻘت ﻧﺟﺎح ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻧﻘﻳﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ و ﻟﻛن أﺑﻘت ﻋﻠﻰ ﻫذا
اﻟﺗﻘدم و اﻋﺗﺑرﺗﻪ اﺣد أﺳرار اﻟدوﻟﺔ.

و ﻣن ﻫﻧﺎ ﻳطرح اﻟﺣزب اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻵﺗﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود :

 .1ﻣﺷروع اﻟري اﻟﺣدﻳث :

ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻳر اﻟدراﺳﺎت و اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻓﺎن اﻟزراﻋﺔ ﺗﺳﺗﻬﻠك  59.3 ) %85ﻣﻠﻳﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب( ﻣن

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣواردﻧﺎ اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ  ,و ﻧظ ار ﻻﺳﺗﺧدام طرق اﻟري اﻟﻘدﻳﻣﺔ و ﻫﻲ اﻟري ﺑﺎﻟﻐﻣر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻘدﻳﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﺑﺣواﻟﻲ  4.7ﻣﻠﻳون ﻓدان  ,ﻓﺳوف ﺗطﻠق اﻟﺣﻣﻠﺔ إﻟﻰ
ﺗﺣﺳﻳن طرق اﻟري ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻋن طرﻳق اﻵﻟﻳﺔ أﻵﺗﻳﺔ:
 أﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺟدﻳدة ﺗﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟري داﺧﻝ ﻛﻝ ﻣﺣﺎﻓظﺔ أو داﺧﻝﻛﻝ زﻣﺎم زراﻋﻲ.
 ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟوﺣﻳدة اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟﻠزراﻋﺔ. ﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗطوﻳر اﻟري ﺑﺣواﻟﻲ  4000ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻري  ).ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن اﻟﺗﺣوﻝاﻟﺟﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻝ اﻟري اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻣن ِاﻧﻪ ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ(
 -ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن طرﻳق ﺗﻣوﻳﻼت ﺑﻧﻛﻳﺔ ﺑﺎﻗﺗراض اﻷﻣواﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣوﻳﻝ ﺟﻣﻳﻊ

اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻬﺎ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻝ اﻟري اﻟﺣدﻳﺛﺔ و ﺗﻘوم ﺑﺗرﻛﻳب و ﺗﺷﻐﻳﻝ

ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﻣﻼك اﻷرض.
 ﻳﺳدد ﻣﺎﻟك اﻷرض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﻳد ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺷﻬرﻳﺔ ﺻﻐﻳرة ) ﻓﻲ ﺣدود 50ﺟﻧﻳﻪ ﻋن اﻟﻔدان( إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻣدة زﻣﻧﻳﺔ طوﻳﻠﺔ  10أو  15ﺳﻧﺔ
و ﺑﻌدﻫﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻌدات ﻣﻠﻛﻪ ,و ﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎط ﻣﺻﺎرﻳف ﺻﻳﺎﻧﺔ

ﻧظم اﻟري.
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 إﺻدار ﻗﺎﻧون ري ﺟدﻳد ﻳﻧظم ﻋﻣﻝ اﻟﺷرﻛﺎت و ﻳؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ اﻟﺟﻬﺔ اﻟوﺣﻳدةاﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻳﺎﻩ.
و ﻟﻠﻣﺷروع ﻓواﺋد أﺧرى ﻛﺛﻳرة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ اﻟﺣﺻر اﻵﺗﻲ :

 -دﻓﻊ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻟﻣﺎ ﻳﺳﻠﺗزﻣﻪ اﻟﻣﺷروع ﻣن ﻋﻣﺎﻟﺔ إﺛﻧﺎء ﻓﺗرة ﺗﻧﻔﻳذﻩ

 ﻋدم ﺗﺣﻣﻳﻝ ﻣوازﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ أي أﻋﺑﺎء إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺣﻳث أن اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺳﻳﻛون ﻋن طرﻳقاﻟﺑﻧوك .
 .2ﻣﺷروع اﻟﺗﺣوﻝ اﻟزراﻋﻲ :
ﻳﺳﺗﻬدف اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﺣوﻝ ﻓﻲ أﻧواع اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻟﻣزروﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ ﻛﺛﻳﻔﺔ اﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻣﻳﺎﻩ
إﻟﻰ ﻣﺣﺎﺻﻳﻝ ﺑدﻳﻠﺔ اﻗﻝ اﺳﺗﻬﻼﻛﺎ ﺑﺎﻵﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :
 ﺗﺣوﻳﻝ ﻣﻠﻳون ﻓدان ﺗزرع ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺑﺎﻷرز إﻟﻰ اﻟذرة ﻋن طرﻳق ﺗوﻓﻳر أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔﻟﺷراء اﻟذرة و اﻷﺳﻣدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ
 ﺗﺣوﻳﻝ ﻣﻠﻳون ﻓدان ﻣن اﻟﺑرﺳﻳم إﻟﻰ اﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧﻔس اﻵﻟﻳﺔ .3إﺻدار طﺎﺑﻊ اﻟﻣﻳﺎﻩ :
ﺳﻌﻳﺎ وراء ﻋدم إﻫدار اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﻏﻳر ﺣﻳوﻳﺔ و ﻧظ ار ﻟم ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن
ﺗﻣوﻳﻝ ﺿﺧم ﻓﻳﺟب ﻣراﻋﺎة اﻻوﻟوﻳﺎت ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ  .و ﻟذﻟك ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺣﻣﻠﺔ ﻣﺷروع
إﺻدار "طﺎﺑﻊ ﻣﻳﺎﻩ" ﻳﻣﺛﻝ رﺳوم ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻳﺎﻩ و ﻓﻲ ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ ﺑﻳﺎن ﺑﻬذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ :

 رﻳﺎﺿﺔ اﻟﺟوﻟف ﻓﻲ ﺻورة رﺳوم ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻼﻋب . اﻷﻧدﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻓﻲ ﺻورة رﺳوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺿوﻳﺔ. اﻟﻣﻼﻫﻲ اﻟﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ و اﻟﻣﻼﻫﻲ اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ. -اﻟﻔﻧﺎدق و اﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت و اﻟﻘرى اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ

 .4ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳﺔ :
رﻏم ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ زراﻋﺔ و اﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻲ اﻟﺻﺣراوﻳﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ
اﻟﺟوﻓﻳﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﺣﺗﻰ اﻵن ﻻ ﻳوﺟد ﻗﺎﻧون ﻳﻧظم طرق و وﺳﺎﺋﻝ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر
و إﻧﻣﺎ ﺗﻧدرج ﻗواﻧﻳن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳﺔ داﺧﻝ ﻗواﻧﻳن اﻟري اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ أو ﻓﻲ ﺻورة ﻻﺋﺣﺔ
ﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ  .و ﻟذﻟك ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺣﻣﻠﺔ إﻟﻰ إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻳﻧظم اﺳﺗﻬﻼك ﻫذا اﻟﻣورد اﻟﻬﺎم و ﻳﺷﻣﻝ
أﻷﺗﻲ :
 ﻣﺳﺢ ﺷﺎﻣﻝ ﻷﻣﺎﻛن ﺗواﺟد اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳﺔ و ﻣدى ﺻﻼﺣﻳﺗﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧدام.102

 اﻋﺗﺑﺎر اﻋﺗداء أي دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎدةاﻟﻣﺻرﻳﺔ.
 -ﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ.

 ﺗﻧظﻳم ﻛﻣﻳﺎت اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻣن اﻵﺑﺎر ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺟددﻫﺎ. ﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻘوﺑﺎت رادﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ. .5ﻣﺷروع زﻳﺎدة ﺣﺻﺔ ﻣﺻر ﻣن ﻣﻳﺎﻩ اﻟﻧﻳﻝ :
ﻳﻧﺗﺞ ﻧﻬر اﻟﻧﻳﻝ ﺳﻧوﻳﺎ ﺣواﻟﻲ  1600ﻣﻠﻳﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ  ,ﺗﺳﺗﺧدم دوﻝ ﺣوض اﻟﻧﻳﻝ
ﻣﻧﻬﺎ  %5ﻓﻘط و ﻳﻬدر اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧﻘﻌﺎت و ﻟﻌدم و ﺟود ﺑﻧﻳﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ دوﻝ أﻋﺎﻟﻲ
اﻟﻧﻳﻝ  .ﻟذا ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺣﻣﻠﺔ ﻣﺷروع ﻳﻬدف إﻟﻰ ﺧﻠق إطﺎر ﻋﺎم ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﻟﺟﻣﻳﻊ دوﻝ ﺣوض اﻟﻧﻳﻝ .و ﻳﺟب أن ﺗﻠﻌب ﻣﺻر اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ و ﻳﻛﺎد ﻳﻛون اﻟوﺣﻳد ﻓﻲ
ﺗﻔﻌﻳﻝ إطﺎر ﻋﺎم ﺟدﻳد ﻟدوﻝ ﺣوض اﻟﻧﻳﻝ ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم دﺧوﻝ أطراف ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
ﻷﻏراض ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  .و ﻟذﻟك ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺑدأ اﻟﻔوري ﻓﻲ اﻷﺗﻲ :
 إزاﻟﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻌوﻗﺎت أﻣﺎم اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻣﺷروع ﻗﻧﺎة ﺟوﻧﺟﻠﻲ اﻟﻣﺗوﻗف ﻣﻧذ ﻋﺎم 1984ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻣردود ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر ﻣوارد ﻣﺎﺋﻳﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ )  3.5ﻣﻠﻳﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب
ﻋﻧد اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﻪ (
 اﻟدﺧوﻝ اﻟﻔوري ﻓﻲ ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ دوﻝ ﺣوض اﻟﻧﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻧﻣوﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻲاﻟﻧﻳﻝ ﺑﺧﺑرات ﻣﺻرﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻣﺻر ﻣن اﻟﻣﻳﺎﻩ  ,و
ﺗوﻓﻳر اﻷﻣواﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺗﻠك اﻟدوﻝ.

 .6إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻳﺎﻩ :

ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﻬﺎﺋﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺑﺣوث اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟري أو ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺣﻠﻳﺔ ﻣﻳﺎﻩ
اﻟﺑﺣر  ,ﻻ ﻳﺟب أن ﺗﺗوﻗف اﻟﺣﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻧواﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﺎ 2015
و ﻟﻛن ﻳﺟب ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ ﺗدﻓق اﻟﻣﻳﺎﻩ ووﻓرﺗﻬﺎ ﻟﻸﺟﻳﺎﻝ اﻟﻘﺎدﻣﺔ  .ﻟذا ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺣﻣﻝ إﻧﺷﺎء
ﺻﻧدوق ﻳﻘوم ﺑﺗوﻓﻳر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ أﺑﺣﺎث اﻟﻣﻳﺎﻩ .

و ﻳﺗم ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ ان ﺗدﻋم ﻫذا اﻟﺻﻧدوق

ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻣردود اﻳﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ .
 .7أﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ :
ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺣﻣﻠﺔ إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن و اﻟﺧﺑراء و ﺗﺗواى
ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻵﺗﻳﺔ :

 ﺗﺣدﻳد أوﻟوﻳﺎت ﺻرف اﻟﻣﻧﺢ و اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻗطﺎع اﻟري ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺣﻲاﻟﻣﻼﺋﻣﺔ .
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 إﺻدار ﺗﻘﺎرﻳر دورﻳﺔ ﺗرﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب ﻋن ﺟودة اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻧﻔذة ﻣﺛﻝاﻟﺻرف اﻟزراﻋﻲ و اﻟري.
 -ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﻳذ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳﺔ.

ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻣﻘدﻣﺔ
أﺻﺑﺣت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و ﺗطورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻌد ﻣرآة ﻟﻠﺗطور اﻟﻌﺎم و اﻟﺷﺎﻣﻝ ﺑﺟﻣﻳﻊ
اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻟﻠدوﻝ و ﺑﺎﺗت اﻟدوﻝ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﻫﻲ اﻟﻣﺗﺣﻛم اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻛﻣﺎ
أﺻﺑﺣت ﻫﻲ اﻟدوﻝ اﻟراﺋدة ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﺣﺿر .
و ﻣن ذﻟك ﻳوﻟﻲ ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ أﻫﻣﻳﺔ ﻗﺻوى ﻧﺣو ﺗﺣدﻳث و ﺗطوﻳر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﻣﺻرﻳﺔ و ﻛﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑرﻩ اﻟﺣزب ﻣن أﻫم ﺑﻝ أﻫم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ  ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺣوﻝ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن زراﻋﻲ إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد ﺻﻧﺎﻋﻲ زراﻋﻲ ﻣﺷﺗرك ﻳﺳﺗﻠزم اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺑﻳر ﺑﻘطﺎﻋﺎت ﻋدة
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺿرورة ﻟوﺿﻊ ﺧطط واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻟﺗطوﻳر ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ .

ﻛﻣﺎ ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ إن اﻟﺗﻘدم اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻧﺷود ﻻ ﻣﺟﺎﻝ ﻟﻪ إﻻ ﻓﻲ

ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻛﺎﻣﻝ و اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺟﻳد ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ و أﻫﻣﻬﺎ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻫو
اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺻري .
و ﻣﻣــﺎ ﻻﺷــك ﻓﻳــﻪ  ،أن ﻣــن اﻟــﺿروري وﺿــﻊ ﺳﻳﺎﺳــﺎت ﺑﻧــﺎءة ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ اﻟﻧﻬــوض ﺑﻬــذا اﻟﻘطــﺎع
ﺑﻐــرض ﺧﻠــق ﻓــرص ﻋﻣــﻝ ﺣﻘﻳﻘﻳــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ وﺿــﻊ اﻟﺧطــط و اﻟـﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﻧﺎﺋﻳــﺔ و اﻟﺗــﻲ ﻳﺟــب أن

ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻧﺎء ﻓﻛر ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺟدﻳد وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎ ﻫو ﻗﺎﺋم .

ﻛﻣ ــﺎ أن ﺣ ــزب اﻹﺻ ــﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳ ــﺔ ﻳؤﻛ ــد ﻋﻠ ــﻰ ﺿ ــرورة أن ﺗﺄﺧ ــذ ﻫ ــذﻩ اﻟﺧط ــط ﺑﻌ ــﻳن اﻻﻋﺗﺑ ــﺎر
اﻟﻣــﺳﺗﺟدات ﻟﻬــذا اﻟﻌــﺻر ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﺳــﺗﺣداث ﻧظــم ﺣﻣﺎﻳــﺔ ﻟﻠﺟــودة وﺣﻣﺎﻳــﺔ ﻟﻠﺑﻳﺋــﺔ ﺑﻐــرض ﺗﺣــﺳﻳن
رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ .
و ﻣن أﺳﺎﺳﻳﺎت اﻟﺗطوﻳر و اﻟﺗﺣدﻳث ﺑﻧﺎء ﻓﻛ ار ﺻﻧﺎﻋﻳﺎ ﻣﺗطو ار ﻳوﻓق ﺑﻳن اﻷﻫداف و اﻹﻣﻛﺎﻧﻳـﺎت ،

اﻟﺗﺻدﻳر و اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت و ذﻟك ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﻳق أﻗﺻﻰ اﺳﺗﻔﺎدة ﻧوﻋﻳـﺔ ﻣـن ﻣﻌطﻳـﺎت اﻹﻧﺗـﺎج ﻟﻠﻘطـﺎع
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اﻟـﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺄﻛﻣﻠــﻪ ﺿــﻣﺎﻧﺎ ﻷداء ﻣﺗـوازن و ﻣﺗطــور ﻓــﻲ ظــﻝ اﻟــﺳوق اﻟﺣــر و ﺗــوﻓﻳر ﻣﻌطﻳــﺎت ﺗطﺑﻳــق
اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ و ﺳوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ .
ﻛﻣــﺎ ﻻ ﻳﻐﻔــﻝ اﻟﺣــزب إن ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟــﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ ﻣــﺳﺗوﻳﺎﺗﻪ ﻓــﻲ ظــﻝ اﻟــﺷﻛﻝ

اﻟ أرﺳــﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣــﺎﻟﻲ ﻳــﺳﺗدﻋﻰ إﺟ ـراءات ﻣﺗﻌــددة ﻣﻧﻬــﺎ اﻹدارﻳــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳــﺔ و اﻟﺗــﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟــﺿﺎﻣﻧﺔ
ﻟﻠﺗﺣوﻝ اﻟﺳﻠﻳم ﻣن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻧﺣو اﻷداء اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻠﻳم .

و ﻣـ ــن ذﻟـ ــك اﺳـ ــﺗﺣداث ﻫﻳﺋـ ــﺎت ﻣﻧظﻣـ ــﺔ ﻟﻌﻼﻗـ ــﺎت اﻟـ ــﺳوق و أﻳـ ــﺿﺎ ﺿـ ــرورة إﺻـ ــدار اﻟﻘ ـ ـواﻧﻳن 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
اﻟﺿرورة اﻟﻘﺻوى ﻟﻼﻫﺗﻣـﺎم ﺑﻣطﺎﻟـب ﻫـذﻩ اﻟﻔﺋـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﺗﺧـﺎذ ﺟﻣﻳـﻊ اﻻﺣﺗﻳﺎطـﺎت
ﺑﻛﺎﻓــﺔ أﻧواﻋﻬــﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ و اﻹدارﻳــﺔ و اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻳـﺔ ﻷﺑﻧــﺎء ﻣــﺻر اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﺑﻬــذا اﻟﻘطــﺎع و ﺗﻣﻛﻳــﻧﻬم ﻣــن
ﺗﻛــوﻳن ﻧﻘﺎﺑــﺎﺗﻬم و ﺟﻣﻌﻳــﺎﺗﻬم و اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون درﻋــﺎ ﺣﺎﻣﻳــﺎ ﻟﻬــم ﻣــن اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟﺧﺎطﺋــﺔ ﻟ ـرأس اﻟﻣــﺎﻝ
ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻌدم ﻫﻳﻣﻧﺗﻪ و ﺗوﺣﺷﻪ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣر.
و ﻳؤﻛــد اﻟﺣــزب ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة ﺗــوﻓﻳر اﻟوﺿــﻊ اﻟــﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣــﺳﺗﻘر و اﻟﻣﻧﺎﺳــب إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون
اﻟﻌــﺎدﻝ اﻟﻣﺗ ـوازن و ﺳــﻳﺎدﺗﻪ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﻳــﻊ أﻧﺣــﺎء ﻣــﺻر و ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﻳــﻊ أﻓرادﻫــﺎ و ذﻟــك ﺑﻐــرض ﺟــذب
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ أو اﻻﺗﺟـﺎﻩ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟـﺻﻧﺎﻋﻲ طوﻳـﻝ اﻟﻣـدى و ذﻟـك ﻓـﻲ ﻧوﻋﻳـﺔ اﻟـﺻﻧﺎﻋﺎت
اﻟﺛﻘﻳﻠﺔ .
و ﻻ ﻳﻐﻔــﻝ ﺣــزب اﻹﺻــﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ دور اﻟدوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻧظــﻳم اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟــﺻﻧﺎﻋﻳﺔ و ﺗــوﻓﻳر ﺳــﺑﻝ
اﻹﻧﺗــﺎج و اﻟﺗطــوﻳر و ذﻟــك ﻣــن ﺧﻠــق اﻷوﺿــﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ و اﻟﺗــﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗــوﻓﻳر
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ و إﺗﺎﺣﺗﻬــﺎ ﺑــﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ و ﺗــﺳﻬﻳﻝ ﺟﻣﻳــﻊ اﻹﺟـراءات و ﺗﻳــﺳﻳرﻫﺎ ﺑﻐــرض ﺗــوﻓﻳر
اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻧﻣو و ﺗطور ذﻟك اﻟﻘطﺎع .

و ﻣــن ذﻟــك ﻳؤﻛــد ﺣــزب اﻹﺻــﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺿرورة اﻟﻔورﻳــﺔ ﻟﺗﺣــدﻳث اﻟﻔﻛــر اﻟــﺻﻧﺎﻋﻲ و
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﺧطﻳطﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و ﺑﻧﺎء ﻓﻛـ ار ﺟدﻳـدا  ،أﻛﺛـر ﻓﺎﻋﻠﻳـﺔ  ،أﻛﺛـر ﺗـﺄﺛﻳ ار أﻛﺛـر رﺑﺣـﺎ و ذﻟـك

ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطـﺎع ﻓـﻲ ظـﻝ اﻟﻌوﻟﻣـﺔ و اﻟـﺳوق اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﻔﺗـوح ﻣـﻊ اﻷﺧـذ
ﺑﻌــﻳن اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﺟﻣﻳــﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳــﺎت اﻻﻗﺗــﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﺑــﻳن ﻣــﺻر و دوﻝ اﻟﻌــﺎﻟم و ﻟﺗﺣﻘﻳــق ذﻟــك
ﻳرى اﻟﺣزب اﻟﺗﺎﻟﻲ :
ا – اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻺﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ :
ﺑﻐرض اﻟوﺻوﻝ ﻟﻠﺗﺧطﻳط اﻟﺳﻠﻳم  ،ﻫﻧﺎك ﺿرورة ﻟﻠوﺻوﻝ ﻷدق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و أﺣـدﺛﻬﺎ و ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ
ﺳﺗﺳﺗﺧدم ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺧطﻳط و اﻟﺗﻘﻳﻳم  ،و ﻣن ذﻟك ﻳرى ﺣزب اﻹﺻـﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ أن
ﺧطوات اﻟﺣﺻر و اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻫﻲ أﺳﺎس وﺿﻊ أي ﺧطﺔ ﺳﻠﻳﻣﺔ و ﻓﻌﺎﻟﺔ .
 - 1ﺣﺻر ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺷﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻧوﻋﻳﺎﺗﻬﺎ .
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 – 2ﺣﺻر و ﺗﻘﻳﻳم اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣطﻠوب ﺗواﻓرﻫﺎ ﺧﻼﻝ
اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ .
 – 3ﺣﺻر و ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ .

 – 4ﺣﺻر دﻗﻳق ﻟﻌدد اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻘطﺎع ﺳواء ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ أو اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ .
 – 5ﺣﺻر ﻋدد اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻐرض ﺗﻘﺳﻳم و ﺑﻳﻊ أراﺿﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ .
 – 6ﺗﺣدﻳد ﻧوﻋﻳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻐرض اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ .
 – 7ﺗﺣدﻳد اﻟدﻗﻳق ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و ﺗﺣدﻳد ﻋواﺋق اﻟﺗﺻدﻳر و
ﻋﻣﻝ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹزاﻟﺔ ﺗﻠك اﻟﻌواﺋق .

 – 8ﺗﺣدﻳد ﻣﺷﻛﻼت ﻛﻝ ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ .
 – 9ﺧﺻر اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺻري ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ و دراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﻳﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺳوق و اﻟﻣﺻدرة إﻟﻳﻧﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج .
 – 10دراﺳﺔ ﻗوﻣﻳﺔ ﻷﻧواع اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ و اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﻟﻠﺗﺻﻧﻳﻊ.

 -11دراﺳﺔ ﺳﺑﻝ اﻟﻧﻘﻝ و اﻟﻣواﺻﻼت و ﺗواﻓرﻫﺎ و ﺗﺣدﻳدﻫﺎ .
 – 12ﺣﺻر اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ و اﻟﺧﺑرات ﺑﻛﻝ ﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة
ﺑﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺣﺻر اﻟورش و اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ اﻟﻐﻳر ﻣرﺧﺻﺔ .

ﻛﻣﺎ أن أﻳﻪ ﻧﻳﺔ ﻟﻺﺻﻼح ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و ﻣن ذﻟك وﺿـﻊ اﻟﺧطـط ﺑﻐـرض اﻟﺗطـوﻳر ﻻﺑـد و أن
ﺗﻛــون اﻟدراﺳــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ و اﻹﺣــﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟدﻗﻳﻘــﺔ و اﻟــﺳﻠﻳﻣﺔ ﺣــوﻝ اﻹﻣﻛﺎﻧﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ و اﻷﻫــداف
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن أي ﻧﺷﺎط ﻫﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺳﻠﻳم ﻟوﺿﻊ أي ﺧطﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ .

اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ :
إن ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻳرى أن ﻟﺑﻧﺎء أﺳس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻣﻧـﺷودة ﻳﺟـب اﻷﺧـذ
ﺑﻌـﻳن اﻻﻋﺗﺑـﺎر 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 :

 - 1اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻔﻌﻠﻰ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﻣن ﺣﻳث ﺗﺧﻔﻳض اﻟﺿراﺋب واﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻬﺎ.
 – 2اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﻳﺔ و ﻣن ذﻟك أﻳﺿﺎ ﺗوﻓﻳر اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣث و
اﻟﺗطوﻳر ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻧداً ﻟﺷرﻛﺎت اﻷدوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﻟﺗﻘﻠﻳص دور اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر .

 – 3اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻘﻠﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج
ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓس .
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 - 4اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﻲ اﻷﺳﻣدة ﺑﺟﻣﻳﻊ أﻧواﻋﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎد اﻟﻌﺿوي ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى
اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ.
 - 5اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ واﻟوﺳﻳطﺔ ،ﺑﺣﻳث ﻻ ﻧﺻدر أى ﺧﺎﻣﺎت ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣزاﻳﺎ ﻧﺳﺑﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﻳر.

 - 6اﻟﺗوﺳﻊ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣزاﻳﺎ ﻧﺳﺑﻳﺔ و ﻟﺗوﻓﻳر اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ
ﻟﻠﻣﺻرﻳﻳن ﺟﻣﻳﻌﺎ .
 – 7اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺟﻳد ﻟﺗوﻓﻳر اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ و اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﻳﻊ و ذﻟك ﻣن اﻟﺑداﺋﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﻣﻧﻬﺎ إﻧﺷﺎء ﻣﺣطﺎت ﻧووﻳﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ ﻟﻘرب ﻧﺿوب اﻟﺑﺗروﻝ.

 – 8اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔوري ﻟرﻓﻊ ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ و ﻣن ذﻟك أﻳﺿﺎ إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﻟﺿﻣﺎن
ﺟودة اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وأﺗﺑﺎع ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﺳﺗﻣر
واﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺟودة.
 – 9اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻳﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ،واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت.
 – 10اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻧﺷﺋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻻﻣرﻛزي و ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﺷروﻋﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻷﻗﺎﻟﻳم ﺣﺗﻰ ﺗﻐﻳر وﺟﻪ اﻟﺣﻳﺎة ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق و ﺗوﻓﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳب

ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣواطﻧﻳن اﻟﻣﺻرﻳﻳن .
 – 11اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﻧﺎطق ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت و
اﻟﻣﻣﻳزات ﻣوزﻋﺔ ﺗوزﻳﻊ ﺟﻐراﻓﻲ ﺟﻳد ﻣﻣﺎ ﻳﺣﻔز اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺧﺎرج
ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺑرى و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﺑﺳﻳط ﻟﻼﻳدى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة .

 - 12اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ وﺑﺣث طرق اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﻗواﻧﻳن
اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .
 – 13اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻔﺗﺢ أﺳواق ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ واﻷوروﺑﻳﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻻﻳﺟﺎﺑﻲ اﻟﻼزم ﻟﻠﻣﻧﺷﺋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻدﻳر .
 – 14ﻋدم اﻹﻏﻔﺎﻝ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ردﻳﺋﺔ اﻟﺻﻧﻊ ﺳواء اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ أو اﻟﻣﺳﺗوردة

ﻣن ﺧﻼﻝ إﺻدار ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﺗﺣﻣﻰ اﻟﻣواطن اﻟﻣﺻري ﻣن رداءة اﻟﺻﻧف وﻏﻠو اﻟﺳﻌر.

 – 15ﺗوﻓﻳر أﺳﻠﻳب اﻟﺗﻌﻠﻳم و اﻟﺗدرﻳب ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ ﻟﺧﻠق ﺟﻳﻝ ﺟدﻳد ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻬرة :
ا  /اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻛوادر اﻟﻔﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻧﻊ و ﺗوﻓﻳر اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟدورﻳﺔ ﻟﻬم .
ب  /ﺧﻠق طﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻔﻧﻳﻳن واﻟﺣرﻓﻳﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن اﻟﻘﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ إﺣداث طﻔرة ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ .

ج  /إﺗﺑﺎع ﻧظم ﺗدرﻳب ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﺻﻌﻳد و اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻘﻳرة ﺑﻣﺻر ﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻫؤﻻء
اﻷﻓراد ﻟﺳوق اﻟﻌﻣﻝ و ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ .
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د  /اﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻬﻧدﺳﻳن ﺑﺣﻳث ﻻ ﻳرﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻷﻋﻠﻰ إﻻ ﺑﻌد
اﺟﺗﻳﺎز اﻟدورات واﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ.
ه  /اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺣرﻓﻳﺔ وﺗوﻓﻳر اﻟﺑراﻣﺞ وﻣراﻛز اﻟﺗدرﻳب اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋداد
اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻬرة.

و  /ﻧﺷر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﻓﻲ اﻟرﻳف ﻟﺗﻛون أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟرﻳﻔﻳﺔ وﻟﻛﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ
اﻟﻘرﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﺻﻔﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ  ،ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﺿرورة اﻟﺗﻌﺎون و اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺧﺑرات اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻧﺟﺣت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﺛﻝ اﻟﺻﻳن و ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺧﺑرات و
اﻟﺗدرﻳب .

ﻛﻣﺎ ﻳوﻟﻲ ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ أﻫﻣﻳﺔ ﻗﺻوى ﻹﻋـﺎدة اﻟﺗﺧطـﻳط ﻟـﺑﻌض اﻟـﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣـﺔ و
اﻟﺣﻳوﻳﺔ و ﻣن ذﻟك ﺻﻧﺎﻋﺎت:
 – 1اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻐذاء
إن ﺣــزب اﻹﺻــﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻳــوﻟﻲ أﻫﻣﻳــﺔ ﻗــﺻوى ﻟﺗطــوﻳر و ﺗﺣــدﻳث ﻫــذﻩ اﻟــﺻﻧﺎﻋﺔ و ﺑــﺎﻷﺧص
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ  ،ﻛﻣﺎ ﻳؤﻛد اﻟﺣزب ﻋﻠـﻰ ﺿـرورة اﻟﺗوﺳـﻊ ﻓـﻲ ﻫـذا
اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﻳﻊ اﻟزراﻋﻲ .
ﺣﻳث أن اﻟﺣرﻳﺔ ﻷي ﺷﻌب ﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﻳﻘﺎ ﺑﻘدرﺗﻪ ﻋﻠـﻰ ﺗـوﻓﻳر ﻗوﺗـﻪ و ﻣـن ذﻟـك ﻳـرى اﻟﺣـزب
ﺿرورة اﻟﺗوﺳﻊ و اﻟﺗطوﻳر و اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟـﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟﻐـذاء و ﻣـن ذﻟـك اﻟـﺻﻧﺎﻋﺎت
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزراﻋﺔ و ﻣﺛﺎﻻ ﻟذﻟك ﻣـﺻﺎﻧﻊ اﻷﺳـﻣدة ﺑﻐـرض اﻟوﺻـوﻝ ﻷﻣـن ﻏـذاﺋﻲ ﻟﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻣـواطﻧﻳن
اﻟﻣﺻرﻳﻳن و ﻟذﻟك ﻳرى اﻟﺣزب ﺿرورة إﺗﺑﺎع اﻟﺗﺎﻟﻲ :
 – 1زﻳﺎدة اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ و اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﻳﺔ و ذﻟك ﻣﻊ ﺿرورة
ﻟﺗﺻﻧﻳف ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺻﻧﻳﻔﺎ ﻓﺎﺻﻼ ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﻳﺔ

) اﻟﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ ( ﻓﻳرى اﻟﺣزب ﺿرورة ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﻐرض
اﻟوﺻوﻝ ﻷﻣن ﻏذاﺋﻲ ﻣﺻري .

 – 2اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺟﻳد ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗﺻﻧﻳﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺟوار ﻣﺻﺎدر اﻟﻣواد
اﻟﺧﺎم و اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ ﺗﻳﺳﻳر اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ و اﻟﺗراﺧﻳص ﻹﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ
ﺑﺟوار اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ أو اﻟﺣﻳواﻧﻲ اﻟﻼزم ﻟﻬﺎ و ﻣن ذﻟك إﻳﺟﺎد ﻓرص ﻋﻣﻝ ﺑﺎﻟرﻳف
اﻟﻣﺻري .

 – 3زﻳﺎدة ﺣد اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺿرﻳﺑﻲ ﻷي ﻣﺻﺎﻧﻊ أﺳﻣدة و ذﻟك ﺑﻐرض ﺗوﻓﻳر اﻷﺳﻣدة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﺑﺎﻟزراﻋﺔ ﺑﺳﻌر ﻣﻧﺧﻔض  ،ﺣﻳث إن ﺧﻔض ﺳﻌر اﻷﺳﻣدة ﻳﻌﺗﺑر ﺣﺎﻓز اﻳﺟﺎﺑﻲ داﻓﻌﺎ ﻟﻘطﺎع
اﻟزراﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ و ﻣن ذﻟك زﻳﺎدة اﻟرﻗﻌﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﺗﻌوﻳض اﻟﻔﺎرق ﺑﻳن
اﻟﻌرض و اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﻳﺔ .
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 – 4ﺗوﻓﻳر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ و اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ .
 - 5ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻳن ﻧوع اﻟدﻋم و ﻗدرﻩ ﺑﻳن اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻣواد
ﺑﻐرض اﻟﺗﺻدﻳر و اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ ﺑﻐرض اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ .

 – 6اﻟدﻋم اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑزراﻋﺔ أو ﺗﺻﻧﻳﻊ أي ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏذاﺋﻳﺔ أو أي
أﺳﻣدة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘﻣﺢ و ذﻟك ﺑﻐرض اﻟﺗﺣﻔﻳز  ،و ﻣن ذﻟك زﻳﺎدة اﻟرﻗﻌﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ ﻟﻠﻘﻣﺢ و
ﻫو أﻫم اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﻳﺔ و اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗوﻟﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ .

 – 2اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ

إن ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻳرى ﺿرورة ﻟﻸﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋدم اﻻﺗﺟـﺎﻩ ﻟﺧﺻﺧـﺻﺔ ﻫـذﻩ
اﻟ ــﺻﻧﺎﻋﺎت ﺣﺎﻟﻳ ــﺎ ووﻗ ــف أي إﺟـ ـراءات ﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــذﻟك و ﺗﺄﺟﻳﻠﻬ ــﺎ و ذﻟ ــك ﻟﺣ ــﻳن اﺳ ــﺗﻘرار ﻣﻌطﻳ ــﺎت
اﻟﺳوق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ و ﺗوﻓﻳر ﺳﺑﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﻫذا اﻟﻧظﺎم .
ﺣﻳث اﻧﻪ ﻻ ﻳﺻﺢ اﻟﺗﻔرﻳط ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟـﺻﻧﺎﻋﺎت ﻟﻳـد اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص و اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎري أو اﻷﺟﻧﺑـﻲ ﻓـﻲ
ﻫــذا اﻟوﻗــت و ذﻟــك ﺑــدﻋوى ﺣرﻳــﺔ اﻟــﺳوق و ﺗــﺷﺟﻳﻊ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص  ،ﻓﺎﺳــﺗﻘرار اﻟــﺳوق اﻟ أرﺳــﻣﺎﻟﻲ
ﻟﻳس وﻟﻳد ﻗـرار أو أﻣﻧﻳـﺎت أو ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺑﻌـض اﻟـﺷﻌﺎرات و اﻷﻟﻔـﺎظ ﺑـﻝ ﻳـﺄﺗﻲ ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ و اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ و ﺗوﻓﻳر أﺳﺎﻟﻳب اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻪ .

و ﺑﻣ ــﺎ أن ﻣ ــﺻر ﺣﺎﻟﻳ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻬ ــد ﻟﻬ ــذا اﻟﺗﺣ ــوﻝ ﺣﻳ ــث اﻧ ــﻪ ﻻ ﻳوﺟ ــد ﺣﺗ ــﻰ اﻵن أﺿ ــﻼع اﻟ ــﺳوق

اﻟ أرﺳــﻣﺎﻟﻲ ﻣــن ﻣﻧظﻣــﺎت ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳــﺔ اﻟﻣــﺳﺗﻬﻠك أو اﺗﺣــﺎدات ﻋﻣﺎﻟﻳــﺔ ﺣ ـرة أو ﺷــﻔﺎﻓﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار أو ﻗواﻧﻳن راﺟﻌﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻼﺣﺗﻛﺎر و ﻣـﺎ ﺷـﺎﺑﻪ ذﻟـك ﻣـن ﻣﻣﺎرﺳـﺎت ﺧﺎطﺋـﺔ
.
و ﻟذﻟك ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺿرورة ﻗﺻوى ﻟﻌدم اﻟﺗﻔرﻳط ﻓﻲ ﻣﻘـدرات اﻟﻣـواطن اﻟﻣـﺻري
و ﻣﻌطﻳــﺎت ﺣﻳﺎﺗــﻪ اﻟرﺋﻳــﺳﻳﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ أي إﺟ ـراء ﺣــﺎﻟﻲ ﻟﺧﺻﺧــﺻﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻘطﺎﻋــﺎت ﺿــﻣﺎﻧﺎ ﻟﺣــق
اﻟﻣواطن اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﺗﺎﻣﻳن ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ و ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻌدم طﻐﻳﺎن رأس اﻟﻣﺎﻝ .
ﻛﻣــﺎ ﻳــرى ﺣــزب اﻹﺻــﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻋﻳﺑــﺎ أو ﻋ ـوا ار ﻓــﻲ اﺣﺗﻔــﺎظ اﻟدوﻟــﺔ ﺑــﺑﻌض ﻣﻘوﻣــﺎت اﻹﻧﺗــﺎج
ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﺑﻌض اﻟوﻗت أو ﺣﺗﻰ ﻟﻛﻝ اﻟوﻗت و ذﻟك ﺑﻐرض ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘـوق اﻟﻣـواطﻧﻳن
ﻣــن اﻻﺣﺗﻛــﺎر ﻛﻣــﺎ ﻳــرى اﻟﺣــزب أن ﻻﺗﺧــﺎذ ﻫــذﻩ اﻟﺧطـوات ﻧﺣــو اﻟــﺻﻧﺎﻋﺎت اﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻳﺟــب أوﻻ

ﺗــوﻓﻳر ﺳــوق اﻟﻣﻧﺎﻓــﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟــﺳﻠﻊ و ﻣــن ذﻟــك إﻧــﺷﺎء ﻣــﺻﺎﻧﻊ ﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻟﻠﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص و
دﻋﻣﻬﺎ و ﺗﻌﻣﻝ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎﻝ و ذﻟك ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ﻋدم اﻻﺣﺗﻛﺎر .

ﻛﻣــﺎ ﻳــرى اﻟﺣــزب ﺿــرورة وﺿــﻊ ﺗــﺷرﻳﻊ ﻓﺎﺻــﻝ ﻳﺣــدد ﻫــذﻩ اﻟــﺻﻧﺎﻋﺎت و اﻟﺗــﻲ ﻳﺣظــر ﺳــﻳطرة رأس
اﻟﻣﺎﻝ اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ اﻹدارة أو اﻣﺗﻼك ﺣﺻص ﻣن اﻷﺳﻬم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ .
 – 3اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﻳﻠﺔ و ﻛﺑﻳرة رأس اﻟﻣﺎﻝ
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ﻟظﻬور اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﻳﻠﺔ و ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻳﺳﺗوﺟب ذﻟك ﺗوﻓر أﺣـد اﻟﻌواﻣـﻝ  ،أﻣـﺎ أن ﺗﻛـون ﻣـن
ﺧــﻼﻝ اﻟــﺳوق اﻻﻗﺗــﺻﺎدي اﻻﺷــﺗراﻛﻲ و ذﻟــك ﺑواﺳــطﺔ اﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑﺎﺷــر ﻟﻠدوﻟــﺔ و ﻣــﺷﺎرﻛﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻬــﺎ
ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑـدور اﻟﻣـﺳﺗﺛﻣر و اﻟﻣـﺻﻧﻊ و ﻟـﻳس اﻟﻣ ارﻗـب و اﻟﻣـﻧظم أو ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﺳـﺗﻘرار ﻟﻸوﺿـﺎع
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ و اﺳﺗﺗﺑﺎب ﺳﺑﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ و ﺳﻳﺎدة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ و ﺛﺑـﺎت اﻟﺗـﺷرﻳﻊ و ﻣﻧـﻪ

اﺳﺗﻘرار اﻟﺳوق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺛﺎﻻ ﻟذﻟك دوﻝ اﻟﻐرب .
و ﺣﻳــث أن ﻣــﺻر ﺑــﺻدد ﺗﺣــوﻝ أرﺳــﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻣــﻝ ﻟﺟﻣﻳــﻊ ﻣؤﺳــﺳﺎت اﻟدوﻟــﺔ  ،ﻓﻠﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ ﻫــذﻩ
اﻟــﺻﻧﺎﻋﺎت ﻳﺟــب ﺗــوﻓﻳر ﺟﻣﻳــﻊ ﺳــﺑﻝ اﻷﻣــﺎن ﻟﻠﻣــﺳﺗﺛﻣر ﺳ ـواء أﺟﻧﺑﻳــﺎ أو ﻣــﺻرﻳﺎ ﻛﻣــﺎ ﻻ ﻳــﺄﺗﻲ ﺗــوﻓر
اﻷﻣــﺎن إﻻ ﻣــن ﺧــﻼﻝ وﺿــﻊ دﻳﻣﻘ ارطــﻲ ﺳــﻠﻳم و ﻓــﻲ ظــﻝ اﻟــﺷﻔﺎﻓﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ و ﺳــﻳﺎدة اﻟﻘــﺎﻧون ﺛﺑــﺎت
اﻟﺗﺷرﻳﻊ و ﻫﻲ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﺣر .
و ﺑﻣ ــﺎ أن ﻣ ــﺻر ﻓ ــﻲ ﻣﻬ ــد ﻫ ــذا اﻟﺗﺣ ــوﻝ  ،ﻓﻳ ــرى ﺣـ ـزب اﻹﺻ ــﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺿ ــرورة ﻣﺎﺳ ــﺔ
ﻟﻼﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺗــوﻓﻳر اﻟــﺳﺑﻝ و اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻣؤدﻳــﺔ ﻟﺗــوﻓﻳر ﻫــذﻩ اﻟــﺻﻧﺎﻋﺎت ﺑﻣــﺻر و ﻣــن ذﻟــك اﻻﻫﺗﻣــﺎم
اﻟ ــﺷدﻳد ﺑﺗ ــوﻓﻳر اﻟﻣﻧ ــﺎخ اﻟﻣﻧﺎﺳ ــب ﻟ ــذﻟك و اﻟ ــذي ﻟ ــن ﻳﺗ ــﺄﺗﻰ إﻻ ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ اﻹﺻ ــﻼح اﻟ ــﺳﻳﺎﺳﻲ و
اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ اﻟﺷﺎﻣﻝ ﺑﻣﺻر .

ﻛﻣـﺎ ﻳــرى ﺣــزب اﻹﺻــﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ ﺑﺣــث طــرق اﻟﺗﻌـﺎون ﺑــﻳن اﻟدوﻟــﺔ و اﻟﻣــﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑــﻲ

ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻐــرض و ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺷروﻋﺎت اﻟــﺻﻧﺎﻋﻳﺔ و ﻣــن ذﻟــك ﺗــوﻓﻳر اﻟﻣﻧــﺎخ اﻟﻣﻧﺎﺳــب و طــرق
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن ﻟﺧﻔض رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع و اﻟﻼزم ﻟﺑداﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت .
إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺷرﻳﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻟﺑﻧوك ﻟﻬـذﻩ اﻟـﺻﻧﺎﻋﺎت ﺑﻐـرض ﺗـﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳـﺎت اﻻﺋﺗﻣـﺎن اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺗﻠـك
اﻟﻣﺷروﻋﺎت و ﺧﻔض اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻳﻬﺎ و ﻧظ ار ﻻن اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣـن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻳﻛـون ﻋـﺎدة طوﻳـﻝ
اﻷﻣد .

 – 4اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﻳﺔ :

ﻧظـ ار ﻟﻠوﺿــﻊ اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ اﻟﺣــﺎﻟﻲ ﻣــن اﻧﺗــﺷﺎر ﻟﻸوﺑﺋــﺔ و اﻷﻣـراض ﻣﻣــﺎ ﻳــﺳﺗﻠزم وﺟــود ﺻــﻧﺎﻋﺎت دواﺋﻳــﺔ
ﻣﺗطورة ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧطـﺎر ﻓـﺎن ﺣـزب اﻹﺻـﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ ﻳـرى ﺿـرورة ﻗـﺻوى ﻟﻼﻫﺗﻣـﺎم ﺑﻬـذﻩ
اﻟـﺻﻧﺎﻋﺔ و ﺗﺣوﻳﻠﻬـﺎ ﺑــدﻻ ﻣـن ﻛوﻧﻬـﺎ ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺗﺟﻣﻳﻌﻳـﺔ و ﺗﺧــﺗص ﻓﻘـط ﺑﺗرﻛﻳـب اﻟــدواء إﻟـﻰ ﺻــﻧﺎﻋﺔ
ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ و ﻳﺄﺗﻲ ذﻟك ﺑواﺳطﺔ :

 – 1ﺗﺣﻔﻳز ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻷﺑﺣﺎث اﻟدواﺋﻳﺔ و اﻟﻣﻧﺷﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ ﺑـﺎﺧﺗراع و اﻛﺗـﺷﺎف اﻟـدواء و ذﻟـك ﻣـن

ﺗﺳﻬﻳﻼت ﺿرﻳﺑﻳﺔ و اﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ .
 – 2اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺟﻳد ﻹﻧﺗـﺎج اﻟـدواء ﺗﻣﺎﺷـﻳﺎ ﻣـﻊ اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟـﺳوق و ﺗـوﻓﻳر اﻷدوﻳـﺔ ﻓـﻲ
ﻣﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣواطﻧﻳن ﺑﺛﻣن ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدرة اﻟﻣواطن اﻟﺷراﺋﻳﺔ.
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 - 3اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﺎﺋﺗﻰ دواء اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ أدوﻳﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠدوﻝ اﻟﺳﺎﻋﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻣو.
 – 4اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻐزو اﻟﺳوق اﻷﻓرﻳﻘﻳـﺔ ،واﻗﺗﺣﺎم ﻋـدد ﻣن اﻷﺳواق اﻷﺧرى  -ﺧﺻوﺻﺎً اﻟﻌرﺑﻳﺔ -

ﺑﺎﻟدواء اﻟﻣﺻري.

 - 5ﺗطوﻳر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣواد اﻷوﻟﻳﺔ وﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ داﺧﻝ ﻣﺻر  -ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎً  -ﻣﻊ

ﺗطوﻳر اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺻﻳدﻟﻲ ،واﻟﺣث ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﻳص ﺟزء ﻣﻬم ﻣن أرﺑﺎح ﺷرﻛﺎت ﻫذا اﻟﻘطﺎع
ﻟﻬذا اﻟﻐرض ،ﺧﺻوﺻﺎً ﻣﻊ دﺧوﻟﻧﺎ ﻣراﺣﻝ ﺟدﻳدة ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺟﺎت.
 – 6ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻬﺎﻟك ﻣن ﻟدواء دون اﻟﺣﺎﺟﺔ و إدﺧﺎﻝ ﻧظﺎم ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻷدوﻳﺔ ﺣﺳب وﺻﻔﺔ اﻟطﺑﻳب ﻓﻲ
اﻟﺻﻳدﻟﻳﺎت ﻟﺗﺧﻔﻳض اﻟﻣﻬدر ﻣن اﻟدواء.

 - 5اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳـرة:
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﺗﻣﺛﻝ ﻗطﺎﻋﺎً ﻛﺑﻳ اًر وﻣؤﺛ اًر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ واﻟﻣﻐذﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت

اﻟﻛﺑرى و ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ أن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ إﺣدى اﻟرﻛﺎﺋز

اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ و اﺣد دﻋﺎﻣﺎت اﻟﺗطور ﻓﺎﻟﻣﻧﺷﺋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻫﻲ اﻟرﻛﻳزة
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘر و اﻟﺣر .
وﻟذا ﻳطﺎﻟب اﻟﺣزب اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻼﺗﻬﺎ ،أو اﻟﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻫرة و ﺗوﻓﻳرﻫﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻲ ﺗوﻓﻳر اﻟدﻋم اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﻼﺋم .
ﺿرورة ﺗوﻓﻳر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﺔ و اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺋﺎت و ذﻟك ﺑﻣﺟﺎﻻت ﺗﺳوﻳق اﻟﻣﻧﺗﺞ
اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻬﺎ وﺗﺻرﻳف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ رﻓﻊ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺎت .

 - 6اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ:
 – 1رﻓﻊ ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﻳﺔ ،وﺗوﺟﻳﻪ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﻛﻝ ﻣﺎ
ﻳﻣﻛن ﺗﻠﺑﻳﺗﻪ ﻣن اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ.
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 – 2اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺟﻳد ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻵﻻت واﻷدوات اﻟزراﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ و
ﻣﺗوﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻔﻧﻳﻪ ﻟﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺗوﻓﻳر ﻣﻌطﻳﺎت اﻹﻧﺗﺎج ووﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
اﻟﻣﺻرﻳﺔ
 - 3اﻻﻫﺗﻣﺎم و اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗوﻓر ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻣﺻر ﻣزاﻳﺎ ﻧﺳﺑﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ . .
 - 4ﺗﺣﻘﻳق اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﻣواد اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻛﺎﻟﺳﻛر واﻟﻣواد اﻟدﻫﻧﻳﺔ .
ﻛﻣــﺎ ﻻ ﻳﻐﻔــﻝ اﻟﺣــزب اﻟــﺿرورة اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ ﻹﻋــﺎدة ﺗﻧظــﻳم اﻟــﺳوق اﻟــﺻﻧﺎﻋﻲ و اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﻣراﺟﻌــﺔ و
دراﺳﺔ ﺑﻌض اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻌﻳﻘﺔ ﻟﺗطور اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و ﻣﻧﻬﺎ :
 -1إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ دﻋم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻣﻳﻳـز اﻳﺟـﺎﺑﻲ ﻟﻠـﺻﻧﺎﻋﺎت
اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــﺗم ﺑــﺎﻷﻣن اﻟﻐــذاﺋﻲ أو اﻟــدواء أو ﻣﻘوﻣــﺎت اﻟﺣﻳــﺎة اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻟﻸﻓـراد أو اﻟــﺻﻧﺎﻋﺎت
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ .
 – 2إﻋــﺎدة اﻟﻧظــر ﻓــﻲ اﻹﻋﻔــﺎء اﻟــﺿرﻳﺑﻲ ﻟﻠــﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐﻳــر ﻣــدرة ﻟﻠــدﺧﻝ و اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗــﺿﻳف ﻗﻳﻣــﺔ
ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺻري .
 – 3إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﻳـﻝ اﻟﺑﻧﻛـﻲ ﻟﻠﻣـﺻﺎﻧﻊ ﻣـﻊ ﻣ ارﻋـﺎة اﻟﺗﻣﻳﻳـز اﻻﻳﺟـﺎﺑﻲ ﻟﻠـﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ
أو ﺑﻐرض ﺗوزﻳﻊ اﻟوﺣدات اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻻﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ اﻟﻘطر اﻟﻣﺻري .

 – 4إﻋ ــﺎدة اﻟﻧظ ــر ﻓ ــﻲ ﻛﻳﻔﻳ ــﺔ ﺗﻣﻛ ــﻳن اﻟﻣﻧ ــﺷﺎت ﻣﺗوﺳ ــطﺔ اﻟﺣﺟ ــم و ﺗ ــوﻓﻳر ﻛ ــﻝ اﻟوﺳ ــﺎﺋﻝ و اﻟ ــﺳﺑﻝ

اﻟﻣﻣﻛﻧــﺔ ﻟ ــدﻋم ﻫ ــذﻩ اﻟ ــﺻﻧﺎﻋﺎت و ﺗ ــوﻓﻳر اﻟﺗــدرﻳب ﻟﺟﻣﻳ ــﻊ اﻟﻘ ــﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ ﻟرﻓ ــﻊ اﻟﺟ ــودة و اﻟﻛﻔﺎﺋ ــﺔ
ﺑﻐرض اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .
 – 5ﺗﻣﻛﻳن ﺟﻣﻳﻊ ﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن أداء دورﻫﺎ ﻛﻣ ارﻗـب ﻟﻠـﺳوق و ﻛﻧـوع ﻣـن
اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك .

 – 6زﻳﺎدة اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎك اﻟﺣﻘوق ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ و ﻫﻲ اﺣد أﻫـم اﻟﻌﻘﺑـﺎت اﻟﻣﺎﻧﻌـﺔ ﻟﻠﺗطـوﻳر

و اﻟﺗﻘدم و اﻻﺧﺗراع .

العمال
إن إﺗﺎﺣﺔ ﺗﻛوﻳن اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ إﺿﺎﻓﺔ ﻣن ﺗوﻓﻳر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻬم ﻣن ﺳﻳطرة راس اﻟﻣﺎﻝ و ﻣن ذﻟك
ﺗوﻓﻳر اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﺳﺗﻘرة و اﻟﻛرﻳﻣﺔ ﻟﻬم ﻣن أﻫم دﻋﺎﺋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ .
ﺣﻳث أن ﻻ ﻏﻧﻰ ﻓﻲ أي ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋن اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﺑﺷري  ،ﻛﻣﺎ أن ﺗوﻓﻳر اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻛرﻳﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ ﻳؤﺛر

اﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻹﻧﺗﺎج و ﺗطورﻩ  ،و ﻣن ذﻟك ﻳرى ﺣزب اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ :

 - 1تحسين دخل جميع العاملين و باألخص العاملين بالقطاع العام مع تحديد حد أدنى
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لألجور.
 - 2التحرك االيجابي في عمل كادر خاص للعاملين في بعض القطاعات مثل قطاع الغزل
والنسيج .
 -3االتجاه إلى صرف صرف وجبة عينية للعاملين بالمصانع .
 -4زيادة بدالت بعض الصناعات ذات الطبيعة الخاصة و المؤثرة على الصحة العامة
للعاملين بھذه الوحدات اإلنتاجية مع توفير التامين الصحي المناسب لھم و لظروف عملھم.
 -5متابعة تطبيق المادة  85من القانون  12لسنة  2003والتي تنص على أنه إذا وقع العمل
في أيام العطالت الرسمية مثل الجمعة يمنح العامل مثلي أجر اليوم أو يمنح أجر الجمعة
مع يوم بدل راحة .
 -6تطبيق المادة  78من قانون التأمين رقم  79لسنة  85بعد تعديله بالقانون رقم  107لسنة
 87والتي تعطى للعامل الحق في صرف الحوافز والبدالت و اإلضافي ومكافآت اإلنتاج
عن أيام األجازات المرضية ..
 -6تثبيت حملة المؤھالت قبل الخدمة وأثناء الخدمة بما يتناسب مع مؤھل كل عامل .
 – 7حرية تكوين النقابات و توفير الدعم لھذه النقابات مع إلغاء سيطرة أجھزة األمن على أي
تشكيالت شرعية و عدم التدخل في عملية االنتخابات الداخلية بھذه التشكيالت.
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