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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  العظيم،إلى شعب مصر 

  الشباب مفجر الثورة وعمادها،إلى 

  إلى شهداء الثورة ومصابيها،

ً هو عصر اجلمهورية الثانيةتدخل مصر فى األسابيع القليلة  ً جديدا ....  القادمة عصرا
 ،يناير ٢٥جمهورية سوف نعمل ونصر على أن تكون دميقراطية دستورية، تقوم على مبادىء ثورة 

ً عن توجه غالبيتهم، وتقدم ، أهدافها رجموتت ً وصدقا تستند الى أصوات املواطنني، وتعبر حقا
ذي أصاب الدولة بسبب التباس األولويات اللل الكبير اخلعلى حركة تغيير ثورية فعالة، تعالج 

ً عنفوانقق ، وحتاالدارة وضعف الهمة سوءو ً إقتصادي ا يواجه الفقر عدونا األول. وتقدماً اجتماعياً  ا
  إيجابياً وشامالً.

العمالق املصرى من جديد، يحقق ذاته ويستعيد هيبته  لينهضنعم نحن نطلق النفير 
ً إلى أمته العربية وقارته االفريقية واطاره االسالمى ومياهه  وكرامته ومكانته، ويعود عفيا

  املتوسطية.

ً ولقد ترك النظام السابق وراءه وضعا  ً متردياً، كما سجل سياسيا ً وإجتماعيا إقتصاديا
ً فى املواقف السياسية امل صرية على املستويني اإلقليمى والعاملى، وأضعف وزن مصر تراجعا

كدولة محورية فى النظام الدولى، وكاد يخرجها من موازين القوى االقليمية والدولية، ووضع 
مصر أمام حتد تاريخى أن تكون أو ال تكون، وهو حتد لم تواجهه طوال تاريخها احلديث، رغم كل ما 

  مرت به من أزمات ونكسات.

مع اخللل رع ما ميكن بأسإلى عملية إعادة بناء تكاد تكون كاملة للتعامل حتتاج  إن مصر
ً طموحاً، وحتتاج إلى في ذلك  وهيالذى حدث، الكبير  واضح جدول أعمال رؤية واضحة، وبرنامجا

  ومحدد تسير عليه. 

الدميقراطية،  يثالثة بنود رئيسية هلقد سبق وأن طرحت في أكثر من مناسبة و
والتغيير، والتنمية، ووضعت فى املقدمة استعادة األمن واألمان، وكلها بنود تتطلب عمالً جاداً، 

ً حجم األزمة التى منر بها، ومقدار كفء وفريق عمل  مؤمن ببالده، فخور بقدراتها، يعلم متاما
  .قوم بهالذى يجب أن ياخلطر الذى يحدق ببالدنا، ومن ثم يقدر حجم العمل 

ً لتحقيق طفرة لقرن إالنصف األول من ااملتبقي من تعتمد إن رؤيتنا يجب أن  ً زمنيا طارا
واستعادة للدور القوى الذى لعبته على املسرح االقليمى  يني،فى حياة مصر واملصرحقيقية 

والدولى، وإن كان فى ثوب جديد يعكس روح الثورة والديناميكية التى وفرتها والتغييرات التى 
  .اخلقته

الرؤية هو توقع أن يصل عدد سكان تلك واحد من العناصر األساسية فى بلورة أهداف إن 
القادم، والى مائة وخمسني مليون أو يزيد بحلول عام قد مصر الى مائة مليون نسمة فى الع

أكبر دول العالم العربى والشرق األوسط بذلك (طبقاً ملؤشرات الزيادة السكانية)، لتصبح  ٢٠٥٠
لبحرين األبيض واألحمر، والثانية في أفريقيا. وهذا أمر يجب االعداد له منذ اآلن فى وحوض ا
كذلك والتعليم والصحة والبحث العلمي، ذلك  ويأتي على رأساحلياة املصرية، مناحي مختلف 
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توسعها، والصناعة والتكنولوجيا وحركة تعميقها  إمكانياتالثروة الوطنية من الزراعة وتعبئة 
وغير ذلك من  ،وتوفيرها وتنويعها وتوزيعها، والسياحة ومضاعفتها، واخلدمات األساسية

  مجاالت احلياة.

ثم إن دولة يصل عدد سكانها الى هذا العدد الهائل الشك جتد نفسها بني الدول 
ً كبيراً اقتصادياً  الضخمة ذات املوقع اخلاص على اخلريطة اإلقليمية والعاملية، وهذا يشكل حتديا

على مثل مصر أن تعتمد دولة ضخمة طروح سياسياً، فلن يكون من امل كذلكواجتماعياً،  و
املعونات األجنبية، وال أن تقبل أن تبرم األمور من حولها دون دور أساسى لها، ومن هنا فان 

ً مس ً يجب أن يكون شامال ً محدد األهداف فى السياستني تخطيطنا من اآلن فصاعدا تقبليا
مبنياً بصورة أساسية على خطط معتمدة وسياسات  الداخلية واخلارجية، وصارماً فى التنفيذ،

ملا يستجد مقررة مؤسسياً، تلتزم بها احلكومات املتتابعة، ويتم تطويرها بشكل مؤسسي وفقاً 
  .تثري اخلطط وتعجل بالتنفيذورات العلمية والتكنولوجية، التي من تغيرات، السيما التط

هذا كله يتطلب بلورة عمل وطنى يجمع الكل حوله ووراءه، ال فرق هنا بني مسلم 
ً فى خطر، وعلى الرئيس أن  وقبطي، ليبرالى ومحافظ ويسارى. إن الوطن فى خطر، وثورته أيضا

  ملطلوبة لتحقيقه.الكتلة احلرجة ا خلقيقود حتالفاً وطنياً كبيراً النقاذ الوطن إلحداث التقدم و

إننى إذ اتقدم للترشح لرئاسة اجلمهورية، فلست أتقدم لتبوء منصب، وإمنا لقيادة أمة 
ً إنها لن تكون نزهة، وإمنا مسئولية كبرى تتطلب من  فى خطر ودولة فى أزمة، وأعلم متاما
 املواطن الذى سوف يحملها أن يضع عصارة خبرته وخالصة فكره ومختلف قدراته وجل نشاطه
فى خدمة مهمة مقدسة هى إنقاذ الوطن وإعادة وضعه على الطريق نحو التقدم والرخاء 

من أجل  –كل في موقعه  –، وأن ميد يده لكل أبناء الوطن للعمل واستعادة الكرامة واالحترام
  ،حتقيق اآلمال والطموحات

ً بتحقيق رؤية أاننى حني  أرى فيه  وطرح برنامجقول ذلك امنا أضع أمام الشعب التزاما
العدالة واحلرية، : تخذ من مطالبهاتالثورة إلى دولة، وحتول ....  ترجمة أمينة ألهداف الثورة

ً الكرامة اإلنسانية ركائزواالجتماعية،  اقتصاد أكثر عدالً نحو لالنطالق نحو مستقبل أفضل، و ا
 ً   .خالق لفرص العمل وإمكانات الترقي االقتصادي واالجتماعي ،وتوازنا

من كسر الدائرة  -ثروة بالدنا الكبرى  –شعب مصر متكني إننى التزم بأهداف الثورة فى 
وأسلوباً، ومدرسة معلماً ومنهجاً واملرض والبطالة، بدء ببناء نظام تعليم جديد، مية املفرغة لأل

ً من الينت ً مختلفا في صنع مستقبل وطنه، وفي على اإلسهام بكفاءة شباب القادر ج جيال
ً  سة بقوةاملناف ً وعامليا ً بإ. إقليميا تستهدف محو تباع السياسات وتنفيذ البرامج التي مرورا

، وإثراء القوة اللينة ملصر، بإحياء ، األمية فيما ال يتعدى سنوات احلكم األربع للرئيس املنتخب
 وانتهاءالبحث العلمى واستعادة الزخم الفكرى والروحى املصرى فى اآلداب والعلوم والفنون، 

نشر بإحداث نقلة نوعية في الرعاية واخلدمة الصحية ووضع أسس نظام تأميني صحي شامل ي
  الطبقات غير القادرة.بدء بمظلته على اجلميع، 

والتزامى قاطع فى رفض التفرقة بني املصريني بكل مضامينها ومظاهرها، ورفع راية 
لتمييز بني املصريني ألى سبب كان، املواطنة أساساً للحمة الوطنية املصرية، وفى املنع احلاسم ل

ً وحقوقهم دون  وأن يشرع ذلك فى الدستور ليكمله القانون الذى يحمى حرية املواطنني جميعا
  تفرقة. 
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كما ألتزم بدفع الشباب إلى آفاق العمل السياسى، وإلى مختلف شرايني العمل الوطنى 
لف املواقع السياسية والتنموية فى مواقع رائدة وقائدة، وكذلك فى حماية دور املرأة فى مخت

  واملهنية، وفى رعاية املاليني من مواطنيها ذوى اإلعاقة.

إننى ألتزم بالعمل على وضع أسس إنطالقة إقتصادية تضمن مضاعفة الدخل القومى 
خالل عشر سنوات، ووضعه على منحنى تصاعدي ينقل مصر إلى مصاف الدول املتقدمة، 

% خالل السنوات األربعة القادمة، ٢٠يعيشون حول خطه بنسبة وتخفيض نسبة الفقر ومن 
. بل إن من املهم ان يكون ٢٠٢٥% أخرى بحلول عام ٤٠والتخطيط العلمى للقضاء على 

ً فى ضرورة اخراج كل املواطنني من دائرة الفقر ،  ً وفاعال ً وقاطعا التخطيط املصرى واضحا
  .٢٠٤٠وإبعادهم عن خط الفقر بحلول عام 

لتزم بأن أعيد اجلدية الى دوائر احلكم، وان أعيد الكفاءة الى مجال اخلدمات، وان إننى أ
أضرب بيد القانون على كل أشكال الفساد واإلفساد، وهو ما يتطلب تغيير القوانني املليئة 
بالثقوب التى مكنت الفساد أن يستشرى، ومكنت سوء ادارة احلكم أن ميسك بخناق الناس 

  ويفسد حياتهم.

فى ملفات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة واخلدمات طفرة هد بأن احقق وأتع
  وباقى ملفات احلياة املصرية.

وااللتزام لدي حاسم باحلفاظ على األمن القومي املصري، بكل عناصره السياسية 
واالقتصادية وغيرها، وعلى رأسها احلفاظ على الثروة املائية املصرية، وهو ما أتعهد به من 

مي الوطني والقومي، ولن أسمح بأي تالعب من أية جهة كانت بحقوق مصر انطلق التزم
  واملصريني في احلياة والنماء. 

اجلمهورية الثانية فى تاريخ مصر  -إننى اذ أعلن ترشحى لرئاسة جمهورية مصر العربية
ً كى نضع مصر  –احلديث  وأتقدم حلمل هذه املسئولية، امنا أدعو جميع املواطنني أن نعمل سويا

على الطريق الصحيح .... طريق الدميقراطية والعدالة والكرامة، طريق احلرية وبناء دولة حديثة 
واقتصاد قوى يوفر فرص العمل والرخاء ألبنائه وبناته، ويعتنى بضعفائه ومهمشيه، مع الركض 

ما تسمح به عزمية وجهود وخيال هذا الشعب العظيم لفتح آفاق واسعة طاملا متنيناها، بأسرع 
وجاء الوقت بفضل الثورة وشبابها ليس فقط لنعيشها، ولكن أيضا ألن حتصد أجيال من بعدنا 
ثمارها. لقد فعلتها دول كثيرة غيرنا وجنحت، فلماذا ال ننجح نحن، ولسوف ننجح بالعزمية 

  .الة اخلمول والبطء والفساد، وإنهاء حفي اإلدارة والقائم على الرشد والكفاءة علالفاوباألسلوب 

والسياسات التى تقترحها، والتى هى نتاج تفكير طويل  ،إن الرؤية التى حتويها هذه االوراق
وبحث متعمق، وجوالت موسعة فى مختلف أرجاء البالد، ونقاش مفصل مع عدد كبير من خيرة 

 - قمت بها وفريق العمل املعاون لي  - ا من أهل العلم واخلبرة ومن الشبابعقول مصر وضمائره
، وتطرح برامج وخططاً في مشروع جاد للنهضة إمنا تعكس طموحات وآمال شعب مصر

لتحقيقها، فى اطار من الواقعية التى حتصنها من تقدمي الوعود الزائفة أو القفز الى اجملهول. 
، وهي بذلك متثل استراتيجية شاملة ل أو التشاؤم املثبط للهممومن اإلفراط فى التفاؤل املضل

وض في املالمح العامة لسبل حتقيقها، دون الدخول في التفاصيل هداف الكبرى وتختخط األ
ة للتنفيذ التي يجري العمل اآلن على تطويرها في شكل خطط وأوراق عمل ستكون جاهز

  .مباشرة
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بأفكار ومقترحات محددة  تتعامل مع املستقبل وآفاقهإننى إذ أتقدم بهذه الرؤية التى 
، إمنا أعرضها على أبناء الوطن املتطلعني إلى عهد من األمانة واجلدية والكفاءة ملشروع النهضة

فى احلكم، آمالً فى دعمهم لها وفى العمل على إثرائها وصوالً إلى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها 
، وتشترك تضطلع به الدولة ئاسة القادمة وما بعدها فى مسارروالسير على دربها خالل فترة ال

كافة مؤسسات العمل الوطنى والقطاع اخلاص  واجملتمع املدنى  السير عليهمعها فى 
  .واملواطنني

 –اذا ما شرفنى الشعب املصرى بهذا التكليف  – إن مهمتى فى فترة رئاستى الوحيدة
ً على دفع مصر الى األ هى أن اعيد الى الشعب حكومته مام، وأن اسلم أمانة هذا ليعمال معا

ضبط بوصلة حركته املتدفقة الى الوطن ملن بعدى. وقد قطع صلته مباض جتاوز سلبياته، و
  مام، وخطا خطوات واسعة على طريق احلرية والعزة والتقدم.األ

ً للس برنامجوأخيراً، فهذا  ً جلمهورية مصر، ورئيسا لطة التنفيذية، مرشح ليكون رئيسا
ً بوجهة نظر شاملة مبنية على عقر مفعم بالعزمية، ملىء باآلمال، كى يدخل  منصبه مسلحا

ً فى االعتبار الدور التشريعى والرقابى  علىاطالع واسع على شئون البالد وقدرة  قيادتها، آخذا
ً على التعاون معه للوصول الى توافق وطنى  الد من حتديات تواجهه البحول ما للبرملان، وعازما

  والعمل املشترك على مواجهتها وعالجها.

  هذا عهدى مع اهللا ومع شعب مصر العظيم.

  عمرو موسى

  ٢٠١٢بريل أ ١٨
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 احملتويات

  يوم األولى ١٠٠برنامج الـ

  املالمح الرئيسية للبرنامج السياسي

  نظام جديد إلدارة الدولة    

  حكومة تتمتع بثقة الشعب وجهاز إداري كفء                   

  احلرب على الفساد وتعزيز الشفافية واحملاسبة    

  حتقيق أمن املواطن    

 استقالل القضاء والعدالة الناجزة وسيادة القانون                   

  صون كرامة املواطن وحماية حقوقه وحرياته    

  د ....وطن واحدشعب واح                   

  املرأة ..... أكثر من نصف اجملتمع                   

  الشباب أمل املستقبل    

  حتقيق تطلعات املواطنني ذوي اإلعاقة    

  تفعيل دور األحزاب والنقابات واجملتمع املدني    

  اإلصالح اجلذري للمنظومة اإلعالمية                   

    واملناطق الساحلية واحلدوديةإنهاء تهميش احملافظات     

  املالمح الرئيسية للبرنامج االقتصادي واالجتماعي

  مصر بال فقر                  

  إيقاف نزيف االقتصاد القومي واستقرار ماليات الدولة                  

  حتقيق العدالة االجتماعية    

  القضاء على البطالة بنمو اقتصادي خالق لفرص العمل    

                   ً   اقتصاد منافس عامليا

  خريطة اقتصادية جديدة ملصر    
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  حتقيق إنطالقة االقتصاد املصري    

  منحة مصر السكانية    

  حياة أفضل لكل مصري    

  التنمية املستدامة    

  املالمح الرئيسية لرؤية األمن القومي وسياسة مصر اخلارجية
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  يوم األولى ١٠٠الـبرنامج 
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ً وأزمة اقتصادية طاحنة  ً منفلتا ً أمنيا يواجه الرئيس القادم، ومنذ اليوم األول وضعا
ً ماليني املصريني من اتهاخلفتها الفترة االنتقالية وإضطراب الفقراء ، يدفع فاتورتها يوميا

السلع واخلدمات، واالختناقات في  ألسعارادة احلوتتالية املرتفاعات االفي ظل محدودي الدخل و
الذين  - الشبابمن السيما  - مئات اآلالفمعاناة فضالً عن توفيرها، مبا في ذلك أساسيات احلياة، 

خللل من اتضاف إلى إرث ثقيل لوا في احلصول على فرصة عمل، وهي أعباء فشأو  عملهمفقدوا 
بدليل مؤشرات الفقر سنوات األخيرة، والقصور طال كافة مجاالت احلياة املصرية، وخاصة في ال

يعبر مبصر مرحلة األزمة، ويكون في ذات الوقت  كفءمبا يستلزم حتركاً فورياً ووالتعليم والصحة، 
  خطوة أولى على طريق إعادة البناء.

ً ملصر شخصي إذا ما وضع الشعب ثقته في  –وعليه، أتعهد  ببدء العمل على  -رئيسا
ويتناولها برنامجي  ،البناء التي ترسم هذه السطور مالمحها العامةكافة محاور رؤية إعادة 

على أن أعمل جاهداً خالل املائة يوم األولى من ، املفصل الذي تقدم هذه األوراق مالمحه الرئيسية
  :على النحو التاليتولي أمانة الرئاسة على حتقيق عدد من األهداف، 

  اخلروج من األزمة احلالية
 ً إنهاء حالة الفوضى األمنية وإعادة ، بأمن املواطن واستعادة شعوره بالطمأنينةحتقيق : أوال

وصون كرامة املواطن واحترام  ،االنضباط، في ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله
ة جهاز الشرطة االرتقاء مبهنيو إعادة هيكلة وزارة الداخليةالفوري في بدء والحقوقه وحرياته، 

  وكفاءته. 

 ً   ،، بال استثناءات، بالتنسيق مع مجلس الشعبإللغاء الفوري حلالة الطوارئ: اثانيا

ً ثا  القتصاد القوميلإليقاف النزيف املستمر وتوفير السيولة املالية الالزمة اتخاذ اإلجراءات : لثا
حزم  الدولية لتوفيرالعربية وعلى أن يشمل ذلك توظيف عالقاتي واتصاالتي الية، اوز األزمة احلجتو

  :هما، حتقيقاً لهدفني رئيسيني، وارد املاليةاالستثمارات وامل

 رغيف العيش ، مثل نيمواطنلل ياةاحلأساسيات توفير في  االختناقات احلاليةلقضاء على ا
مبا في ذلك التطوير السريع ملنظومة توزيع املواد  ،والبنزين والسوالر وأنابيب البوجتاز

صيانة الطرق على رأسها اخلدمات األساسية، ووكذا  للمواطن،وصولها البترولية، مبا يؤمن 
، على أن يلي ذلك خطط قصيرة ومتوسطة األجل لضمان واملرور وجمع القمامة والنظافة

 .للمواطننياخلدمات كفاءة تقدمي واستمرارية 
  ا أكثر فئات مباعتباره – احلاليةاالقتصادية حماية الفقراء والعاطلني من تداعيات األزمة

 :وذلك من خالل –اجملتمع تأثراً بها 
o على النحو الذي سيلي التطرق إليه  استمرار دعم الغذاء وترشيد دعم الطاقة

 .بالتفصيل
o مثل ،األساسية العامة اتضخ االستثمارات احلكومية في مشروعات األشغال واخلدم

النظافة، وهو ما سيوفر أعمال الطرق، وتنظيف الترع، واملدارس واملستشفيات وصيانة 
، فضالً عن للعمالة اليومية واملؤقتة حلني استعادة االقتصاد القومي لعافيته عملفرص 

 .بجودة املرافق والبنية األساسية االرتقاءاملساهمة في 
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o  شهور ٩- ٦ملدة املسجلة تعادل نصف احلد األدنى لألجور و للبطالةتقدمي إعانة مؤقتة، 
(محو األمية،  فالتوظص لدعم فربرامج تدريبية املستفيدين بشرط التحاق ب وذلك

 .التدريب التأهيلي، التدريب التحويلي)
o ن بلغ سن التقاعد لكل ميعادل نصف احلد األدنى لألجور  توفير معاش ضمان اجتماعي

واألرامل واملرأة املعيلة ممن ال ميلكن مصدر دخل دون معاش ممن ال ميلكون مصدر دخل، 
ملنظومة التأمينات واملعاشات مبا يضمن حياة كرمية  ةبدء عملية إصالح شاملمع ثابت، 

  لكبار السن من املواطنني.  
o  توسيع وزيادة برامج التحويالت النقدية املوجهة التي تنفذها وزارة التضامن االجتماعي

مصدر  نيتام القصر، واألرامل واملطلقات وغير املتزوجات ممن ال يتوفر لهلألنطاق تغطيتها 
والعمال الزراعيني، والعمالة املوسمية، مع رفع قيمة تلك التحويالت لتصل دخل، 

ً إلى نصف احلد األدنى لألجور، على أن يلي ذلك ملنظومة تلك اإصالح شامل ل تدريجيا
مثل القضاء على هامة، لتحقيق أهداف اجتماعية مستقبالً للتوسع في استخدامها 
وعمالة األطفال، وإجراء الفحوصات  ،طفال الشوراعأظاهرة التسرب من املدارس، و

، مع االسترشاد بالتجارب العاملية الناجحة في هذا الطبية، وتسجيل العاطلني، وغيرها
 .البرازيل واملكسيكجتربتي السياق، وعلى رأسها 

 ً بعالج تكفل الدولة الكامل و، واألحداث الالحقة لها، الوفاء بحقوق شهداء ومصابي الثورة: رابعا
سفر احلاالت احلرجة للخارج مبا في ذلك حتمل تكاليف العجز الكلي أو اجلزئي، حاالت املصابني ب

ببرامج محو األمية أو التدريب والتأهيل مصابي الثورة  الستكمال العالج، وإحلاق الراغبني من
دون إجناز  تكون قد حالتوإزالة أية عوائق سياسية أو بيروقراطية لغرض التوظيف حسب احلالة، 

  القصاص القضائي العادل. 

 ً التى صدرت لصالح عشرات اآلالف من املواطنني ولم  تنفيذ األحكام القضائية النهائية: خامسا
  يتم تنفيذها بعد، خاصة الصادرة ضد الدولة وأجهزتها.

 ً والتخفيف بأسعار مناسبة من أسمدة ومبيدات وتقاوي الفالح توفير مستلزمات انتاج : سادسا
كلية  اوفوائده تلك املديونيةأو اسقاط  بنك التنمية واالئتمان الزراعيمن عبء مديونيته لدى 

 .واضحةمحددة و، وفقاً لضوابط حسب احلالة

 ً  من جتاوز اآلثار السلبية لألزمة احلالية متكنهدعم قطاع السياحة بحزمة من اإلجراءات : سابعا
ً مع استقرار الوضع األمني ، وتشمل تأجيل سداد واجلمارك الضرائب  واستعادة حيويته، تزامنا

تلك أو تقسيطها، وتوحيد جهة فرض الرسوم على  ملدة عاماملستحقة على منشآت القطاع 
   .املنشآت

  واالجتماعية وضع أسس االنطالقة االقتصادية
 ً بالتقدم بحزمة أولى من التعديالت التشريعية لسد الثغرات التى  بدء احلرب على الفساد: ثامنا

سمحت للفساد أن يستشرى، ومبشروع قانون لتحقيق االستقاللية الكاملة والفعلية لألجهزة 
  هدار املال العام.اصة لوقف االرقابية، وإحكام الرقابة على الصناديق اخل

 ً يحقق املطالب املشروعة للعمال واملوظفني مبا بدء اإلصالح الشامل لقوانني العمل : تاسعا
وإضفاء املرونة الالزمة على سوق العمل وتفعيل آليات التفاوض اجلماعي بني احلكومة والعمال 

  وأرباب العمل.
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 ً تقنني ملكية األراضي في سيناء والنوبة واحملافظات الساحلية واحلدودية  : بدء إجراءاتعاشرا
   حقوق الدولة واملواطنني. مبا يحفظ واملناطق غير اخملططة،

لدراسة جميع امللفات الرئيسية املطلوبة خلدمة اجملتمع : إطالق ورش عمل رئاسية عشرحادي 
وحتقيق رخائه، تشكل من املتخصصني املصريني داخل البالد وخارجها، وتعقد جلساتها بالتوازي، 

يوم األولى، والذي يحيلها بدوره جمللس الوزراء املائة  في نهايةعلى أن تتقدم بتوصياتها للرئيس 
إلى البرملان في شكل مشروعات قوانني، ويأتي على رأس هذه امللفات الغالء، ثم للدراسة، 

ودعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة، وإدماج القطاع غير الرسمي في االقتصاد ، تشغيلوال
تنمية ة، ويالصحاخلدمات و، واالبتكار البحث العلمي، ودعم التعليموومحو األمية القومي، 

السياحة، تنشيط الصناعة، والنهوض ب، ووالصناعات املرتبطة بها حتقيقاً لألمن الغذائي الزراعة
    . في اجملتمعمتحدي اإلعاقة دمج والكرمية، قل وسائل الن، وحملدودي الدخل اإلسكانتوفير و

إنشاء هيئة وطنية و، محور قناة السويس: بدء اخلطوات التنفيذية ملشروع تطوير ثاني عشر
  .على تنفيذه انوشركة مساهمة تشرف

أساس إلصالح مناخ األعمال واالستثمار في ك تبني معايير عضوية االحتاد األوربي :عشر ثالث
  . مصر متهيداً لتحقيق انطالقة اقتصادية كبرى

  :تشكيل اجملالس التالية :عشر رابع

 كالً  -رئيس اجمللس  –، والذي سيشمل باإلضافة إلى رئيس اجلمهورية مجلس األمن القومي
العدل، اخلارجية والدفاع، وووزراء ورئيس الوزراء، من رئيسي مجلسي الشعب والشورى، 

ورئيس جهاز اخملابرات ورئيس األركان، والقائد العام للقوات املسلحة، الداخلية واملالية، و
فة إلى من يقتضي األمر وجوده باجمللس من املسئولني العامة، كأعضاء دائمني، باإلضا

ً للموضوعات املطروحة واملتعلقة باألمن أو العسكريني، التنفيذيني أو التشريعيني  طبقا
على أن يكون اجمللس هو املعني دون غيره مبناقشة األمور املتعلقة  مبفهومه الواسع، القومي

  .بالقوات املسلحة املصرية وموازنتها
 ويضم خبراء مصر وأهل العلم والرأي ورواد العمل االقتصادي  االقتصادي واالجتماعي اجمللس

للشباب  املناسبالتمثيل ضمان مع منظمات اجملتمع املدني والنقابات،  يوممثلواالجتماعي، 
واملرأة وذوي االحتياجات اخلاصة، تكون مهتمه الرئيسية التخطيط االستراتيجي لتحقيق 

  .ومتابعة التنفيذ دية واالجتماعيةاالنطالقة االقتصا
  ويضم رموز مصر من العلماء واملثقفني والكتاب والفنانني،  الفنونالعلوم والثقافة ومجلس

يخ دعائم دولة العلم واملعرفة واستعادة ريادة سلترالسياسات الهادفة تكون مهتمه وضع 
 مصر الثقافية والفنية.

 تكون مسئوليته وضع السياسات والبرامج الكفيلة بحصول  مجلس أعلى لذوي اإلعاقة
هذه الشريحة الكبيرة من أبناء الوطن على كافة حقوقهم السياسية واالقتصادية 

  . ، ودمجهم الكامل في اجملتمعواالجتماعية

تنفيذ هذه  بشأنبكشف حساب كامل للشعب والبرملان األولى أتقدم في نهاية املائة يوم سو
  اإلجراءات.
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ميثل امتام انتقال احلكم إلى سلطة مدنية منتخبة حلظة فارقة في تاريخ مصر احلديث، 
ً ببدء العمل لتحقيق أحد أهم أهداف الثورة، وهو الدميقراطية. في هذا الصدد، فإن نقطة  إيذانا

الدميقراطية هي أن يأتي البداية في ترسيخ دعائم 
ً ديد معبراجلدستور ال  ،عن روح وأهداف الثورةا

ومطالب الشعب في احلرية والعدالة االجتماعية 
ً والكرامة اإلنسانية، و دولة سس الألضامنا

  ، وفقاً ملبادئ، أهمها:ديثةاحلدميقراطية ال

 السلطتني التنفيذية والتشريعية وينظم العالقة بينهما بني يفصل  نظام رئاسي دستوري
سلطات ب اخلاصةعلى أساس من التوازن احملقق الستقرار مؤسسات احلكم، ويضع الضوابط 

سنوات) بحد أقصى مدتني، ويفعل سلطات البرملان  ٤الرئيس ويحدد مدة الفترة الرئاسية (
 يزانية.في التشريع والرقابة على أعمال احلكومة وإقرار امل

 معتنقي  واحتكام، ي املصدر الرئيسي للتشريعبادئ العامة للشريعة اإلسالمية هامل
 . الشرائع السماوية األخرى لشرائعهم فيما يتعلق باألحوال الشخصية

 وتفعيل سيادة القانون وحتقيق العدالة الناجزة. للقضاءكامل االستقالل ال 
 ومهمتها حماية الوطن واستقالله وسالمة ووحدة أراضيه القوات املسلحة ملك للشعب 

  .وحماية أمنه القومي
 بدون أي متييز أو إقصاء بسبب الدين أو اجلنس أو  حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

 .اللون
 احلرية االقتصادية والعدالة االجتماعية: ركيزتني أساسيتنياالقتصاد الوطني على  قيام.  

 ً ، يطرح برنامجي االنتخابي وتنمية فعالة لتحقيق دميقراطية حقيقيةفي هذا، واستهدافا
  العمل على احملاور التالية:

  نظام جديد إلدارة الدولة
جديد أمام فرصة تاريخية لوضع أسس نظام عد جناح ثورتها الفريدة بتقف مصر اليوم 

كبلت حركتها وأهدرت طاقتها، ومهدت التى  اتفأحد أخطر اآلمن إلدارة الدولة تتخلص فيه 
. واختصرت مصر في عاصمتها، وفي واد ضاق بسكانه، أال سلطوىالحلكم انظام الطريق أمام 

  .، وصنوها البيروقراطية املعوقةوهي املركزية املفرطة

كزية في مصر نظام أملته ظروف إن املر
وتطورات منذ سالف العصور، وفرضته احلاجة إلى 

كانت  إحكام السيطرة على تدفق مياه النيل، حني
الزراعة هي النشاط األساسي للمجتمع واالقتصاد. 
أما اليوم فقد تغير احلال، واتسع نشاط اجملتمع بني 
زراعة وصناعة وجتارة وسياحة وخدمات، وبني هجرة 

طلب إعادة مما يت، املطلوبةاخلدمات سرعة وكفاءة فيه تراجعت في الوقت الذي ، خلية وخارجيةدا
النظر في نظام احلكم وتطويره، السيما العالقة بني العاصمة وبني مختلف األقاليم املصرية، 

 نظام رئاسي دستوري 

الفصل بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية 

 واستقالل القضاء 
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وكذلك فيما يتعلق بتقسيم العمل واملسئوليات في هذا اإلطار، بهدف أن يقترب صنع القرار 
 يذه من موقع من سيتأثرون به في املقام األول.  وتنف

أسلوب جديد لتأخذ مصر ب حانأعتقد بأن الوقت  ة،مستفيضودراسة وبعد بحث  ،إنني
  املستندة إلى دعامتني أساسيتني، هما:الالمركزية إلدارة الدولة يقوم على 

 على قاعدة من املشاركة  الرأي والقرارهو صاحب لشعب دميقراطية حقيقية جتعل ا
واملسئولية الشعبية ..... دميقراطية ال تقتصر على انتخاب رئيس اجلمهورية أو البرملان، وإمنا 

ً برؤساء متتد لتشمل املسئولني على مختلف مستويات اإلدارة احمللية، بدء باحملافظني،  مرورا
 ...... ومبا ال يزيد عن مدتني محددةات لفتروانتهاء بعمد القرى، املدن واملراكز واألحياء، 

من أجل ذلك تلك متاحمللية بعملية صنع القرار، وتنفيذية الجهزة فيها األدميقراطية تضطلع 
 تراقبها وحتاسبها مجالس شعبية ل املشكالت وخلق الفرص،حلوآليات التدخل الصالحيات 

لفترات  منخبة هي األخرى، لقروية)(مجالس احملافظات واملدن واملراكز واألحياء واجملالس ا
  . محدودة، كل ذلك في إطار منضبط ال يترك فرصة لعشوائية القرارات

  ،بدء بإعادة رسم حدود بعض احملافظات، وعلى مشروع للنهضة االقتصادية واالجتماعية
وإمكانات مدها محافظات الصعيد من عدد رأسها 

 ً االمتداد ر الظهير الصحراوي ألغراض ي، وتوفعرضيا
ومن  -، وتوفير قدر عال من استقاللية الزراعي والعمراني

صنع القرار احمللي في كل إقليم أو  -ثم فاعلية 
محافظة، مبا يأخذ في االعتبار متايز وتباين الفرص 

  والتحديات التنموية من إقليم آلخر. 

إلى نظام يقوم على إن الدعوة إلى نظام إلدارة الدولة يستند إلى الالمركزية تعني التحول 
  بني: واالختصاصاتوالصالحيات  وواقعي للمسئولياتكفء توزيع 

 تضطلع مبختلف املسئوليات القومية واملركزية للدولة، وعلى رأسها  قويةمركزية  سلطة
 االجتماعيةاالقتصادية ولعملية التنمية وتوفير املناخ املناسب ضع السياسات الكلية و

 الدفاعتولي مسئوليات ووحتقيق العدالة االجتماعية، ، والبشرية املتوازنة بني احملافظات
  .القومي والسياسة اخلارجية واألمن

 صنع وتدريجي  مسئولية وصالحيات  تنتقل إليها بشكل مؤسسي محلية منتخبة إدارة
احمللي عن طريق تطوير في كل ما يتعلق بالشأن احمللي، مبا في ذلك متويل االنفاق القرار 

 ضرائب احمللية.الرسوم أو ال

ً خلطة ي هذا الصدد، تقترح رؤيتي أن يأتي التحول إلى نظام احلكم اجلديد ف  شاملةوفقا
ً لقانون ا البرملانميقرهبتاريخ نهائي مستهدف محدد ولكن  ،متدرجبرنامج زمني و ، وذلك وفقا

الالمركزية وآلياته ويحدد املسئوليات وقواعد نظام ينص على التحول إلى  للحكم احملليجديد 
  ، وذلك على النحو التالي:املساءلة

 احملليةاملستويات اإلدارية التحديد الواضح واملنضبط للعالقة بني السلطة املركزية و ،
، بشكل يضمن استمرار تقدمي اخلدمات العامة ىواملسئوليات الوظيفية واملالية لكل مستو

، ثم م اإلدارة املصريةالهذا التطور الكبير في نظ املرحلة االنتقالية بكفاءة وفاعلية خالل

نظام جديد إلدارة 
 الدولة
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سالسة العالقة بني الطرفني ووضوح مسئوليات كل منهما جتاه املواطنني، وجتاه بعضهما 
البعض في أعقاب تلك املرحلة، على أن يشمل ذلك التحديد الواضح والصريح حلدود 

وحتصيل الرسوم على اخلدمات العامة احمللية،  فرضالسيما في صالحيات املستوى احمللي، 
 .  اتوفي إدارة أراضي الدولة واملوارد الطبيعية باحملافظ

  وتعريف الوحدات احمللية املرتبطة بها  احمللية اإلدارةالتحديد الواقعي والفعال ملستويات
 هوالرأسية بني هذ تفعيل وتدعيم الرقابة األفقية(املراكز واملدن واألحياء والقرى)، مع 

، بحيث يتم إعطاء احلق األصيل لكل مستوى فى اتخاذ قرارات بعينها ينص اتاملستوي
ضرورة تصعيد قررات أخرى من املستوى األدني إلى املستوى األعلى وعليها القانون صراحة، 

يحقق التكامل والتوازن ومينع وشفاف  واضحفي احلاالت األخرى، كل ذلك ضمن إطار 
 والتضارب. التداخل 

 إقرار دور اجملالس ب، حتقيق التوازن بني السلطات التنفيذية احمللية واجملالس الشعبية احمللية
احمللية، وفي الرقابة واحملاسبة  املوازنةمناقشة والتصديق على الشعبية احمللية املنتخبة في 

حاطة على عمل السلطات التنفيذية، مبا في ذلك عن طريق االستجوابات وطلبات اإل
 وسحب الثقة، فضالً عن إلزامية قرارتها للسلطات التنفيذية احمللية.

 عن طريق النقل املؤسسي واملقنن للمسئوليات  التمكني املالي للسلطات احمللية
احمللية، مبا  املستوياتمن احلكومة املركزية إلى التي يجب أو ميكن نقلها والصالحيات املالية 

، وحشد بعض املوارد املالية احمللية (مثال املوازنةفي ذلك حتديد أولويات االنفاق العام، ووضع 
العقارية وحتصيل الرسوم على اخلدمات العامة الضريبة ذلك احلصول على نسبة من عوائد 

، ونسبة من اإليرادات والضرائب األخرى، بعد إقرارها احمللية
في ضوء اإلطار القانوني  ية احملليةمن اجملالس الشعب

 ).العام الذي يضعه البرملان
  من احلكومة املركزية إلى التحويالت املالية وضع قواعد

والتي تهدف إلى مراعاة الفروق االقتصادية احملافظات، 
من خالل والتنموية فيما بني احملافظات ووحداتها احمللية، 

معايير صيغ متويلية مبنية على بناء على  ،لالستهدافوضع اآلليات الفاعلة والعادلة 
مبا يضمن توفر وكفاءة اخلدمات  ،موضوعية مثل عدد السكان ومؤشرات التنمية البشرية

 .  املبنية على االحتياجات التي تقررها املستويات احمللية العامة
 مة املركزية إلى عن طريق نقل املسئوليات والصالحيات اإلدارية من احلكو التمكني اإلداري

ترقية وإثابة ولي، مبا في ذلك احلق في تعيني احمللية في كل ما يتعلق بالشأن احمل املستويات
 .ةالتنفيذية احملليجهزة األاملوظفني في 

  منها علي  ،بإستخدام آليات واتخاذ القرار صنعمشاركة اجملتمع احمللى املعنى فى ضمان
ملستوى األداء التنفيذي وجودة اخلدمات املقدمة وسرعتها، الشعبى التقييم سبيل املثال 

ً عن متابعة أداء اجملالس الشعبية  وجلسات االستماع العام واستطالعات الرأى، فضال
 والتنفيذية احمللية.

أخيراً، ولضمان فعالية التحول إلى الالمركزية وحتقيق التنمية االقتصادية املتوازنة، 
بدمج ، والتخطيط اإلقليمي التنمويةاألقاليم  منوذجاعتماد يقترح برنامجي االنتخابي 

يتوفر لكل منها احلد األدنى  -ألغراض التخطيط التنموي  –احملافظات في كيانات إقليمية أكبر 

انتخاب المحافظين 
 والعمد
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من تنوع مقومات التنمية، مبا في ذلك املنافذ البحرية واجلوية، األمر الذي يضمن كفاءة تخطيط 
قدرات أية  الكبيرة، والتي يتجاوز نطاقها وعائدها وتكلفتها حدودوفعالية تنفيذ املشروعات 

 .محافظة منفردة

ً إقليميا الفي هذا الصدد، يقترح  برنامج توزيعا
-٨يقسم اجلمهورية ألغراض التخطيط التنموي إلى 

سلطات التخطيط وإدارة  أقاليم تنموية، مع نقل ١٠
املشروعات اإلقليمية من املستوى املركزي إلى مجالس 

احملافظني وكبار مسئولي  اضم في عضويتهتإقليمية 
نموية، وتوفير التمويل لويات القومية، ووضع اخملططات التتولى حتديد األوتالوزارات املعنية، و

 واإلشراف على تنفيذ املشروعات الرئيسية. 

هذا التحول الثوري في نظام احلكم املصري املتجذر من آالف السنني، سيحتاج ن حتقيق إ
لوقت وجهد كبيرين، ولكن ال بديل عنه في رأيي إذا أريد لوجه احلياة في هذا الوطن أن يتطور 
ويتغير نحو األفضل، وإذا أريد لهذا الشعب أن يقبض بيده بحق وألول مرة في تاريخه على 

  إلى القمة. مقدراته، من القاعدة

  بثقة الشعب وجهاز إداري كفء تتمتعحكومة 

تعتبر استعادة ثقة الشعب في حكومته وجهازها اإلداري أحد املهام الرئيسية للرئيس 
ته وتراجع ه وتدهور كفاءيلة من ترهل هذا اجلهاز وبطء أدائواحلكومة القادمة، بعد عقود طو

كان من نتيجته خفوت شعور املواطن بعائد ما وهو قدرته على إيجاد حلول ملشاكل املواطنني، 
ه ما تبع ذلك من جلوئوة احترام القانون وااللتزام به، يسدده من ضرائب، وتراجع ثقته في قيم

  خارج نطاق القانون والدولة، وما ترتب على ذلك من عشوائية وفساد. للبحث عن حلول ملشاكله

يتطلب إعادة باإلضافة إلى ذلك، فإن حتقيق االنطالقة االقتصادية واالجتماعية املنشودة 
تتزامن مع اإلداري،  هاإحداث طفرات سريعة وملموسة في أداء جهازتعريف شاملة لدور الدولة، و

التحول التدريجي إلى المركزية اإلدارة والتمكني 
كفاءة اخلدمة احلكومية املقدمة، حتسني الشعبي، و

ة املعطلة ملصالح بيروقراطيقضاء على املعوقات الالو
الناس، كل ذلك في إطار إداري ومالي جديد ال يقتصر 
دوره على محاربة الفساد، وإمنا يسعي الجتثاثه من 

  جذوره.

 ةفلقد انتهى عهد أهل الثقة، وحان وقت أهل اخلبربناء عليه، وكما أعلنت مراراً، 
التي  -عيار الرئيسي في اختيار الوزراء واملناصب العليا املكون فإنني ألتزم بأن ي، ولذا والكفاءة

والقدرة على العطاء ايير اخلبرة والكفاءة هو مع -يفوض القانون رئيس اجلمهورية اختيارها 
   والنزاهة.

رؤية ي االنتخابي يطرح برنامجأما فيما يتعلق بإإلصالح الشامل للجهاز اإلداري للدولة، ف
واملرونة التخطيط االستراتيجي طموحة إلحداث طفرة شاملة في عمل اجلهاز وآلياته، تعتمد 

ً للعمل، وتنفتح من خالله مؤسسات و الكفاءة وسرعة اإلجناز والشفافية واحملاسبة أسسا

استعادة ثقة الشعب في 
حكومته أحد المھام 

الرئيسية للرئيس والحكومة

إطار إداري ومالي ال يقتصر 
الفساد، دوره على محاربة 

 بل يجتثه من جذوره
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ومبادراتها، وعلى الدولة على املواطنني وأفكارهم، وعلى اجملتمع املدني من نقابات ومنظمات 
وضع اآلليات التي تكفل حتقيق ذلك، ومقترحاته، مع إتاحة املعلومات و القطاع اخلاص وتنظيماته

  العمل على احملاور التالية: من خالل 

 قانون "هيكل التقدم مبشروع بالسلطة التنفيذية إعادة هيكلة اإلصالح املؤسسي و
بشكل  تهاااختصاصوالهيئات واملصالح احلكومية والوزارات ينظم ل" السلطة التنفيذية

إنشاء وإلغاء ودمج الوزارات بناء على قرارات منفردة ال تستند يغلق الباب أمام ول، مؤسسي
التكامل في أداء اجلهاز اإلداري وحتقيق لتضارب يقضي على االزدواجية وال، وملنطق معني

السيما في ضوء التحول إلى نظام للحكم لسياسات والبرامج احلكومية، والتنسيق بني ا
 قائم على الالمركزية. 

  ،املراجعة الشاملة ملنظومة التشريعات واللوائح املنظمة لعمل اجلهاز اإلداري للدولة
يتبع والذي س"، واملوازنةإلدارة اإنشاء "مكتب ب

يختص مبهام ، على أن رئيس الوزراء مباشرة
التنظيمي الشامل للجهاز اإلداري  اإلصالح

للدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التغيير، مبا في ذلك 
قليم غابة التشريعات والقوانني واللوائح ت

القائمة، وحتقيق التنسيق والتجانس بني أجهزة 
للمبادرة القائمة وتوسيع الدولة، وذلك في تطوير 

ً املعروفة بإسم "إرادة" ، على أن يتوازى ذلك حاليا
 .ع توسيع مسئوليات وزارة التنمية اإلدارية، واإلسراع بوتيرة تنفيذ برامجها ومشروعاتهام
 ملبادئ اإلدارة  دمج عملية تقييم األثر في دورة صناعة السياسات ً وتقدمي اخلدمات، تأسيسا

برامج الموازنة "إلى  "بنودالموازنة "الرشيدة، تزامناً مع التحول في إعداد موازنة الدولة من 
 . "داءاألو
  التابعة لرئاسة اجلمهورية  من خالل تفعيل بنوك األفكارحتقيق انفتاح احلكومة على اجملتمع

تها تلقى اقتراحات املواطنني على أن تكون مهمومختلف مؤسسات الدولة، ورئاسة الوزراء، 
ارهم بشأن مختلف القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، واحللول املقترحة وأفك

 للمشاكل والتحديات التنموية، على أن تتم دراستها وتفعيل املفيد منها.
ً التوسع في إجراء  يقترح البرنامج أيضا
استطالعات الرأي، السيما بشأن القضايا ذات 

واطن وتلك التي متس حياته األولوية بالنسبة للم
مباشرة، وتلك الهادفة لقياس مدى كفاءة 

  وفعالية وسرعة األداء احلكومي.
  التنمية الشاملة للكوادر البشرية للجهاز اإلداري

ً مع اإلصالح الشامل ملنظومة املرتبات واألجور للدولة على واملعاشات والتأمينات ، تزامنا
تبني مفاهيم اإلدارة الرشيدة، وإعداد النحو الذي سيلي التطرق إليه تفصيلياً، مبا في ذلك 

حتويل إدارة شئون العاملني في كافة مؤسسات الدولة جيل جديد من القيادات احلكومية، و
إلى إدارات للموارد البشرية، على أن تكون أحد مسئولياتها الرئيسية صياغة وتنفيذ برامج 

، مع التأسيس التدريجي ملفهوم جديد ريب الالزمة للعاملني بالدولة ومتابعة تنفيذهاالتد

انتھى عھد أھل الثقة وحان 
 عھد أھل الخبرة

ألتزم بأن تكون المعايير 
الرئيسية الختيار الوزراء 

ھي الكفاءة والنزاھة 
 والقدرة على العطاء
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للعمل في الدولة وجهازها اإلداري يستهدف احلصول على رضا املواطن وطالب اخلدمة 
احلجم األمثل للجهاز اإلداري للدولة، مبا يحقق فاعليته في  استهداف ، واحلكومية

  .ة والتخطيطية واإلدارية اخملتلفةاإلضطالع مبسئولياته التنموي
 باعتبارها أحد الوسائل املعلومات دوات ثورة االتصاالت وتكنولوجياالكامل أل الدمج ،

الرئيسية لتطوير اجلهاز اإلداري للدولة، وفي تقدمي أعلى مستويات اخلدمة احلكومية 
ً للمواطن طالب اخلدمة، ويشمل ذلك استكم ال وتدقيق وأسرعها وأقلها كلفة وإرهاقا

الشبكة القومية ملعلومات احلكومة املصرية، وربط كافة أجهزة الدول بها، وكذلك 
الشبكة القومية ملعلومات األسرة املصرية، وربطها واخلدمات احلكومية املقدمة للمواطن 

 املصري برقمه القومي.
 مبا في ذلك اتباع أسلوب اخلدمات تنويع قنوات تقدمي اخلدمات احلكومية وتبسيط إجراءاتها .

، وعبر الهاتف وتوصيل اخلدمات للمواطنني في أماكنهماملتكاملة، مثل الشباك الواحد، 
  وعلى اإلنترنت.

  وتعزيز الشفافية واحملاسبة احلرب على الفساد
وبدء بأعلى مستويات القيادة  ،األولمنذ اليوم واجتثاث الفساد من جذوره، يعتبر 

اإلصالح الشامل أن يتزامن ذلك مع على فترة رئاستي، أولويات أحد السياسية وانتهاء باحملليات، 
 .وفير حياة كرمية للعاملني بالوظائف العامةجلهاز الدولة وت

والتمكني الشعبي على مستوى وباإلضافة إلى التحول إلى الالمركزية في هذا الصدد، 
اإلصالح املؤسسي الشامل احملليات، وما يحققه ذلك من رقابة شعبية على عمل احملليات، وكذا 

رؤية واضحة للقضاء على الفساد، ال تقتصر على برنامج االنتخابي اليطرح جلهاز الدولة، 
سسية التشريعية واملؤ الرقابة، والتتبع والكشف والعقاب، وامنا تتعدى ذلك لتطوير املنظومة

  ن طريق:ملنع الفساد ابتداء، وذلك ع

  الثغرات على النحو السابق اإلشارة إليه، بهدف سد املنافذ واإلصالح املؤسسي والتنظيمي
 .لكافة مناحي احلياةاملنظمة لوائح احلكومية الالقوانني وفي 

  ،ويشملاإلصالح التشريعي: 
o  ولتحقيق  ملكافحة الفساد رادعقانون اصدار

الشفافية واحملاسبة في عمل األجهزة 
 .احلكومية

o بإدخال التعديالت  استقاللية األجهزة الرقابية
تقاريرها تتضمن قيام هذه األجهزة برفع ة لها، ئالتشريعية الالزمة على القوانني املنش

، الكشف عن الفساددورها في لكل من رئيس اجلمهورية ومجلس الشعب، وتعزيز 
 .بهم اجلزاء الرادعإيقاع ، ورتكبيهالقانونية ملاملالحقة و

o القوانني على التقدم بحزمة من التعديالت التشريعية ب سد املنافذ والثغرات القانونية
استغالل النفوذ لقضاء على ى الإتهدف املنظمة للنشاط االقتصادي والسياسي، 

منها  نظمامل تلك القوانني رأسعلى يأتي تعارض املصالح، والسياسي واالقتصادي، و
لتخصيص وبيع أراضي الدولة، وإبرام عقود امتيازات التنقيب عن الثروات الطبيعية، 

حتديد مع ، واملشتريات احلكومية قانون الوظيفة العامة، وقانون املزايدات واملناقصاتو

من  على الفساد القضاء
 القمة إلى القاع
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بحيث  القضائية،املؤسسات ماهية ونطاق احلصانات املمنوحة ألعضاء اجملالس النيابية و
هام املنوطة بهم فقط، وال تتعداها إلى غير ذلك من املتنسحب تلك احلصانات على 

 أنشطة ال تتصل بهذه املهام.
o بتطوير وتفعيل أسس الرقابة واملراجعة الداخلية في وزارة املالية  وقف إهدار املال العام

ركزي للمحاسبات، على الوزارات واملستويات احمللية ملراعاة وتنفيذ مالحظات اجلهاز امل
  وقفاً إلهدار املال العام.

o  لضبط متويل األحزاب السياسية، والنقابات، ومنظمات اجملتمع محكم توفير إطار قانوني
 ، السيما ما يتعلق بالتمويل اخلارجي. املدني

 مبا في ذلك من خالل إصدار تشريع رقابة اجملتمع على أداء اجلهاز التنفيذي للدولة تفعيل ،
  .املعلومات والبيانات، وإصدار قانون جديد ملنظمات اجملتمع املدنيإلتاحة 

 مبا في ذلك الفصل بني مقدم اخلدمة واملواطن املستفيد منها تطوير العمليات احلكومية 
، ونشر معايير تقدمي اخلدمات ومتطلباتها وأسعارها، وتطوير منظومة للقضاء على الرشاوي

 تلقي شكاوي واقتراحات املواطنني ومتابعتها. 

  حتقيق أمن املواطن
 تكونلهيبة الدولة استعادة األمن و إقامةالشعب املصري بكافة طوائفه إلى  يتطلع

قادرة على بث الطمأنينة في النفوس. وعليه، فإن حتقيق االستقرار واستعادة األمن واألمان هو 
من الفوضى واالنفالت األمني واألخالقي املهدد  فترةأول تعهداتي للشعب وأكثرها احلاحاً، بعد 

عن األجهزة األمنية  حتولحلياة املواطنني وأسرهم وممتلكاتهم وقوت يومهم، وبعد عقود من 
  مسئوليتها الرئيسية في احلفاظ على أمن املواطن. 

إن التحدي املاثل أمامنا هو استعادة إحساس املواطن بأمنه وثقة الشعب في شرطته بناء 
، وصون كرامة واحلسم في إنفاذهعلى معادلة جديدة تتحقق فيها سيادة القانون واحترامه 

ة شاملة مترابطة العناصر على النحو طرح خطأفي هذا الصدد، واملواطن وحقوقه وحرياته. 
  التالي:

 واالرتقاء في إطار خدمة املواطنني وحتقيق أمانهم، ، دعم قدرات جهاز الشرطة وكفاءته
مبا يحقق فاعلية التواجد األمني، وإعادة االنضباط، والتصدي السيما اجلنود، مبهنية أفراده، 

للجرمية املنظمة والبلطجة وجرائم السطو 
 املسلح.

 مسئوليات اجلهاز على مهام حفظ األمن تركيز ،
وإعفاؤه من املهام غير ذات الصلة مبسئولياته 

إلى ها ونقلاألمنية، مثل اجلوازات وتنظيم احلج، 
في حياة املواطن، وغير القانوني القضاء على التوغل األمني الصارخ ، واجلهات اإلدارية املعنية

التصريح بدء بالرقابة غير القانونية على أنشطة األحزاب والصحف ووسائل اإلعالم، مروراً ب
دون سند قانوني، السيما التعيني  موافقات أمنيةمع إلغاء العمل بأية  ،باألنشطة املدنية

األمن وشعور استعادة 
 الطمأنينةالمواطن ب
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املرور عن  تنظيمفصل ل اإلعدادإنشاء املنظمات غير احلكومية، مع املوافقة على والترقي و
  أعمال وزارة الداخلية، وإحالته إلى احملافظات.

 مبا في ذلك التطوير الشامل لكلية الشرطة وشروط الطبيعة املدنية جلهاز الشرطة تأكيد ،
حتول دون التحاق كافة أبناء الشعب  إلغاء أية سياسات أو إجراءات متييزيةالقبول بها، و

حقيق لتهاز اجلالتغيير الشامل واملمنهج لفلسفة وعقيدة ، واملستوفني للشروط بها
  .واحترام حقوق اإلنسان وحرياتهواحلفاظ على األمن التالزم بني سيادة القانون 

 وإعادة تنظيمه كهيئة مستقلة، مع التحديد فصل جهاز األمن الوطني عن وزارة الداخلية ،
ية والرقابة التشريعية على أعماله توفير الضمانات القانوه ووصالحيات هالواضح ملسئوليات

 .مجلس الشعب بواسطةومخصصاته املالية 

 لى ع تأمني املظاهرات واالعتصامات السلميةقدرات جهاز الشرطة في تطوير مفاهيم و
 كفالة حرية التعبير السلمي. أساس احترام سيادة القانون و

 املواطنني لالشتباه، أو ، أو القبض على تغليظ العقوبات املفروضة على ممارسة التعذيب
تفعيل دور النيابة العامة في التفتيش على ، واملراقبة غير القانونية لالتصاالت واالجتماعات
 ..السجون وأقسام الشرطة وأماكن االحتجاز

 إعادة تعريف دور البحث اجلنائي والوقائي وتطوير قدراته.  

  استقالل القضاء والعدالة الناجزة وسيادة القانون
"السياسة والعدالة ضدان ال يجتمعان، وإذا اجتمعا ال يتمازجان، والواقع أنهما مختلفان 
في الطبيعة والوسيلة والغرض، فالعدالة من روح اهللا، والسياسة من صنع االنسان، والعدالة 
تزن األمور بالقسطاس، بينما السياسة توازن بني شتى االعتبارات، وكذلك يختلف الغرض 

  دالة تطلب حقاً، والسياسة تبغي مصلحة".منهما، فالع

  مكرم عبيد باشا

  نقيب احملامني األسبق

 - واستطاع عبر تاريخه في بناء الدولة احلديثة في مصر، لعب القضاء املصري دوراً تاريخياً 
من الوقوف صرحاً شامخاً للعدالة وسيادة  –وبرغم التضييق عليه من قبل السلطة التنفيذية 

 ً للحريات العامة وحقوق اإلنسان. واليوم، وبعد ثورة الشعب، يقف القضاء  القانون منتصرا
قضية كليس املصري على أعتاب مرحلة جديدة يتطلع فيها إلى حتقيق استقالليته الكاملة، 

ً فئوية أو مطلب  سيادة القانون والعدالةال بديل عنها لتحقيق ضمانة كألصحاب مهنة، بل  ا
ً حفظ الناجزة، ً وضمان ،اطن وحقوقهريات املوحل ا   تطبيق القانون بشكل عادل.ل ا

وتعني استقاللية القضاء استقالليته كمؤسسة، أو ما يطلق عليه استقاللية السلطة 
القضائية، باإلضافة إلى استقاللية القضاة أثناء تأدية أعمالهم في النظر والفصل في القضايا 

التحصني نون، وهو ما يتعني لتحقيقه بحيث ال يكونوا خاضعني ألي تأثير أو تدخل غير القا
وذلك بتوفير الضمانات الدستورية الواضحة واملفصلة الدستوري الستقاللية القضاء والقضاة، 
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الستقاللية كل من السلطة القضائية والقضاة عن السلطتني التنفيذية والتشريعية، ويندرج 
 حتت ذلك:  

 بعد إعادة تشكيله لتحقيق التمثيل العادل خملتلف استقاللية اجمللس األعلى للقضاء ،
قطاعات القضاء، والنص على اختصاصه دون غيره في كل ما يتعلق بشئون القضاء 
والقضاة، مبا في ذلك تعيينهم والتفتيش عليهم وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وتأديبهم، 

 للقضاء.  في هذه األمور إلى اجمللس األعلىسلطات وزير العدل وحتويل كافة 
 نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلي مجلس القضاء األعلي.  
 ،وبحيث  نقل إدارة البالغات والشكاوى اخلاصة باملستشارين إلى مجلس القضاء األعلى

تكون سلطة حتريك الدعاوى التأديبية ضد القضاة أمام مجلس الصالحية فى يد مجلس 
  .العدلوليس وزير القضاء األعلى، 

 تخصيص امليزانية الالزمة للسلطة القضائية. 

هذا عن استقاللية السلطة القضائية، أما فيما يخص حتقيق العدالة الناجزة، فيطرح 
العدالة برمتها واالرتقاء بكفاءتها في إطار ضوابط موضوعية تطوير أداء منظومة برنامجي 

لضمان الوحيد لنجاح ، باعتبار ذلك اوإجرائية محددة
السلطة القضائية في إعالء سيادة القانون وصيانة احلقوق 
واحلريات العامة وإشاعة االحساس بالعدالة في اجملتمع، 

ظورة دونه اآلن تضخم عدد القضايا املناألمر الذي يحول 
أمام القضاء، وكذا متوسط عدد القضايا التي ينظرها 

القاضي الواحد، باإلضافة إلى بطء إجراءات التقاضي وتعقدها، وهي العوامل التي تؤدي إلى 
إطالة الفترة الزمنية لنظر املنازعة وحتى إصدار احلكم النهائي، والتي تصل في بعض األحيان 

الصعوبات اجلمة التي تلي صدور األحكام النهائية وحتول  فهناك، باإلضافة إلى ذلكإلى سنوات. 
  في كثير من األحيان دون تنفيذها.

 :برنامج ما يليال يطرحفي هذا الصدد، 

 لضبط الرخص اإلجرائية التي  إقتراح التعديالت التشريعية الالزمة على قانون املرافعات
يخولها القانون ويلجأ لها احملامون لتعطيل الفصل في القضايا املرفوعة، مبا في ذلك رد 
احملكمة، وطلبات التأجيل لإلعالن أو إعادة اإلعالن أو لإلطالع أو تقدمي املستندات أو اإلطالع 

 على املستندات، الخ.
 تقليل ألدنى حد ممكن من الدعاوى الكيديةاقتراح التعديالت التشريعية الالزمة لل 

واإلعالنية وغيرها من الدعاوى تافهة القيمة التي متتأل بها ساحات احملاكم املصرية، والتي 
 ترهق كاهل القضاة وتشغلهم عن مهمتهم األصلية في حسم النزاعات اجلدية.

 تنفيذ  في اقتراح التعديالت التشريعية الالزمة لضبط استخدام رخص االستشكال
 األحكام والتي يسيئ بعض احملامون استخدامها جملرد تعطيل تنفيذ احلكم.

 مع منح القاضي السلطة التقديرية السقاط أو إعادة النظر في الرسوم القضائية ،
 تخفيض تلك الرسوم بالنسبة ملن يستقر في يقينه عدم قدرته على الوفاء بها.

استقالل القضاء 
 والعدالة الناجزة
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 وإعداد الكوادر القضائية اخلبيرة في ةتطوير منظومة احملاكم االقتصادية املتخصص ،
ً في االعتبار التحوالت االقتصادية  النواحي االقتصادية وجوانبها القانونية، أخذا

من خالل  –واالجتماعية التي شهدها اجملتمع املصرين والدور الهام الذي يلعبه القضاء 
 عمال واجلاذب لالستثمار.  في توفير املناخ الداعم لأل -ضمان سيادة القانون وحماية احلقوق 

 على اتساع اجلمهورية مني واحلماية الكافية للمحاكمأتوفير الت. 

  صون كرامة املواطن وحماية حقوقه وحرياته
يناير ليس فقط للمطالبة بإسقاط  ٢٥تعالت هتافات ماليني املصريني في امليادين والشوارع منذ 

  كل مصري أن يرفع رأسه عالية شامخة، ملطالبة  ولكنالنظام، 

ً كامل  –بصرف النظر عن الدين أو اجلنس أو اللون  –إن من حق كل مصري أن يعيش  مواطنا
املواطنة كرمياً وحراً، متمتعاً بكافة حقوقه وحرياته التي كفلتها له الشرائع السماوية وأكدتها 

فخوراً بانتمائه وأكدتها الدساتير والقوانني، املواثيق والعهود واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، 
ً بتنوع أديانه ومذاهبه وأع راقه وثقافاته التي شكلت هوية لهذا الوطن وملكيته له، متمسكا

هذا الشعب ووجدانه، وأثرت الشخصية املصرية 
ً وخصوصية، في إطار من املساواة  وأضفت عليها متيزا

  وعدم التمييز وتكافؤ الفرص في ظل دولة القانون. 

إن صون كرامة املواطن وحماية حرياته وكفالة حقوقه 
 السياسية واالقتصادية واالجتماعية هي مسئولية

  :الدولة، وهو ما يتطلب

   دستوريا وقانونياً،  حقوق اإلنسان وحرياتهحتصني 
  وإعادة النظر في ليتهعاوحتقيق استقالليته وف دور اجمللس القومي حلقوق اإلنسانتفعيل ،

 . مهامه وطريقة تشكيله
  املتعلقة بحقوق اإلنسان. الشكاوي باجمللس لتحويلها إلى ديوان للمظالمتطوير آلية تلقي 
 "للنظر في جتاوزات احلقبة املاضية إنشاء "جلنة احلقيقة واالنصاف. 
  حلرية الرأي والتعبير، دونغير املنقوصة احلماية  يحققمبا  التظاهر واالعتصامحق تنظيم 

تلكات مملدي على اخالل بالنظام العام أو التعاإل
ل التقدم ، مبا في ذلك من خالالعامة أو اخلاصة

التجمهر قانون مبشروع قانون جديد يحل محل 
وقانون االجتماعات  ١٩١٤لسنة  ١٠رقم 

 .١٩٢٣لسنة  ١٤واملظاهرات رقم 
 أي  لتشمل رمية التعذيبتوسيع التعريف احلالي جل

التفرقة بني وقوع  وعدملقسوة، لاستخدام 
 التعذيب بحق متهم في قضية من عدمه. 

 ينظم حق اجملتمع والصحف ووسائل اإلعالم في  إستصدار قانون حرية تداول املعلومات
اإلطالع على الوثائق الرسمية ونشرها وقواعدها، واجملاالت التي مينع النشر فيها ألسباب 

صون كرامة المواطن 
 وحقوقه وحرياته

إنشاء لجنة الحقيقة 
واالنصاف للنظر في 
 تجاوزات الحقبة السابقة
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التقييد التعسفي حلرية تتعلق باألمن القومي، وتعريفها على وجه احلصر، مبا يحول دون 
 احلصول على املعلومات ونشرها.

  شعب واحد، وطن واحد
ً مسلمني وأقباطعاشت مصر فترة مضطربة، اختلت فيها العالقة بني مواطنيها،  ، ا

وأطل شبح الفتنة الطائفية املقيتة لتسود حالة من الذعر، ولترتفع أصابع االتهام والتشكيك 
  ي ألمن هذا الوطن ووحدته وسالمته. املتبادل في تهديد مباشر وحقيق

ً يستظل بظله وفي حماية قانونه اجلميع. و بناء عليه، إن مصر يجب أن تعود لتكون وطنا
والتخلي عن منهج املسكنات ، هاجذورالفتنة من قتالع بالعمل اجلاد والفعال والسريع التعهد أ

  :من خالل والسطحيةواملهدئات واحللول الوقتية واجلزئية 

  ً  .بشكل غير قابل للبس أو التأويل حتصني املواطنة وحقوقها دستورياً وقانونيا
 ضد األقباط، والقضاء على كافة أشكال التمييز صدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييزإ ،

 .الوظيفة العامةمبا في ذلك في تولي 
 مبا  استصدار قانون ملكافحة التحريض أو الكراهية

ً أو قوالً يحقق  تغليظ العقوبات على أي مساس فعال
بحرية العبادة ودورها ومقدسات األديان السماوية 

 .، والضرب بقوة القانون على أي تعدورموزها
  وإعادة افتتاح غير املرخصة  الكنائستقنني أوضاع

 ئهابناشكلة مل ئيوإيجاد حل نهااملغلق منها 
 .سواء في قانون منفصل أو في إطار القوانني املنظمة للبناء بصفة عامة ،هاوترميم

 التعليم واإلعالم  اتمن خالل منظومبشكل مخطط بعناية  ترسيخ ثقافة املواطنة
  والثقافة. 

  ... أكثر من نصف اجملتمع املرأة
اإلبنة واألخت، وهي وألجيال القادمة، وهي الزوجة يقع عليها تنشئة افهي األم التي 

 وهي الوزيرة والقاضية والطبيبة واملدرسة. املديرة والزميلة في مكان العمل، وهي طالبة العلم
واملأذونة وقائدة التاكسي، املشاركة بفاعلية وقوة في كافة مناحي احلياة تؤدي كافة أدوارها يد 

 .بيد الرجل وعلى قدم املساواة معه

في غير املنقطعة يناير فصالً جديدأ من فصول املشاركة النسائية  ٢٥مثلت ثورة لقد 
صنع مستقبل مصر، مماثالً لدورها في الثورات املصرية الشعبية وغيرها من اللحظات الفارقة 
ً إلى جنب مع الرجل في ميادين الثورة بطول البالد  في تاريخ هذا الوطن، وكان وقوفها جنبا

، وعليه فإن مصر ما بعد الثورة كساً لدورها في مواقع العلم والعمل وإحداث التقدموعرضها عا
لن تكون وطناً تسلب فيه حقوق املرأة وحرياتها، بل ستحترم وتؤكد، ولن تكون ساحة لتحقيرها 

الستكمال أو احلط من شأنها أو العودة بها إلى غياهب املاضي، بل ستفتح أمامها األبواب 
  . على حقوقها وحرياتها الغير منقوصة مسيرة احلصول

تحصين المواطنة 
وحقوقھا بشكل ال يقبل 

 اللبس أو التأويل
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وباإلضافة إلى ما يطرحه البرنامج بأبعاده االقتصادية واالجتماعية في هذا الصدد، 
يطرح برنامجي االنتخابي العمل ، رجل وإمراة –التي متس حياة كل مواطن مصري  والسياسية
 :فيما يتعلق بتمكني املرأة التاليةعلى احملاور 

 وصون  التحصني الدستوري والقانوني حلقوق املرأة
 . كرامتها في أدائها خملتلف أدوارها اجملتمعية 

 ،حماية احلقوق السياسية للمرأة وتشجيع ممارستها 
بدء باستخراج بطاقات الهوية ملئات اآلالف من النساء 
املصريات، وانتهاء باملشاركة الفعالة في االنتخابات، 
ً بتمثيلها في مختلف  ً وتصويتاً، مرورا ترشيحا
مؤسسات الدولة واجملتمع، والتصدي بقوة القانون ضد 

مبا في ذلك أعلى  شغل املناصب العامة،في التعيني أو الترقي أو ضدها أي متييز ميارس 
اقتراح تعديل القوانني مع املناصب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفريق الرئاسي، 

الالزمة لوضع املرشحني من النساء في مواقع متقدمة على قوائم األحزاب النتخابات 
النيابي وعلى التمثيل في فرصها  دعممبا ي مجلسي الشعب والشورى واجملالس احمللية

  .مستوى احملليات بشكل مناسب
 السيما مع ما تظهره آخر اإلحصائيات املتوفرة بشأن  ،حماية احلقوق االقتصادية للمرأة

الفقراء في مصر هم من النساء، مما دفع  أكثرية منارتفاع ظاهرة "تأنيث الفقر"، أي أن 
سانية في وفي ظروف غير إنالعديد من النساء املصريات لقبول العمل في أعمال مرهقة 

 .كثير من األحيان
باإلضافة إلى ذلك، يشهد اجملتمع املصري ظاهرة على نفس القدر من اخلطورة هي ارتفاع 

% من إجمالي نساء مصر، يعمل أغلبهن في ٣٥نسبة املرأة املعيلة ألسرتها حتى بلغت 
  القطاع غير الرسمي بدون تأمينات اجتماعية أو تأمني صحي.

مد مظلة األمان االجتماعي وعليه يطرح البرنامج حزمة من اإلجراءات العاجلة تشمل 
 ً املصابني وجات املرضى بأمراض مستعصية وواملطلقات وزمثل األرامل  ،ألكثر الفئات احتياجا

ً عن بعجز كلي أو جزئي  املرأة والسجناء، فضال
وإعطاء هذه ، ثابت بدون مصدر رزقألطفال املعيلة 

الفئة أولوية متقدمة في تطبيق التأمني الصحي 
مج محو األمية والتدريب لغرض الشامل وبرا

ومتناهية الصغر، واملشروعات الصغيرة ظيف، التو
ً عن  التوسع في برامج التحويالت النقدية فضال

   .املشروطة وغير املشروطة
 القضاء على قوق االجتماعية للمرأة وحماية احل

السيما ق احلكومي لسد هذه الفجوات، امع توجيه االنفالفجوة النوعية بني الذكور واإلناث، 
 .التعليم والصحة في
 تمكني املرأة سياسياً ل دعم جهود اجمللس القومي للمرأة واجمللس القومي لألمومة والطفولة

 ً  . واقتصاديا وإجتماعيا
  وجرائم التحرش على جرائم العنف ضد املرأة اتلتغليظ العقوب القواننيتعديل . 

مد مظلة األمان 
االجتماعي للمرأة المعيلة 
واألرامل والمطلقات بال 

 مصدر دخل

التحصين الدستوري 
لحقوق المرأة وصون 

 كرامتھا
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  أمل املستقبل...... الشباب 
يناير، وأظهر خالل أيامها الثمانية عشر والشهور التي تلتها روحاً  ٢٥قاد الشباب ثورة 

  وثابة، واستعداداً غير مسبوق للمبادرة واخملاطرة، وقدرة فائقة على التنظيم وإصراراً على التغيير. 

لقد أثبت شباب مصر خالل الثورة أنه ليس بحاجة ملن يقوده أو يثقفه بالطرق البالية 
ملعتادة، وأن ما يحتاج إليه هو أن تفسح الدولة ومؤسساتها اجملال أمامه لالنطالق وأن تدعم ا

  حتول قدراته غير احملدودة للخلق واإلبداع إلى طاقة بناء وأمل.

السياسي لألجيال الشابة التحرك نحو أن يتيح اجملال وعليه، فإن مسئوليتنا اليوم هي 
دوائر احلكم وكواليسه، وفي األحزاب والنقابات ومنظمات اجملتمع املدني، التي تتيح تراكم اخلبرة 

من ناحية أخرى، فال شك أن الثورة تستدعي تغييراً  .الشابةالسياسية، وإعداد جيل من القيادات 
 ً تنتقل من مجرد بحيث وضع السياسات اخلاصة بالشباب، منطق التفكير و منهاجفى  شامال

العمل من أجل الشباب وتوجيهه وشغل أوقاته إلى العمل معهم وتفجير طاقاتهم الكامنة. 
، وتشجيع ثقافتي العمل احلر والتطوع خلدمة احلياةوتشجيع مساهمتم في كافة مناحي 

  اجملتمع.

اخلارجية أو اجلامعة العربية، على لقد اعتمدت في كل منصب توليته، سواء في وزارة 
مناصب قيادية. وهو ما أعتزم القيام به إذا ما نلت ثقة في إتاحة فريق من الشباب، مبا في ذلك 

  الشعب. 

  في هذا الصدد، يطرح برنامجي االنتخابي:

  تولي الشباب ملناصب قيادية في فريق العمل
 نائب للرئيس.كمبا في ذلك الرئاسي، 

 واملرشحة لعضوية اجملالس  تخفيض سن املرشح
عاماً كما في مجلس  ٢٥وليس  عاماً، ٢١احمللية إلى 

 الشعب.
 مثل مشروع محو األمية، والقضاء على تولي الشباب ملناصب قيادية في مشاريع قومية ،

 العشوائيات.
 في الوزارات اخملتلفة، السيما االقتصادية واخلدمية منها. إدخال الشباب إلى دوائر القيادة 
 شباب في مواقع متقدمة على قوائم التعديل القوانني الالزمة لوضع املرشحني من قتراح ا

 .، مبا يضمن متثيل مناسب لهمالنتخابات مجلسي الشعب والشورى األحزاب
  ،مع تفعيل أدوارها التعليمية والتدريبية تطوير مراكز الشباب على مستوى اجلمهورية

 والثقافية والرياضية والترفيهية، 

  

  

تولي الشباب للمناصب 
القيادية السياسية 

 واالقتصادية واالجتماعية
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  حتقيق تطلعات املواطنني ذوي اإلعاقة
. تلك هي نقطة البداية لبرنامجي فيما هم مختلفون في القدرات، متساوون في احلقوق

والذين عانوا طويالً من يخص حوالي عشرة ماليني من أبناء مصر من متحدي اإلعاقة وذويهم، 
اإلهمال والتهميش، وقد جاء اليوم الذي تتحمل فيه الدولة مسئوليتها كاملة جتاه تلك 
الشريحة الهامة من مواطنيها، وكفالة متتعهم بكافة حقوق املواطنة دون متييز أو اقصاء، 

تسهيالت التي ودمجهم في اجملتمع، واسهامهم في تطوره وتنميته، مع إزالة العقبات وتوفير ال
واة مع سائر املواطنني، بل تسمح لهم باالستفادة من اخلدمات واملرافق العامة على قدم املسا

  هم األولوية في احلصول على تلك اخلدمات. وإعطائ

وفي ضوء اجتماعاتي بالعديد من املنظمات املمثلة للمواطنني ذوي اإلعاقة واملعبرة عن 
  يقترح البرنامج محاور التحرك التالية:مطالبهم، وما مت عرضه من أفكار، 

 على أساس من املساواة وتكافؤ التحصني الدستوري والقانوني حلقوق املواطنني ذوي اإلعاقة ،
الفرص وعدم التمييز بسبب اإلعاقة أو نوعها، مبا في ذلك التقدم مبشروع قانون جديد 

ً لالتفاقية الدولية حلقوق  األشخاص ذوي اإلعاقة، وتفعيل ينسجم مع التزامات مصر وفقا
وكفالة حقوقهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية بالتشاور مع االحتادات واجلمعيات 

م بسبب ، وجترمي التمييز ضدهاملمثلة لهم
 إعاقتهم في كافة مناحي احلياة.  

 تكون  إنشاء مجلس أعلى لذوي اإلعاقة
مسئوليته وضع السياسات والبرامج الكفيلة 

هذه الشريحة الكبيرة من أبناء الوطن بحصول 
على كافة حقوقهم السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، مع ضمان متثيلهم املناسب في 

  قيادة اجمللس وتشكيله. 
  وقطاع تفعيل العمل بالنسبة اخملصصة للمواطنني ذوي اإلعاقة في اجلهاز اإلداري للدولة

اص الذي يتجاوز عدد العاملني لديه عدداً معيناً، األعمال العام، وباملثل بالنسبة للقطاع اخل
 على أن يتم منح امتيازات واعفاءات ألرباب األعمال لتجاوز هذه النسبة.       

 مبا يتناسب  إقرار وضع خاص للمواطنني ذوي اإلعاقة في منظومة التأمني الصحي الشامل
 مع احتياجاتهم.

 تجهيزات واملعدات واملواد التعليمية والطبية على ال إقرار االعفاءات الضريبية واجلمركية
اخلاصة باملواطنني ذوي اإلعاقة ومعدات انتاجها وقطع غيارها، ووسائل النقل الستخدام 

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

  تفعيل دور األحزاب والنقابات واجملتمع املدني
في  ،والقانونإطار الدستور في  ،إطالق حرية اجملتمعيتطلب حتقيق دميقراطية حقيقية 

إنشاء األحزاب السياسية والنقابات واملنظمات غير احلكومية ومراكز األبحاث وتنظيمات 
األعمال وغيرها من مؤسسات اجملتمع املدني، وذلك من خالل تشريعات تنظم أنشطة تلك 

ً في عملية وتعتبرها  املنظمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ً أساسيا شريكا
التحول الدميقراطي والنهضة االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنشودة، من خالل تعبيرها 

تحقيق تطلعات أبناء الشعب 
من متحدي اإلعاقة وإنشاء 
مجلس أعلى يضم ممثليھم 

 في عضويته
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في  وما تضطلع به من برامج وأنشطة، ودفاعها عنها اجملتمع وشرائحهواهتمامات عن مصالح 
، وما تقترحه من سياسات وتوصيات تضعها أمام صانع القرار التنفيذي أو إطار عملها التنموي

عن الرقابة الشعبية علي أجهزة ناهيك ، عيالتشري
  الدولة.ومؤسسات 

  :برنامجالحتقيقاً لذلك، يقترح 

  تعديل قوانني النقابات الطالق حرية إنشائها، وضمان
 ام بدورها.استقالليتها ومتكينها من القي

  لسنة  ٨٤اجلمعيات واملؤسسات األهلية رقم إلغاء قانون
تسهيل ى لإيهدف  قانون جديد ، والتقدم مبشروع٢٠٠٢

تحرر من التدخل تأسيس تلك املنظمات وضمان شفافية متويلها ونشاطها في إطار من ال
 ، مع خضوعها للقانون وضوابطه. املتعسف للدولة

  يةمنظومة اإلعالماجلذري لل اإلصالح
اء املرئية أو ، سوالرسمية انحراف منظومة اإلعالم مدار السنوات املاضيةعلى ظهر جلياً 
حتولها إلى أبواق للدعاية والتستر بل و، إعالم اجملتمع وتنويرهة، عن دورها في املسموعة أو املقرؤ
  . ة السياسية واملهنيةصداقي، األمر الذي أفقدها املعلى النظام احلاكم

ً ، باإلضافة إلى ذلك سات الصحفية ملا يعرف باملؤساألعباء املالية الضخمة بات واضحا
   ميزانية الدولة.على واإلعالمية القومية 

  :برنامج تطوير منظومة اإلعالم، وذلك من خاللالفي ضوء ما تقدم، يطرح 

 احلكومي املتعسف الذي لتتحرر منظومة اإلعالم من التدخل وسلطاتها  إلغاء وزارة اإلعالم
 .أفقدها مصداقيتها

  عن السلطة التنفيذية، ويكون ضمن إلعالمللصحافة واإنشاء مجلس ً ، يكون مستقال
ً مليثاق شرف المسئولياته متابعة  تزام الصحف ووسائل اإلعالم بالقواعد املهنية وفقا

يني، ووضع اآلليات إعالمي يضعه اجمللس بالتعاون مع النقابات املمثلة للصحفيني واإلعالم
 .التي تكفل االلتزام به

  مستقلة اإلدارة والتمويل، يشرف عليها إلى هيئة اقتصادية احتاد اإلذاعة والتليفزيون حتويل
 .على شاكلة هيئة اإلذاعة البريطانيةمجلس أمناء 

 حتويل الصحف اململوكة للدولة إلى هيئات اقتصادية 
دار بطريقة اقتصادية، مستقلة أو شركات قابضة ت

صص ختطرح أسهمها على الشعب ف في حالةو
في تلك احلاليني والسابقني للعاملني مالئمة نسبة 

  .املؤسسات
 سقترح ، والتي القوانني املقيدة حلرية الفكر والرأي واإلبداع والنشر وإصدار الصحف إلغاء

 .يضعها مجلس الصحافة واإلعالم، على أن تلتزم بالقواعد التي تصدر باإلخطارالبرنامج أن 

 إلغاء وزارة اإلعالم 

المجتمع المدني 
شريك كامل في 

التحول الديمقراطي 
 والتنمية االقتصادية
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 ينظم حق الصحف ووسائل اإلعالم في اإلطالع على  إستصدار قانون حرية تداول املعلومات
، واجملاالت التي مينع النشر فيها ألسباب تتعلق باألمن وقواعدها الوثائق الرسمية ونشرها

ية احلصول على القومي، وتعريفها على وجه احلصر، مبا يحول دون التقييد التعسفي حلر
 .املعلومات ونشرها

  تهميش احملافظات واملناطق احلدودية والساحلية إنهاء
    سيناء

تنطوي عندما يشعر أهل أية منطقة مصرية بأنهم يخضعون لسياسات أو ممارسات 
، ويعيشون في إطار من نقص اخلدمات وتناقص فرص ك فيهميشكتتهميش، بل وال وعلى متييز أ

يكون على الدولة أن تعالج الوضع بصفة عاجلة،  ،وتتملكهم حالة اإلحباط والغضبالعمل، 
ً  وتعيد الثقة، وتؤكد اللحمة الوطنية، وإال أفلتت األمور ً ، سياسياً واجتماعيا   .وكذلك أمنيا

ضاع هناك، مع األخذ في صالح جذري لألون األوان إلآهذا هو الوضع في سيناء، وقد 
صوصية األوضاع االجتماعية، وأهمية احترام التقاليد، بل واستثمارها، لتحقيق األمن االعتبار خ

. وفي نفس الوقت يجب القضاء متاماً على أي مختلف مؤسسات الدولةواالستقرار، بالتعاون مع 
ً بني األراضي املصرية،  شعور بأن قناة السويس تشكل في أي معنى من املعاني بحيث فاصال

  تختلف أساليب اإلدارة واملعاملة بني شرقه وغربه.

ً ملعارك كثيرةنعم، إن سيناء بوابة مصر ال وعانت وناضل أهلها ضد  شرقية، وكانت أرضا
بعض اإلجراءات اإلضافية، ولكن هذا يجب اجلغرافي يتطلب الوضع قد  ،نعمو .العدوان واالحتالل

القبائل املصرية التي تعيش في شعاب األرض، وتعرف أسرارها أهل سيناء وأن يتم بالتعاون مع 
االقتصادية  روعاتاملشاالستثمارات وإقامة وخباياها، بل يجب تعويضهم عما عانوه بضخ 

بعضها ء سيناء الصحية وربط أجزا ، واالهتمام بالتعليم والرعايةوتوفير اخلدمات واالجتماعية
  .، على النحو الذي سيلي تفصيلهببعض

  الصعيد
أكدت جوالتي في الصعيد، شماله ووسطه وجنوبه، 
مدنه وقراه وجنوعه، احلالة البائسة التي وصلت إليها 
هذه األرض الطيبة، مهد حضارة مصر ومنبتها، 
فالفقر في الصعيد هو األعلى على مستوى 

ياب اخلدمات، مبا في ذلك األساسية اجلمهورية، وغ
  منها، هو أبلغ شاهد على عقود التهميش واإلهمال.

قدمة للصعيد، ليس فقط فيما يتعلق بخطط تبناء عليه، يعطي برنامجي االنتخابي أولوية م
في صياغة منظومة املزايا بل والدولة االستثمارية في مجاالت البنية األساسية واملرافق، 

ً لضخ االستثمارات وخلق فرص العمل  واالعفاءات الضريبية لالستثمار اخلاص، وذلك تشجيعا
إلتاحة  مع إعادة رسم حدود محافظاتهذلك في كافة محافظات الصعيد، على أن يتزامن 

    الظهير الصحراوي الذي يفي بأغراض التنمية االقتصادية والعمرانية.

إعادة سيناء وغيرھما من 
المناطق التي طال تھميشھا 

 إلى النسيج الوطني
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  ساحلية واحلدوديةالاملناطق 
ً جوالتي أكدت  بعض املناطق على ساحل البحر  في نياملواطنلدى التهميش ب ورعشال أيضا
بالتفرقة حساس اال تالتي خلقمشاكلهم ، ووادي اجلديدوفي ال ،وفي حاليب وشالتني ،األحمر

  وغير ذلك. ،التنمية اتعورندرة مشتلك املتعلقة باألرض ومتلكها، والسيما ، عدم االرتياحو

إن التحول إلى الالمركزية، واقتراب صنع القرار من مشكالت املواطنني كفيل بحل جانب من تلك 
مع حترك يعطي األولوية في االستثمارات احلكومية لتلك املناطق ذلك املشكالت، على أن يتزامن 

  التي طال تهميشها.

ً اإلشارة إلى الباإلضافة إلى ذلك، م التي تقطن هذه الثقافي للقبائل العربية بعد ن املهم أيضا
ً و ،وضرورة االهتمام به تأكيداً خلصوصيتهااملناطق،    للثراء والتنوع الثقافي املصري.  تأصيال

  النوبة
النوبة وأهلها جزء أصيل من كيان مصر وتاريخها، ولكن يشعر النوبيون باالحباط بالنظر إلى ما 

باإلضافة إلى نقص اخلدمات وقلة الرعاية واالهتمام، بل وعدم استقرار، متكرر تكبدوه من تهجير 
  والشعور بالتفرقة والتهميش.

ويقوم برنامجي على إعادة الثقة لدى أهل النوبة في أن الدولة ترعاهم وتتفهم مطالبهم 
مبا في ذلك توجيه وتسعى لتحقيقها، الناجتة عن عدم مالئمة املناطق التي نقلوا إليها 

، وإعطاء األولوية ألهالى تلك واملناطق احمليطة بها مة لتنمية بحيرة ناصراالستثمارات الالز
ً عن التعامل اجلدي مع  املنطقة في مشروعات الزراعة والثروة والسمكية والسياحة، فضال

  .ومعاجلة مشاكل التهجير وتداعياتها قضية التعويضات
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املالمح الرئيسية للبرنامج 
  االقتصادي واالجتماعي
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تعبيراً عن رفض التردي الشديد لألحوال املعيشية  -في جانب منها  –يناير  ٢٥جاءت ثورة 
من الشعب املصري، في ظل منوذج غالبية العظمى لل

هيأ الفساد في أركانه، و اقتصادي واجتماعي تفشى
بينما  ،الثروةأسباب حتكار قلة ركزت في يدها املناخ ال

تفاقمت مشكالت الفقر والبطالة واألمية واملرض 
   قطاعات كبيرة من الشعب املصري.ل

مليء بالفرص عهد جديد لفتحت الثورة الباب 
دائرة الفقر، واخلروج بهم من املاليني من أبناء الشعب استغاللها لالرتقاء بحياة  يتعنيالتي 

ها .... ت، التي أرهقت النفس املصرية وكسرت عزميلبطالة واألمية واملرضكسر احللقة املفرغة لو
تلك احللقة التي يولد فيها ماليني املصريني، ومتضي حياتهم في سعي حثيث لكسرها واخلروج 

  وهم أسرى لها.  -الب األعم في الغ –منها دون جدوى، بل وتنتهي 

تضيق الفجوة بني  عدالة اجتماعيةجاءت الثورة لتمنح الفرصة حلراك اقتصادي واجتماعي، و
ً ومتكينهم فقراء اجملتمع وأثريائه ، ليس مبنطق إفقار األغنياء، ولكن بتحسني معيشة األقل حظا

  .وزيادة فرصهم

جاءت الثورة لتفجر طاقات الشعب لبناء اقتصاد 
ي منتج وقادر على املنافسة، ولوضع مصر في قوم

  بل واملتقدمة. - ات الصاعدةمصاف االقتصاد

جاءت الثورة في وقت تدخل فيه مصر مرحلة 
املنحة السكانية، حيث يتجاوز عدد سكانها ممن هم في 

سن العمل املنتج عدد من هم خارجه، وهي فرصة عظيمة إذا أحسن استغاللها بإحداث نقلة 
  .وتربيتهم صحة املواطن وتعليم أبنائهنوعية في 

  مصر بال فقر
تردد أي وبدون  -يصبح الفقر فإن % من املصريني حول خط الفقر، ٥٠حوالي عندما يعيش 

املسئولية الرئيسية والهدف األول  من مخالبهماليني املصريني  انتشالويصبح العدو األول،  -
خطط التنمية منوذج اقتصادي جديد، وتوضع من أجله صاغ من أجله ي..... للعهد اجلديد 

، وحتشد له املوارد والطاقات، وصوالً القصيرة واملتوسطة وطويلة األجل االقتصادية واالجتماعية
  إلى:  

  إجمالي السكان بنسبة إلى تخفيض نسبة الفقراء
 .٢٠١٦الرئيس في عام  بانتهاء والية% ٢٠
 إجمالي إلى تخفيض نسبة الفقراء التخطيط ل

 .بحلول منتصف العقد القادم% ٤٠السكان بنسبة 
  رفع متوسط دخول املواطنني إلى املتوسط العام

 .العقد الرابعبحلول للدخول في الدول املتقدمة 

القضاء على الفقر ورفع 
ماليين المصريين فوق 
 مستوى الحاجة والعوز

تخفيض نسبة الفقراء 
% خالل ٢٠بنسبة 

 الفترة الرئاسية 

عدالة اجتماعية تعني عدالة 
 التوزيع وعدالة الفرص
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أول رئيس جمهورية  على عاتقالذي تقع مسئولية حتقيقه الطموح املشروع هو هذا 
أن يعملوا ....  يناير ٢٥بعد ثورة  ، وعلى عاتق مؤسسات اجملتمع وقواه السياسية،وحكومة وبرملان

ً ل ً لوضع مصر على أول الطريق الصحيح وفقا تسعى فورياً  –ولكن واقعية  –رؤية طموحة معا
تحرير تتعدى ذلك لال تنتهي هناك، بل ولكن ، عدالة التوزيعب تبدأ، عدالة اجتماعية حتقيقإلى 

وصوالً ..... التي أعاقت تقدمه  املصري من أغالل اجلهل واملرض والبطالة.... حترير املواطن اإلنسان 
.... فرص احلراك االقتصادي واالجتماعي القائم على العلم والعمل ...... فرص  عدالة الفرصإلى 

نهضة  في إطار، بل يحدده كفاحه واجتهاده، سطتهأو وا صنع مستقبل ال ميليه ماضي اإلنسان
   اقتصادية شاملة يشارك في قطف ثمارها اجلميع.

توفر اإلرادة ، هما توفر شرطني رئيسينييتطلب  سئوليةامل إن إضطالع الدولة بهذه
في البنية  إلجراء التغييرات الهيكلية والعميقة املطلوبةوالعزم الذي ال يلني السياسية 

ر املوارد املالية يوتوفالقانونية والتنظيمية املنظمة للمجتمع ونشاطه االقتصادي واالجتماعي، 
تغطي وحتمي الفقراء ومحدودي وفعالة توفير مظلة أمان اجتماعي واسعة على لالنفاق الالزمة 
  .  ة الشاملةاالستثمار في املستقبل مبا يحقق النهضة االقتصادية واالجتماعيوكذلك الدخل، 

  اف نزيف االقتصاد القومي واستقرار ماليات الدولةإيق
طويلة املدى حتقق انطالقة متوسطة وعن رؤية الواجب ، وقبل اخلوض في احلديث لهذا

 –مصر مع شعب  الشفافية التامةإلى مصاف الدول املتقدمة، فإن تنتقل به االقتصاد املصري و
وأساس إعادة بناء الثقة بني حلمل األمانة  تهوالتي ستكون عنوان فترة رئاستي إذا ما حظيت بثق

سرعان ، أن االقتصاد املصري مير مبنعطف خطير للغايةب املصارحةتقتضي  -الشعب وحكومته 
ً  هاشعرتسنإلى أزمة عنيفة  – دارةاإلوسوء والتباس األولويات  الفوضىبفعل  -ما حتول  ، جميعا
حلصول على أساسيات احلياة، من رغيف العيش، في ايومية الختناقات صعوبات اجلمة واالبدء بال

ً بالتراجع الكبير في إلى اسطوانة البوجتاز، إلى السوالر، إلى البنزين معدل النمو ، مرورا
بعض % حالياً)، وانتهاء بالتباطؤ الشديد للنشاط االقتصادي في ١٫٢ االقتصادي (ال يتجاوز

القطاعات الهامة، وعلى رأسها الصناعة والسياحة 
والتشييد، والتي هي أعلى قطاعات االقتصاد القومي 

ً لفرص العمل ً للعمالة وخلقا كان من مما ، تشغيال
  . احلصيلة الضريبية واتساع عجز املوازنة نتيجته تراجع

باإلضافة إلى ذلك، تراجعت بشدة قدرة 
فير املوارد املالية الالزمة للوفاء واالقتصاد على ت

باحتياجاته املتعددة، السيما في ضوء تريث العديد من الدول الصديقة في اسهاماتها التمويلية 
في االستثمارات األجنبية املباشرة وفي التراجع الكبير حلني استقرار األوضاع في مصر، و

، سياحة الوافدة، بفعل حالة االنفالت األمني وعدم وضوح األفق السياسي واالقتصاديال
ظاهرة اقتصادية خطيرة تعرف ، فكانت النتيجة والوجهة املستقبلية للسياسات االقتصادية

  ميزان املدفوعات.عجز ب مصحوباً  عجز املوازنة العامة للدولةاتساع بالعجز املزدوج، وتعني 

إلى سد احتياجات الدولة جلأت حكومات تسيير األعمال املتعاقبة  وقف، في ضوء هذا امل
ً االعتماد على السحب من احتياطي النقد األجنبي، فكانت النتيجة تراجعالتمويلية ب ً سريع ا  ا

تغطية قدرتها على معها واملساحة املالية املتاحة للدولة، في في تلك االحتياطيات ومن ثم 

توظيف عالقاتي العربية 
والدولية للوفاء باحتياجات 

 التمويل العاجل 
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شهور من الواردات). باإلضافة إلى  ٣(ال تغطي حالياً أكثر من  االحتياجات األساسيةالواردات من 
ما ، وهو ذون ق املصرفي املصري عن طريق إصدار ألى االقتراض من السوذلك جلأت تلك احلكومات إ

ً  %١٦ حوالي إلى ٢٠١٠% في ديسمبر ١٠٫٥من ( أسعار الفائدةكبير في ارتفاع ترتب عليه  ، )حاليا
ً من تخفيضه  –الضغط على املوازنة  زيادةمن ثم و  رتفاع تكلفة خدمة الديننتيجة ال –بدال

دورة وتأثير ذلك على  حلصول على التمويلفي القطاع اخلاص الدولة لمزاحمة فضالً عن ، العام
  .هذا النهجاستمرار ، حتى بات من اخلطورة النشاط االقتصادي

 ،بأسرع ما ميكن جتاوزها ىعلاقتصادية ينبغي العمل  أزمةعلى أعتاب اليوم ن مصر تقف إ
ثارها السلبية على الفقراء ومحدودي من أألقصى درجة حلد على افي نفس الوقت رص احلمع 

املستمر،  القتصاد القوميانزيف الفوري لاإليقاف  يه للرئيس القادمى األولة إن املهم الدخل.
على  –ومنذ اليوم األول  - العمل أعتزم وهو ما والعودة إلى منو اقتصادي خالق فرص العمل، 
  :حتقيقه بإحداث تقدم سريع في اجملاالت التالية

  في األجل القصير

 واستعادة  لى مصراعد على عودة التدفق السياحي إمبا يس استعادة استقرار الوضع األمني
 .ثقة املستثمرين

  سواء احملليني أو العرب أو  –استعادة ثقة املستثمرين
مستقبل السياسة االقتصادية  في –األجانب 
اتفاقاتها تنفيذ في التزام مصر الكامل بو ،املصرية

وبضمان ، عقودها، طاملا لم يشوبها الفساداحترام و
حقوق املستثمرين حسني النية، مبا يساعد على 

     .باشرة وفي سوق السنداتعودة االستثمارات األجنبية امل
  التي تواجهها ضخمة لعالقاتي العربية والدولية لسد الفجوة التمويلية ال الفوريالتوظيف

الالزمة لتغطية الواردات وارد املالية امل فرمبا يو، زيادة)قابلة لل مليار دوالر ١٢-٩( احلكومة
وتوفير حزم التمويل املصرية من االحتياجات األساسية، وعلى رأسها الغذاء والطاقة، 

 لق فرص العمل.خلاملشروعات التنموية واالستثمارات في 

 في األجل املتوسط والطويل

 يلتزم ها، حيث كفاءة وفعالية مالياتتحقيق القضاء على الفساد والهدر في موارد الدولة ب
- ٢٠١١عام والذي بلغ ( عجز املوازنةنسبة خفض العمل في املدى املتوسط على برنامجي ب

إلى  نسبة الدين العامو% من الناجت احمللي اإلجمالي) ١٠مليار جنيه متثل  ١٤٤حوالي  ٢٠١٢
والعودة بهما إلى احلدود  ،)% باألسعار اجلارية٨٠(التي بلغت ما يقرب من   احمللي اإلجماليجتالنا

حتقيق فائض في مع ، ٢٠١٧-٢٠١٦وذلك بحلول العام املالي ، % على الترتيب)٦٠% و٤( اآلمنة
مليار  ٣٦(تراجع من ميزان املدفوعات يخفف الضغط على احتياطي مصر من النقد األجنبي 

ً مليار  ١٥إلى  ٢٠١٠دوالر في ديسمبر  النتقال إلى إعادة ا ايليهكمرحلة أولى )، وذلك دوالر حاليا
ً وفر حيزتلك االحتياطيات مبا يمراكمة  ً وإحتياطي ا ً مالي ا ً مالئم ا يسمح بالتعامل مع أية  ا

 :هو ما يتطلب، وأزمات طارئة

دمج وزارات المالية 
والتخطيط والتعاون الدولي
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o  الذي يحقق كفاءة وفاعلية االنفاق إلدارة ماليات الدولة وضع اإلطار املؤسسي والقانوني
، وذلك من كخطوة سابقة أساسية على مكافحته كافة أبواب الفساديغلق ، والعام
 خالل:
 من التشتت احلالي دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في وزارة املالية ً ، بدال

ملسئوليات التخطيط والتمويل الداخلي واخلارجي، والفصل بني املوازنة االستثمارية 
وبالتالي صياغة ، املوازنةواجلارية، األمر الذي يصعب معه تفعيل مبدأ وحدة وواقعية 

ً أمام  موازنات برامج والتخطيط السليم لها واحملاسبة عليها، ويفتح الباب واسعا
االلتباس والتخبط في القرارات وإهدار موارد الدولة، على أن يتوازى مع ذلك تطوير 
القدرات التخطيطية والتحليلية للعاملني في الوزارة، مبا يتخطى مرحلة إعداد 

ة العامة، إلى حتديد أولويات االنفاق املوازن
العام، واإلشراف على تنفيذ برامج 
ومشروعات املوازنة، والتقييم املستمر 

 لفاعليتها في حتقيق أهدافها. 
  وتبعيته اإلدارة واملوازنة"  مكتب"إنشاء

تطوير النظم اإلدارية، ووضع معايير قياس هام ملاختصاصاته شمول ولرئيس الوزراء، 
وآليات التطوير والتنسيق ، الداخلي لكافة الوزارات وأجهزة الدولة والتقييماألداء 

   اإلداري. 
  إحكام رقابة مجلس الشعب ووزارة املالية والبنك املركزي واجلهات الرقابية احلكومية

انتخابها  عند –، وباملثل رقابة اجملالس الشعبية احمللية املركزية على الصناديق اخلاصة
ً لن ق احمللياتعلى صنادي - ً في االعتبار أن القضاء على تلك الظاهرة نهائيا ، أخذا

يتحقق إال بتغييرات شاملة في منظومة أكبر، تشمل التحول إلى الالمركزية املالية 
 على النحو السابق التطرق إليه، واإلصالح الشامل لهيكل األجور احلكومية.

 والتحول للسماح بالتخطيط متوسط املدى،  تغيير قانون املوازنة العامة للدولة
وهو ما سيترتب ، األداء"البرامج وموازنة "بالتوازي مع ذلك من "موازنة البنود" إلى 

ً وزيادة العائد على انفاق كل جنيه بنسبة ال  عليه رفع كفاءة االنفاق العام جوهريا
 وفقاً ألكثر التقديرات الوطنية والدولية حتفظاً. %،٤٠تقل عن 

 وذلك من خالل وزارة ، التحول إلى اإلدارة االقتصادية الرشيدة والكفء ألراضي الدولة
وذلك بعد نقاش متخصصة تنتقل إليها مسئولية إدارة والتصرف في أراضي الدولة، 

وكافة مع البرملان مفصل وشامل 
يهدف للتوصل مؤسسات الدولة املعنية، 

إلى محددات استراتيجية لكيفية إدارة هذا 
السيما بعد اللغط الذي ، احليويامللف 

، على أن يتم أحاط به في الفترة األخيرة
مبا في ذلك األراضي ، وبيعها األراضيتلك تخصيص قانون موحد يحدد ضوابط إقرار 

ألف فدان بقيمة إجمالية  ٥٠إلى  ٤٠للمصريني في اخلارج (املميزة املستهدفة للبيع 
 .مليار دوالر) ١٥-١٤

خفض عجز الموازنة 
 العامة للدولة

التحول من موازنة البنود 
البرامج واألداءإلى موازنة 
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 وذلك بعد نقاش التحول إلى اإلدارة االقتصادية الرشيدة والكفء ألصول الدولة ،
مفصل وشامل في البرملان مع ممثلي القطاع اخلاص ونقابات العمال وغيرها من 

محددات استراتيجية لكيفية إدارة هذا تنظيمات اجملتمع املدني، يسعى للتوصل إلى 
 امللف الهام.

في هذا الصدد، يسترشد برنامجي االنتخابي 
بالتجارب الناجحة إلدارة أصول الدولة في عدد 
من دول العالم مثل ماليزيا وسنغافورة 
والسويد، ليطرح إنشاء شركة قابضة عمالقة 
تنتقل إليها ملكية كافة الشركات القابضة 

 ً ، وما تديره من أصول التابعة للوزارات حاليا
ً عن أية تدخالت سياسية أو  األصول تلكلتتولى إدارة  بفكر اقتصادي احترافي بعيدا

حسابات قطاعية ضيقة، على أن يتم وضع القواعد التي تكفل له اتخاذ قرارات ضخ 
االستثمارات أو الدمج أو االستحواذ أو التخارج من استثمارات قائمة على أسس 

ن تعظيم العائد من العام، ويضماألعمال اقتصادية، مبا يوقف نزيف بيع قطاع 
ولفترات  أصوله، وعلى أن يتم اختيار رئيس هذا الكيان بدرجة عالية من الشفافية،

يرفع  على أن وبناء على التشاور بني رئيس اجلمهورية ومجلس الشعب، و محددة،
  رئيس الشركة تقاريره لكليهما.

ت اخلصخصة يطرح البرنامج االنتخابي أيضاً إجراء عملية مراجعة موضوعية لعمليا
 السابقة وإعالن نتائجها بكل شفافية.  

  ،تصحيح العالقات املالية بني اخلزانة العامة للدولة والهيئات واملؤسسات االقتصادية
تلك على واملتشابكة التعامل العاجل مع املشكالت املزمنة واملديونيات املتراكمة و

زيادة إيراداتها وسداد مبا يحقق إلى كيانات اقتصادية كفء، ها حتويل، والهيئات
 . مديونياتها والتحول إلى هيئات رابحة

  في إطار التحول إلى الفصل بني ميزانية اجلهاز اإلداري للدولة وبني ميزانية احملليات
 الالمركزية، على النحو السابق اإلشارة إليه.

 وذلك عن طريق: استقرار السياسة املالية ، 
o  لعالج تشوهاته وانحرافاته اخلطيرة، وعلى رأسها شاملة لالنفاق العام، الهيكلة الإعادة

تدنى عائده االقتصادي واالجتماعي لضعف معدالت االستثمار العام، والهدر الذي يصل 
 ً ناهيك عن األالعيب  ،إلى حد السفهأحيانا

على طريقة إعداد احملاسبية التي مت إدخالها 
املوازنة مبا يحول دون الوصول إلى صورة حقيقية 

على أن تتضمن إعادة  لوضع االقتصاد القومي.
 :الهيكلة

  وقصره على الطاقة  دعمترشيد
يساهم في ضغط النفقات وتضييق عجز املوازنة وحترير املوارد وهو ما س، مستحقيه

 األساسية.على التعليم واخلدمات الصحية والبنية لالنفاق 

المراجعة الموضوعية 
الخصخصة لعمليات 

 وإعالن نتائجھا بشفافية

القضاء على الھدر في 
االنفاق العام الذي يصل 

 أحياناً لحد السفه
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 يضمن مستوى معيشي. نظام جديد لألجور احلكومية ً ً الئق ا يكون في الدولة، وظملو ا
أداة فعالة في التحول إلى اقتصاد منتج، قادر على إثابة التميز والكفاءة، استناداً إلى 

 :أربعة معايير أساسية هي

  توصيف وظيفي موحد يتم على أساسه حتديد األجر األساسي لشاغلي
الوظائف، والذي يجب أن ميثل النسبة األكبر 
من دخل املوظف أو العامل، وتنتقل مبوجبه 
منظومة األجور من تقييم الشهادة إلى 

 .تقييم الوظيفة

  بدل طبيعة عمل يراعي ظروف العمل في
 .املهن واألقاليم اجلغرافية اخملتلفة

 ايير علميةآلية فعالة إلثابة الكفاءة والتميز واالنتاجية بناء على مع. 

  مبعدل التضخم مبا يعوض املوظف أو العامل عن االرتفاع  األجورلربط آلية
 احلقيقي في تكلفة املعيشة.

 ،مع التركيز على أوجه  زيادة نسبة االنفاق االستثماري إلى إجمالي االنفاق العام
 االتفاق ذات العائد االقتصادي واالجتماعي الكبير، مثل التعليم والصحة والبنية

األساسية والزراعة، اعتماداً في ذلك على املوارد التي سيتم حتريرها نتيجة لإلجراءات 
 السابقة. 

 على والرشوة واحملسوبية في االنفاق احلكومي إغالق الباب أمام كافة منافذ الفساد ،
 النحو السابق التطرق إليه.

 السيما االنفاق الترفي، والسفهي إيقاف كافة أشكال الهدر في االنفاق احلكومي ،
 أحياناً. 

o من خالل: زيادة اإليرادات العامة للدولة 
  املقترح لتحقيق العدالة اإلصالح الضريبي

بالتحول إلى الضريبة االجتماعية، 
الدخل، على  التصاعدية محدودة الفئات

بتفعيل وتوسيع الوعاء الضريبي للممولني 
، ونهاعد تعديل قانب الضريبة العقارية

  .ضرائب على األرباح الرأسماليةوفرض 
  ،إليرادات الدولة من رفع كفاءة إدارة الدولة ملرفقي قناة السويس والبترول ً تعظيما

 .  هذين املوردين الهامني
  تمية ينطلق برنامجي االنتخابي من رؤية واضحة حل إذ، السياسة النقديةاستقرار وفعالية

ة اقتصادها ، وما يترتب على ذلك من زيادة عرضدوليفي االقتصاد ال يصراالقتصاد املاندماج 
ً لألزمات االقتصادية العاملية، السيما في ضوء كون مصر مستورد ً صاف ا للغذاء والطاقة، وهي  يا

ً عن احلاجة امللحة  السلع التي شهدت أسواقها تقلبات عنيفة خالل الفترة املاضية، فضال
. سعر الصرفترتب على ذلك من تقلبات في الجتذاب االستثمارات ورؤوس األموال من اخلارج، مبا ي

  :ستهدف برنامجي االنتخابييوعليه 

نظام جديد لألجور 
الحكومية يضمن مستوى 
 معيشياً الئقاً للموظفين

استقرار وفعالية 
 السياسة النقدية
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o  ظ على الدخول احلقيقية افاألسعار واحل يحقق استقرارمبا  التضخمالسيطرة على
التعامل مع التشوهات الهيكلية العديدة لألسعار،  للمواطنني، على أن يتزامن ذلك مع

وتعظيم اتخاذ حزمة من اإلجراءات العاجلة الختصار ، والتصدي لالحتكار وممارساتهب
 سلسة تداول السلع، السيما الغذائية منها، مبا يخفض من أسعارهاكفاءة 

   .للمستهلكني ويقلل من الفاقد نتيجة لعملية التداول والنقل
o العرض والطلبقوى انتاجية االقتصاد وتعكس  تباع سياسات مرنة للنقد األجنبىا. 
o وفاعلية رقابته على القطاع املصرفي. تعزيز استقاللية البنك املركزي املصري 

  حتقيق العدالة االجتماعية
ً شامالً، ال يقصرها على عدالة التوزيع، وما  -كما سبق اإلشارة  –ها أعني بو مفهوما

تتطلبه من استمرار للدعم وترشيده، وإصالح للنظام الضريبي، وتوفير شبكة فعالة لألمان 
نظام تعليم جديد، وتأمني االجتماعي، وامنا تتعدى ذلك لتحقيق عدالة الفرص من خالل إنشاء 

تعد اإلنسان املصري وتؤهله  ،العلوم والثقافة والفنونتشجع صحي  شامل ومنظومة متكاملة 
ً باألدوات الالزمة لالرتقاء اقتصادياً  خلوض غمار احلياة مسلحا

  .واجتماعياً بناء على جهده وكفاءته

الدولة وسياستها وبرامجها التنموية بعبارة أخرى، فإن 
 –وليس إدارته أو التعايش معه  -محاربة الفقر ستعمل على 

مان األومنظومة واالجتماعية قتصادية االقواعد بوضع ال
ً خلجتماعي، اال طة بالتزامات واضحة وتوقيتات محددة، ترتفع مباليني املصريني فوق مستوى وفقا

  القتصادية وقطف ثمارها.   احلاجة والعوز، وتفتح اآلفاق أمام مشاركة اجلميع في حتقيق النهضة ا

  ن في الدولة والقطاع اخلاص والعامل

  التحسني املستمر لألوضاع املعيشية ملوظفي اجلهاز اإلداري للدولة والعاملني بقطاع األعمال
الدرجات  ألدني للدخولبإصالح شامل ملنظومة األجور، مبا في ذلك تفعيل احلد األدنى  العام

ً مبا يراعي االرتفاعات املتوالية في األسعار، الدخول وحتريك هيكل في السلم الوظيفي،  دوريا
والذي حتتسب على أساسه احلوافز  -وإعادة هيكلة مفردات األجر ليمثل األجر األساسي 

النسبة الغالبة  –والعالوات واملكافأت، وكذلك املعاشات 
  من دخل املوظف أو العامل.

  للدخول في القطاع احلكومي، احلد األقصى تفعيل
ويقصد به مجمل ما يحصل عليه املوظف العام من 

على أن  ،احلد األدنى للدخولظيفته احلكومية، وربطه بو
 .بقرار من رئيس مجلس الوزراءحدود ممكنة ويكون االستثناء على ذلك في أقل 

  بتطبيق احلد  والعمال في القطاع اخلاصالتحسني املستمر لألوضاع املعيشية للموظفني
، وإجراء عملية تغيير شامل لقوانني العمل والتأمينات االجتماعية، مع حرية للدخولاألدنى 

إنشاء النقابات والروابط املعبرة عن مصالح املوظفني والعمال وضمان استقالليتها تفعيالً 
ً في إصالح سوق لي التطرق يعلى النحو الذي س آلليات التفاوض اجلماعي إليه تفصيال

 . العمل

تفعيل الحدين األدني  
 واألقصى لألجور

القضاء على الفقر 
 وليس التعايش معه
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 ضمان حياة كرمية ألصحاب املعاشات

 مبا يوفر لهم احلياة الكرمية، وذلك بزيادة املعاشات بنسبة  ضمان حقوق أصحاب املعاشات
االستقالل الكامل لصندوق التضخم، وضمان 

 .التأمينات واملعاشات عن اخلزانة العامة للدولة
  مع العجز اخلطير في موارد التأميناتالتعامل 

والتي تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها جتاه 
، وذلك عن ٢٠١٦بحلول عام أصحاب املعاشات 

تضمن للعامل أن يحدد بنفسه وفي مرحلة مبكرة من طريق بناء منظومة تأمينية جديدة 
وحساب ، من بني خيارات محددة عاش الذي يرغب في احلصول عليهحياته الوظيفية امل

هرب من اشتراكاته على هذا األساس، وإغالق الباب أمام أية محاوالت من أرباب العمل للت
االشتراكات التأمينية، وحساب االشتراكات التأمينية على أساس األجر حصتهم من سداد 

 األجر األخير الذي يتقاضاه املوظف أو العامل الفعلي وبدون حد أقصى، مبا يضيق الفجوة بني
وبني معاشه، مع استمرار تغطية نفس اخملاطر التأمينية املغطاة حالياً، مثل إصابة العمل 

 والوفاة والبطالة ومكافأة نهاية اخلدمة.
  لكل توفير معاش ورفع احلد األدنى ملعاش الضمان االجتماعي إلى نصف احلد األدنى لألجور

بدون معاش، وكذا لألرامل املعيلة ومتحدي اإلعاقة ممن ال ميلكون مصدر  ٦٥سن الـمن بلغ 
 دخل.

  محتاجوال يناله غير  مستحقدعم ال يحرم منه 
في مجتمع يعيش نصفه أو يزيد حول خط الفقر يصبح الزما أن تتدخل الدولة لدعم 

  عدد من جوانب معيشته.

ال يصح التراجع  ةدعم الغذاء والطاقة وبعض اخلدمات األساسية هي سياسإن استمرار 
إلضطالع  عنوان إنهاالوضع االقتصادي واالجتماعي القائم في مصر حالياً، بل ظل عنها في 

الدولة مبسئوليتها في حماية الطبقات محدودة الدخل من غالء املعيشة، ووقف التراجع في 
تسرع الدولة في  –اعات املتوالية في األسعار، حتي يأتي يوم وضعها االقتصادي نتيجة لالرتف

يبلغ فيه مستوى معيشة املواطن  -الوصول إليه 
ً مستوى الئق ً وكرمي ا   تنتفي معه احلاجة للدعم. ا

في هذا الصدد، فإن استمرار قيام الدولة بهذا 
الدور احليوي يتطلب وضع نهاية سريعة إلهدار 

إلى شرائح ال حتتاج مخصصات الدعم، ومنع تسربها 
  املنظومة احلالية.سوء إدارة إليه وإن كان يصل إليها، نتيجة ل

 بناء عليه، يقترح برنامجي االنتخابي اخلطوات األساسية والعاجلة التالية: 

 مع تعامل عاجل ذلك ، على أن يتزامن رغيف العيشالسيما دعم ، استمرار دعم الغذاء
للقضاء على الفاقد الضخم في سلسلة انتاج القمح، تخزيناً، وطحناً، وتخزيناً، وفي انتاج 

 ١٢٫٥مليون طن قمح من إجمالي  ٥رغيف العيش، والتي يصل إجماليها إلى ما يقرب من 
ً من فاتورة  ٢٫٢٥مليون طن تستهلكها مصر، األمر الذي يعني توفير  مليار دوالر سنويا

استمرار الدعم وحسن 
 توجيھه

التأمينات استقالل صندوق 
 عن الخزانة العامة للدولة
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سلسلة من  مليار جنيه، وذلك من خالل ٧تيراد، وخفض فاتورة الدعم مبا يعادل االس
 :اإلجراءات تشمل

o ذلك ، على أن يتزامن مجزيةأسعار من القمح ب هانتاجكامل شراء دعم املزارع املصري ب
 .مع توفير العلف لثروته الداجنة ومن املاشية

o  مبا يقضي على الفاقد في  للتخزينتنفيذ خطة استثمارية عاجلة إلنشاء صوامع حديثة
 %).١٥هذه املرحلة (

o ١٥( إلزام اخملابز باملعايير الكفيلة بالقضاء على الفاقد في مرحلة التخزين.(% 
o لدعم السوالر وأنابيب البوجتاز توصيل الغاز الطبيعي لكافة اخملابز ً ، مع إعطاء ترشيدا

 ية.هذا املشروع أولوية متقدمة في خطة الدولة االستثمار
o مبا يقضي على الفساد وعلى بيع  دراسة تأجير اخملابز ألهالي األحياء في شكل تعاونيات

 الدقيق في السوق السوداء.
     مع ذلك يتزامن على أن ، أشكال دعم الطاقة للفقراء ومحدودي الدخل مختلفاستمرار

فاتورته لتطوير الشامل ملنظومة دعم الطاقة وإدارته مبا يحفض سلسلة من اإلجراءات ل
مبا يحرر املوارد احلكومية الالزمة للشروع في خطط قصيرة ومتوسطة األجل الباهظة، 

لتلبية االحتياجات العاجلة للمواطنني وحتسني مستوى معيشتهم، السيما توفير مياه 
ويشمل االنفاق على التعليم والصحة، الشرب والصرف الصحي والطرق ووسائل املواصالت، و

 ذلك:
o إلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الطاقة. 
o  ٩٥و ٩٢إلغاء الدعم على بنزين. 
o  شباب األحياء.ل السيما، أنابيب البوجتازتوزيع ل جديدة صتراخيمنح 
o التحول في انتاج الكهرباء من استخدام السوالر واملازوت إلى استخدام الغاز الطبيعي. 
o املنازل واحملال التجارية إلى  كومي بوتيرة متسارعة ملد شبكة الغاز الطبيعياحلستثمار اال

 .واخملابز
o حتويل سيارات النقل العام والتاكسي إلى استخدام الغاز الطبيعي. 
o مبا يقضي على تهريبه  التطوير الشامل ملنظومة تخزين ونقل وتوزيع املنتجات البترولية

 وبيعه في السوق السوداء، مع الضرب بقوة القانون على اخملالفني. 
 حان الوقت  توظيف منظومة الدعم إلجناز تقدم جوهري في التعامل مع ظواهر مجتمعية

لوضع نهاية لها، مثل أطفال الشوارع وعمالة األطفال، والتسرب من التعليم، اقتداء 
البرازيل، مبا في ذلك بحث جتربة اجحة في هذا الصدد، وعلى رأسها بالتجارب العاملية الن

 التحول التدريجي إلى أسلوب التحويالت النقدية املشروطة. 

  نظام ضريبي عادل

  الضريبيء عفااإلرفع حد ب الدنيا من الدخلشرائح الالفقراء وعلى ائب الضر أعباءتخفيف 
مبا يساهم في حتسني مستوى معيشتهم. للشريحة األدنى، آالف جنيه  ١٠آالف إلى  ٥من 

  وحتريك باقي شرائح الدخل املنخفض واملتوسط. 
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  ،سعر الضريبة مع حتديد احلد األقصى لالتحول إلى نظام الضريبة التصاعدية على الدخل
  املصري لالستثمار.بني حتقيق العدالة االجتماعية. وبني جاذبية االقتصاد  بنسبة توازن

 مبا  ٢٠٠٨لسنة  ١٩٦رقم   قانون الضريبة العقارية تعديل
يحقق العدالة واالنصاف والكفاءة، مبا في ذلك رفع حد 
اإلعفاء الضريبي، وضبط القواعد اخلاصة باملسكن 
اخلاص، ووضع آلية فعالة لتظلم غير القادرين، تأخذ في 

اإلسكان  القائمة في سوقالكبيرة االعتبار التشوهات 
، األمر ، السيما تدنى إيجارات العقارات القدميةفي مصر

  .الذي يظلم مالك هذه العقارات
 للعدالة والشرائح العليا من الدخل  توسيع الوعاء الضريبي لكبار املمولني ً حتقيقا

األرباح الرأسمالية، مع مراعاة متايز معدل الضريبة بعض ضريبة على فرض االجتماعية، ب
األرباح املتحققة نتيجة جلهد استثماري يضيف إلى االقتصاد وانتاجيته، عنها عن  لصالح

املفروضة على األرباح املتحققة نتيجة املضاربة أو تسقيع األراضي أو غيرها من املمارسات 
  غير املنتجة وعدمية النفع لالقتصاد.

 الضرائبنني بسداد التزام املواطيتوازى فيها التأكيد على  ترسيخ ثقافة ضريبية جديدة 
، مع التشديد على حق املواطن في احلصول على أعلى مستويات اخلدمة املستحقة عليهم

 احلكومية.
  التغطية الشاملة للنظام الضريبيحتقيق. 

  مكافحة الغالء

 وممارساته عن طريق تعديل قانوني منع االحتكار وحماية املستهلك. التصدي لالحتكار 
  السيما الغذائية منها، مبا الختصار سلسة تداول السلعالعاجلة اتخاذ حزمة من اإلجراءات ،

يخفض من أسعارها للمستهلكني ويقلل من الفاقد نتيجة لعملية التداول والنقل، ومثال 
ذلك تعديل قوانني املناقصات واملزايدات احلكومية للسماح للشركات التابعة للشركة 

الغذائية بالشراء مباشرة من القابضة للصناعات 
 املنتجني،  

  ،حتقيق األمن الغذائي في األجل املتوسط والطويل
على النحو الذي سيتم تفصيله في  وأمن الطاقة،

معرض احلديث عن السياسة الزراعية وحتقيق 
األسعار احمللية للتقلبات العنيفة في أسعار املواد  تعرضالتنمية املستدامة، وذلك لتقليل 

ائية ومصادر الطاقة نتيجة لالعتماد املتزايد على األسواق اخلارجية الستيفاء الغذ
 االحتياجات املصرية من كليهما. 

  تخفيف األعباء عن كاهل الفقراء
تصعيد التعليم والصحة إلى قمة أولويات االنفاق احلكومي، وزيادة نسبة مخصصاتهما من 
إجمالي انفاق الدولة ورفع كفاءتهما، في إطار عملية إعادة ترتيب شاملة ألولويات هذا االنفاق، 

وخدمة عالجية عالية اجلودة، توفر على الفقراء  تعليم حقيقي تتحمل الدول تكاليفهوصوالً إلى 
ً بأكثر من ا % من ٥٠القتطاع من قوت يومهم لالنفاق على هذين البندين اللذين يستأثران معا

إعانة البطالة واإلعداد 
 للتوظيف

رفع حد االعفاء الضريبي 
 للفقراء
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من املشاركة الفعالة في متكنها من ناحية أخرى من ناحية، واألسر الفقيرة واملتوسطة  انفاق
 االقتصادي واالجتماعي.  الترقي والصعودفرصها في دعم النشاط االقتصادي و

  تتحمل الدولة تكاليفه اجلودةتوفير تعليم عالي.  
 مع حتمل الدولة لالشتراكات التأمينية للفقراء التأمني الصحي الشامل عالي اجلودة ،

  . ومحدودي الدخل

  نمو اقتصادي خالق لفرص العملب القضاء على البطالة
عدم استدامته  ، أولهمانان رئيسياعيبعاب منو االقتصاد املصري منذ السبعينات 

مبعدالت مرتفعة تكفي لتحقيق الطفرة االقتصادية املنشودة وزيادة دخول املواطنني ورفع 
عدم توازنه، بتعاظم نصيب القطاعات االقتصادية األقل خلقاً مستوى معيشتهم، وثانيهما 

 ، وذلكالصناعات كثيفة رأس املالمثل لفرص العمل 
، وعلى هاألكثر قدرة على توفيرالقطاعات اعلى حساب 

  .رأسها الزراعة والصناعات الغذائية والزراعية

وسوء  التعليم من ناحية أخرى، أدى إهمال
تفاوت كبير بني مخرج العملية التعليمية  إلىنوعيته 

من االستفادة من  الشباب من العريضة القاعدةواحتياجات سوق العمل من املهارات، مما حرم 
 قطاعاتومن احلصول على فرص العمل التي مت خلقها في الذي شهدته بعض السنوات،  النمو

   واالتصاالت. مثل البنوك والسياحة

ة االقتصاد ككل على التعامل مع قدرد من إلى احللقد أدت هذه العوامل مجتمعة 
لسوق اجلدد استيعاب املنضمني وكذا قدرته على البطالة وخفض معدالتها جوهرياً، مشكلة 

، في العام املاضي% ١٢والتي ارتفع معدلها الرسمي إلى  -العمل سنوياً، حتى أصبحت البطالة 
ً من اختالالت  –% ٢٥وبني الشباب إلى ما يفوق % قبل عام ونصف، ٩مقارنة بـ ً هيكليا خلال

ً بالغ الاالقتصاد املصري ً مزمنا ، السيما إذا أخذ انعكاسات اجتماعية خطيرة وذاقسوة، ، ومرضا
كان باإلضافة إلى ذلك، . اتاجلامع وخريجمن في االعتبار أن النسبة األكبر من العاطلني هم 

 للتعامل مع مشكلةالدولة التوظيف في القطاع احلكومي وقطاع األعمال العام هو وسيلة 
على مدار عقود طويلة، فكانت النتيجة ترهل اجلهاز اإلداري للدولة وتراجع انتاجية  البطالة

  قطاع األعمال العام، حتى بلغت ربع إنتاجية القطاع اخلاص.

يتطلب خلق التصدي ملشكلة البطالة على نحو جدي إن 
ً ولفترة طويلة قادمة، وهو ما  ال مليون فرصة عمل سنويا
أو ميكن أن يتم من خالل إجراءات جزئية أو حلول وقتية، 

بل يستدعي رؤية شاملة باالعتماد على التوظيف احلكومي، 
تتعامل مع جذور املشكلة ومسبباتها في األجل املتوسط 

ً وال عاجلة وقصيرة  طويل، وتطرح في نفس الوقت حلوًال
ً قوياألجل ً ، وتدخال نمو وضع سياسات اللمن جانب الدولة  ا

  .املتوازن، وحتسني مناخ االستثمار واألعمال

خفض معدالت البطالة إلى 
النصف خالل عشر سنوات

خلق مليون فرصة 
عمل سنوياً، بدء من 
العام الثاني للفترة 

 الرئاسية
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فبالنسبة لألجل القصير، يطرح برنامجي االنتخابي حلوالً عاجلة تضطلع الدولة فيها بدور 
  رئيسي، وهي:  

 مؤقتة في حدود نصف احلد األدنى لألجور من خالل صندوق قومي للتعليم  تقدمي إعانة بطالة
التدريب  وو/أ برامج تدريبية حملو األميةاإلعانة ب، بشرط التحاق املنتفعني بوالتدريب للتوظيف

 .من األيدي العاملة في اجملاالت التي يوجد عليها طلب كبيرالتكنولوجي  لتأهيلوا
  التشغيلفي مشروعات البنية األساسية كثيفة  لالستثمار احلكوميتنفيذ برنامج عاجل ،

السيما مد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي 
على مستوى اجلمهورية، وبناء وصيانة الطرق، 
وتطهير الترع، فضالً عن اإلسكان، مبا يساهم في 
توفير فرص العمل، السيما للعمالة اليومية 

لفئات التي عانت واملؤقتة، والتي تعتبر من أكثر ا
 خالل الفترة املاضية.

 تشغيل الطاقات العاطلة في قطاع الصناعة ،
من خالل التعامل العاجل مع املشكالت الفنية 

الف من فرص آلملئات املصانع املتوقفة أو املتعثرة، وإعادتها للنشاط مبا يوفر اواملالية واإلدارية 
 العمل.

  ،مبا يحقق أهداف التشغيل  ،املزايا واالعفاءات السيما منظومةتطوير سياسات االستثمار
ً مع توفير املناخ اجلاذب والداعم لالستثمار املنتج على النحو الذي  -القومية  سيلي تزامنا
 :بإعطاء األولوية في احلصول على تلك املزايا واإلعفاءات للمشروعات التاليةوذلك  -  تفصيله

o  مثل الزراعة والصناعات الغذائية،  العمل،املشروعات العاملة في القطاعات كثيفة
والصناعة، والتشييد والبناء، والسياحة، والتجارة، وبعض مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا 

 املعلومات.
o والتي تساهم في توفير فرص العمل واإلسراع  ة ألصول إنتاجية جديدة،ئاملنش املشروعات

 .بعملية التراكم الرأسمالي

بأن النمو  االقتناع، فينطلق برنامجي االنتخابي من سط والطويلأما في األجلني املتو
شرط ضروري، % كمعدل مستهدف) هو ٨% كحد أدنى، وأعلى من ٦مبعدالت مرتفعة (االقتصادي 

ً مبواصفات معينة، أولها حلل مشكلة البطالة، إذ يتوحده ولكنه غير كاف  أن طلب األمر منوا
ً منويكون  لكافة خلق فرص العمل منواً متوازناً يأن يكون لفترة زمنية طويلة، وثانيهما اً مستدام ا

، وثالثهما أن يكون منواً ال يراهن على املصادر طبقات الشعب وفئاته، وخملتلف مستويات املهارات
  .التقليدية للدخل والتشغيل، بل منو قائم على التنافسية واالبتكار

ً يطرح اإلجراءات الفورية والعاجلة التي يتضمنها البرنامج، فوباإلضافة إلى بناء عليه،   أيضا
استراتيجية شاملة تستهدف خفض معدل البطالة، السيما بني الشباب، إلى النصف خالل 

 نيفي األجل، وذلك بالعمل عشر سنوات، وإلى النصف مرة أخرى خالل السنوات العشر التالية
  التالية: على احملاور الرئيسيةوالطويل  املتوسط

 دعم املشروعات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة  

بنك وطني لتمويل 
المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة تكون له فروع 
 في مختلف المحافظات
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يطرح برنامجي االنتخابي رؤية شاملة لتحقيق إنطالقة املشروعات متناهية الصغر 
والصغيرة واملتوسطة، تقوم على دعامتني أساسيتني، أولهما إفساح الدولة للمجال أمام 

ملمكن، مع االسترشاد بالتجارب العاملية طاقات الشباب وإبداعاته، وثانيهما توفير الدعم ا
الناجحة في هذا املضمار، وعلى رأسها ماليزيا وتركيا وبنجالديش، وهو ما سيتعني لتحقيقه 

 القيام مبا يلي:
o التقدم بحزمة من التعديالت التشريعية الالزمة لتوفير املناخ الداعم لهذه املشروعات 

ود اإلدارية والتنظيمية التي حالت دون إنطالقة وإنهاء كافة املعوقات البيروقراطية والقي
 هذا القطاع الواعد، وزيادة مساهمته في االنتاج القومي وفي خلق فرص العمل.

o يضطلع بها بنك وطني متخصص في متويل تلك  توفير حزمة من اخلدمات التمويلية
، تزامناً املشروعات بأسعار فائدة مخفضة، تكون له فروعه في مختلف احملافظات املصرية

 –مع السياسات واإلجراءات التي ستتخذها الدولة لضبط مالياتها وحتقيق استقرارها 
والتي سيكون من نتيجتها احلد ألقصى درجة من مزاحمة الدولة  – كما سبق اإلشارة

للقطاع اخلاص على قروض القطاع املصرفي، وخفض أسعار الفائدة، ومن ثم حفز 
القطاع املصرفي وصناديق االستثمار على تقبل درجات أعلى من مخاطر االستثمار في 

ة االئتمانية تساعد البنوك تلك املشروعات، فضالً عن إنشاء هيئة مستقلة لتقدير اجلدار
 على سرعة اتخاذ قرارات متويل املشروعات. 

o تضطلع بها مؤسسة متخصصة لدعم املشروعات،  توفير حزمة من اخلدمات التدريبية
ً بالتدريب على  على غرار التجربة املاليزية، بدء من إعداد دراسات اجلدوى واملوازنات، مرورا

ً عن توفير املعلومات اإلدارة، وانتهاء بالتسويق، وهو م ا سيمكن هذه املشروعات، فضال
 .، بعد تقييم موضوعي الجنازات واخفاقات الصندوق االجتماعي للتنميةالتسويقية

  ،والصناعات الغذائية السيما قطاعاته الواعدة مثل الزراعة حتقيق انطالقة االقتصاد املصري
و حقيقي خالق ملاليني فرص العمل والسياحة، يترجمها منواخلدمات، والصناعة والزراعية، 

، على النحو الذي سيرد التطرق والتوظيف في هذه القطاعات كثيفة العمالة بطبيعتها
 .ن "حتقيق إنطالقة االقتصاد املصري"اإليه بالتفصيل حتت عنو

  ربوع الوطن، نمية من أسر الوادي الضيق ومتتد  في تخرج بالتخريطة اقتصادية جديدة ملصر
املاليني من فرص العمل، وذلك من خالل مشروعات كبرى باملشاركة مع القطاع اخلاص لتخلق 

الوطني والعربي واألجنبي، ويأتي على رأس هذه املشروعات مشروع "تنمية محور قناة 
السويس" وحتويلها إلى مركز عاملي للتجارة والصناعة واخلدمات، قادر على توفير مئات اآلالف 

ترة زمنية وجيزة، ومشروع "التنمية الشاملة لسيناء"، ومشروع من فرص العمل خالل ف
"تنمية الساحل الشمالي الغربي"، واللذين سيتم التطرق إليهما بقدر من التفصيل حتت 

 عنوان " خريطة اقتصادية جديدة ملصر".
  احلالية نظام تعليمي جديد يحقق الربط بني مخرج العملية التعليمية واحتياجات السوق

قبلية من املهارات واملعرفة، وهو املوضوع الذي سيتم التطرق إليه تفصيالً حتت عنوان واملست
 ".بناء نظام تعليم جديد"
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 ً  اقتصاد منافس عامليا
إن املعضلة الرئيسية التي واجهها االقتصاد املصري لعقود طويلة، ولم ينجح حتى اآلن 

أكثر مما ينتج، وينفق أكثر مما يدخر، أننا مجتمع يستهلك هي ببساطة في الفكاك من أسرها، 
  ويستورد أكثر مما يصدر.

وملا كان حتقيق األمال العريضة للشعب املصري، بدء بتحقيق العدالة االجتماعية، 
، هو رهن بتحقيق النهضة االقتصادية إليها بني األمم طلعتانتهاء بتبوأ مصر للمكانة التي تو

واالجتماعية الشاملة، فإن لذلك متطلبات ومراحل مرت بها كافة الدول التي سبقتنا، وذلك 
  على النحو التالي: 

  حتقيق منو متوازن ومتعدد املصادر ومبعدالت مرتفعة ولفترة طويلة تكفي إلحداث طفرة كبيرة
 لشبابه. في حياة املواطن، وخلق فرص العمل اجليد

  يستخرجه على عائد ما اقتصاد يعتمد في توفير النقد األجنبي حتويل االقتصاد املصري من
من باطن األرض (البترول والغاز)، أو من عالقاته اخلارجية (املعونات)، أو املوقع (قناة السويس) أو 

باألساس على  يعتمدالسياحة) أو حتويالت عامليه فى اخلارج، إلى اقتصاد والطبيعة (التاريخ 
على الزراعي والصناعي واخلدمي جهد اإلنسان املصري وانتاجيته، وقدرة املنتج املصري 

 املنافسة في األسواق العاملية.

 على -باإلضافة إلى حتقيق العدالة االجتماعية  –يقوم برنامجي االقتصادي بناء عليه، 
دعم صغار تمي امللكية اخلاصة، وحتوواالبتكار،  املبادرة الفرديةحرية اقتصادية منضبطة تشجع 

ً بعشرات االالف  املنتجني قبل كبارهم، بدء بالفالح الذي يزرع أرضه بطول البالد وعرضها، مرورا
من املنشآت الصناعية والتجارية واخلدمية واحلرفية متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة، 

أكبر وأكثر فعالية توازى مع ذلك دور على أن يوعمال هذه املنشآت، ، وانتهاء بكبريات الشركات
لدولة، بدء بوضع استراتيجيات التنمية وخططها وسياساتها وبرامجها، وانتهاء باالستثمار ل

  املكثف في إعادة بناء اإلنسان املصري، تعليماً، وتدريباً، وصحة، وثقافة، وتوفير حياة كرمية له.

ادية واالجتماعية بالدور الرئيسي في باإلضافة إلى ذلك، تضطلع الدولة في رؤيتي االقتص
توفير البيئة الداعمة لالستثمار الوطني واجلاذبة لالستثمار األجنبي، مبا ميكن من سد الفجوة 

بني موارد االقتصاد الذاتية واحتياجاته التمويلية واالستثمارية، وفي حتقيق طفرات احلالية 
ية، تنقل مصر من موقعها البائس حالياً متتالية وسريعة في تنافسية االقتصاد املصري العامل
دولة) إلى مصاف أفضل دول  ١٤٢من  ٩٤على خريطة التنافسية االقتصادية العاملي (املركز 

  .العالم تنافسية وأعالها انتاجية

معايير عضوية االحتاد األوربي كأساس إلصالح مناخ األعمال  يقترح البرنامجبناء عليه، 
 ً فوراً العمل لتحقيق االنطالقة االقتصادية الكبرى، مبا في ذلك  واالستثمار في مصر متهيدا

  :احملاور التاليةعلى وبالتوازي 

  استعادة استقرار الوضع األمني، وامتام عملية التحول الدميقراطي، وحتقيق استقرار
، وذلك كشروط أساسية على النحو السابق التطرق إليه السياسات االقتصادية الكلية

 املستثمر املصري والعربي واألجنبي في االقتصاد املصري. الستعادة ثقة
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  واألجنبي بالتزام مصر باتفاقياتها وتعهداتها والعربي توجيه رسائل واضحة للمستثمر احمللي
 السابقة، طاملا لم يثبت بشأنها شبهة الفساد أو اإلضرار باملال العام.  الدولية وتعاقداتها

  يتحول فيها اجلهاز اإلداري ، مستقرة وجاذبة لالستثماربيئة تشريعية وتنظيمية ومؤسسية
للدولة والقواعد املنظمة للنشاط االقتصادي من أدوات لعرقلة وتعويق االستثمار إلى أداة 

  وذلك من خالل:لتشجيعه وتسهيل نشاطه، 
o واإلصالح املؤسسي تقليم غابة التشريعات واللوائح املنظمة للنشاط االقتصادي ،

وحتقيق شفافية القواعد بسيط واختصار اإلجراءات احلكومية، تبهدف  الشامل
دمج كافة املستثمرين، مع  مبا يحقق تكافوء الفرص بني التنظيمية ووحدة تطبيقها

 متام املعامالت احلكومية.  اخدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لتسهيل 
o وضمان حرية احلصول على ، اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق شفافية القرارات احلكومية

املعلومات، وفتح وتنويع قنوات االتصال بني اجلهاز اإلداري للدولة واملستثمرين، مبا في ذلك 
 .يهموشكاو همتلقي اقتراحات

o واالرتقاء  احلرب على الفساد واإلصالح املؤسسي العميق والشامل للجهاز اإلداري للدولة
 الفرص بني املستثمرين. ؤبكفاءته على النحو السابق اإلشارة إليه، مبا يحقق تكاف

o  والتوزيع لتحقيق أهداف القضاء على البطالة  منظومة مزايا واعفاءات االستثمارتطويع
، كثيفة العملتشجيع االستثمارات وذلك عن طريق ، اجلغرافي العادل لالستثمارات

 احلافزة لقيام املشروعات الصغيرة واملتوسطة املكملةتلك ورة، السيما خارج القاه
 .ألنشطتها االنتاجية

o السيما احملاكم االقتصادية، وآليات فض وتسوية منازعات تطوير منظومة إدارة العدالة ،
العدالة الناجزة وسيادة القانون ويدعم الثقة في املناح االستثماري االستثمار، مبا يحقق 

  تزامناً مع حتقيق االستقاللية الكاملة للقضاء. في مصر، وذلك 
 ويسهل  ائض السيولة للمستثمرينومبا يتيح ف إصالح القطاع املاليو فعالية آليات التمويل

 ن طريق:ع، وذلك احلصول على التمويل
o  ومن ثم احلد من حاجتها ملزاحمة القطاع ، ملاليات الدولةواالستقرار إعادة االنضباط

في ضوء فوائض السيولة  –القطاع املصرفي يجبر اخلاص على متويل القطاع املصرفي، مما 
على تقبل درجات أعلى من اخملاطرة في اإلقراض للمستثمرين، السيما املشروعات  -

 .الصغيرة واملتوسطة
o ما يكفل السيما تعود إلى الستينات من القرن املاضي،  والتي، تعديل قوانني اإلفالس

هم ااألمر الذي سيسوحماية األصول اإلنتاجية ما سواها، على وأولويتها الدائنني حقوق 
في تشجيع القطاع املصرفي على قبول درجات أعلى من اخملاطرة في متويل املشروعات، 

 . وكذا تقليل الضمانات الي يطلبها
o  مع توفير مصادر متويل بديلة للمشروعات، للشركات بهدف  لسنداتاسوق تطوير

تنشيط السوق الثانوية للدين احلكومي مبا ميكن احلكومة من تقليل اعتمادها على 
 القطاع املصرفي لتمويل عجز امليزانية.

o  مبا يسمح بسرعة منو هذا النشاط وزيادة تطوير القواعد اخلاصة بصناديق االستثمار
 املشروعات.مساهمته في متويل 

o البشرية والفنية هاودورها التنظيمي وبناء قدرات التطوير الشامل لهيئة الرقابة املالية. 
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o بإدخال التعديالت الالزمة على التشريعات واللوائح املنظمة (البورصة) إصالح سوق املال ،
بورصة النيل لتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة، ، السيما وتبسيطها عمل السوقل

 ي توفير التمويل للمشروعات، ويدعم شفافية املعامالت والصفقات.فدوره عزز مبا ي
o  والتعامل السريع مع مشكلة تسجيل وتقنني أوضاع امللكيات تطوير الشهر العقاري

السيما في احملافظات الساحلية واحلدودية وسيناء، وكذا ، العقارية من أراض ومبان
املناطق غير اخملططة في املدن الكبرى، والتي تقدر بعض الدراسات قيمتها اإلجمالية 

مليار دوالر، وهو مبلغ ضخم يترتب على تقنني أوضاعه توفير الضمانات  ٢٤٠بحوالي 
ع املصرفي ملشروعاتهم، على الالزمة للعديد من املستثمرين للحصول على متويل القطا

أن يتزامن مع ذلك توحيد تطبيق القواعد اخلاصة بالضمانات، دون متييز بني املستثمر 
اعتماد  ، مع دراسةنظام تدقيق اجلدارة االئتمانيةإسراع وتيرة تطوير والكبير والصغير، 

 فقط. أسلوب لالقتراض على أساس التدفقات النقدية، وليس على أساس الضمانات
o  تهدف إلى تشجيع اإلدخار في القطاع املصرفي، بناء ثقافة مالية ومصرفية للمواطنني

ً مع قيام التوسع وتنويع أدواتها ومنتجاتها املالية، بالقطاع املصرفي وهيئة البريد  تزامنا
في صرف املرتبات في القطاع احلكومي واجلهاز اإلداري للدولة باستخدام بطاقات االئتمان، 

النقدية ملظلة الضمان  التحويالتعلى صرف كلما أمكن األسلوب  وتطبيق نفس
 ، االجتماعي

  مع التركيز في هذا الصدد على ، حقوق العمالوفعالية قواعده وضمان سوق العمل مرونة
 :اجملاالت احليوية التالية

o  وهو املوضوع الذي يحتل أهمية والقوانني املنظمة له، اإلصالح الشامل لسوق العمل
خاصة في ضوء تأثيره السلبي الشديد على معيشة املاليني من عمال مصر، وعلى 

ً في كفاءة سوق العمل بها  ١٤١تنافسية االقتصاد املصري (حتتل مصر املرتبة الـ عامليا
ً ملؤشر التنافسية العاملية)، ويأتي على رأس القوانني املستهدفة لإلصالح  قانون وفقا

 .٢٠٠٣لسنة  ١٢العمل رقم 
  ويهدف برنامجي إلى وضع أسس جديدة لسوق العمل حتقق ما يلي:

 صول العامل على أجر مناسب مبا يضمن ح، ل وأرباب العملاالتوازن بني حقوق العم
على ، وةنتاجيزايد مع ارتفاع تلك اإلتي، ته العلمية واملهنيةوجدارجلهده وانتاجيته 

ارك رب العمل فيها بنسبته التي ينص عليها القانون، ورعاية معاشات وتأمينات يش
ً عن  ً في مستوى معيشة العامل، فضال ً مستمرا صحية واجتماعية تكفل حتسنا
ً على حياة  حتسني ظروف العمل وااللتزام الصارم مبعايير األمان والسالمة، حفاظا

ألكثر معاناة من العمال وصحتهم، مع إيالء اهتمام خاص في هذا الصدد بالعمالة ا
 اإلخالل أو الغياب الكامل لتلك املعايير في القطاع غير الرسمي.

 ومتثيل العمال في إطالق حرية إنشاء النقابات والروابط العمالية وضمان استقالليتها ،
 .مجالس إدارات الشركات

  وتشجيع آليات التفاوض اجلماعي بشأن قواعد في سوق العملتوفير املرونة الالزمة ،
  التعيني والفصل وساعات العمل واملزايا الصحية واملعيشية للعمال،

o  ،ويتضمن ذلك العمل على عدة محاور كما يليكفاءة أسواق السلع واخلدمات: 
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 وذلك بتعديل قانون ، الداخلية للمنافسةوفتح األسواق  التصدي لالحتكار وممارساته
زيادة الدخول السلع واخلدمات، و مبا يساهم في خفض أسعاراالحتكار وإنفاذه، 

 ، السيما الصغيرة واملتوسطة منها.احلقيقية لألفراد، ودعم تنافسية املشروعات
 التحول من ضريبة املبيعات إلى ضريبة القيمة ب، واجلمركية تطوير املنظومة الضريبية

، وتطوير نظم خصم الضرائب املستحقة على عوائد اإلذون األكثر كفاءة املضافة
 .سندات، وترشيد اإلعفاءات اجلمركيةوال
  ،مبا في ذلك القيود اجلمركية وغير اجلمركية تطوير استخدام السياسات التجارية

لتشجيع الشركات احمللية لتطوير تنافسيتها، مع االلتزام الكامل بالتزامات مصر 
التعاقدية في منظمة التجارة العاملية، وغيرها من االلتزامات التي نصت عليها 

 االتفاقيات التجارية الثنائية واإلقليمية. 
 وبدء مزاولة النشاط والفترة الزمنية  ة إلنشاء الشركاتتخفيض عدد اإلجراءات الالزم

  التي تستغرقها. 
o بتعديل قوانني األعمال مبا يخفض من دمج القطاع غير الرسمي في االقتصاد القومي ،

تكلفة التسجيل ويسهل من إجراءته، وتوفير اآلليات الالزمة لتسهيل النفاذ إلى مصادر 
مصادر التمويل غير الرسمي، وحتفيز العاملني في  التمويل مبا يقلل من االعتماد على

القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي، وذلك من خالل اإلصالح الشامل 
 لسوق العمل والقوانني والقواعد املنظمة له. 

 باعتبارها أحد احملددات احلاكمة جلاذبية  وكفاءتها، التطوير الشامل للبنية األساسية
مار، ويشمل ذلك شبكات الطرق وكفاءتها، والسكك احلديدية، واملوانئ، االقتصاد لالستث

واملطارات، والكهرباء، واالتصاالت، على أن يتم توفير االستثمارات الالزمة للتوسعات 
ً عن التوسع  والتحسينات املطلوبة للشبكات القائمة من خالل االستثمار احلكومي، فضال

حتقيق الصالح التي تكفل لضوابط خذ في االعتبار ا، مع األالشراكة مع القطاع اخلاصفي 
 . العام
 املصري وتطوير قدراته ومهاراته وإمكانياته العلمية  تعظيم إنتاجية العنصر البشري

الذي سيلي والعملية من خالل بناء نظام تعليمي جديد ومنظومة كفء للتدريب، على النحو 
 التطرق إليه بالتفصيل. 

  مبا يحقق أهداف السياسات  عالقات مصر االقتصادية الدوليةتطوير منظومة إدارة
االقتصادية، وعلى رأسها فتح األسواق اخلارجية للمنتجات والعمالة املصرية، وزيادة برامج 

 دعم الصادرات بعد املراجعة الشاملة لقواعدها مبا يحقق العدالة والكفاءة والشفافية. 

  خريطة اقتصادية جديدة ملصر
املشروع واملمكن لبناء وطن جديد ولتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية تنقل إن التوجه 

بنائه لينعموا بثمرة جهد فتح آفاق جديدة ألاحلياة على أرض مصر إلى ما يليق بنا وبها هو رهن ب
دائب وعمل مستمر يوجه لالستغالل األمثل ملوارد وإمكانيات تتفرد بها مصر عن سائر دول 

  العالم. 

لقرن الواحد والعشرين لن يتم بدون اخلروج من أسر الوادي الضيق إلى اآلفاق إن دخول ا
ً لالستفادة من الثروات واإلمكانيات االقتصادية املتاحة،  الرحبة للخريطة املصرية، تعظيما
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ً وحتقيق لتحيز للعاصمة واملدن الكبرى في التنمية املتوازنة على مستوى احملافظات وإنهاء ل ا
إلى أقاليم تنموية تتوفر فيها مقومات احملدودة املوارد ذات وتوسيع احملافظات فق، اخلدمات واملرا

ً توسيعالتنمية، كل ذلك  ً هم ورزقهم، وخلقتشيعلى املواطنني في مع ا ، ملاليني فرص العملا
  . اقتصادية واجتماعية وعمرانية ةوحتقيقاً لنهض

، وإمكاناته نظرة واقعية للوضع احلاليوألن حتقيق مثل هذه االنطالقة ال ميكن أن يتم دون 
على  –ومن اللحظة األولى  -، فإن رؤيتي تستهدف العمل وطموحاته واستشرافية للمستقبل

  القادمة: ةوضع مصر على أول الطريق الصحيح نحو حتقيق ما يلي خالل العقود األربع

  ٢٠٥٢% بحلول عام ١٢% إلى ٥٫٧مضاعفة الرقعة املعمورة من أرض مصر من. 
  للتقديرات ً استيعاب زيادة سكانية ستتراوح وفقا

مليون نسمة خالل نفس  ١٠٠إلى  ٧٥احلالية بني 
 . على حسب معدل النمو السكاني الفترة

  مليون فرصة عمل جديدة خالل نفس  ٤٠-٣٥توفير
إلى مليون فرصة ألف فرصة  ٨٧٥الفترة، مبتوسط 

 عمل سنوياً.
  ،تنمية املناطق احلدودية الشرقية واجلنوبية والغربية

 دعماً ألمن مصر القومي.

خريطة اقتصادية جديدة لوضع أسس  بدء العملوعليه، يتعهد برنامجي االنتخابي ب
  هي:و ،العمل واالنتاج جلميع بقاع الوطن، بدء بثالث مشروعات كبرىملصر، متتد فيها سواعد 

  ور قناة السويسمشروع التنمية الشاملة حمل
يستكمل به هذا اجليل من أبناء مصر ما ضحى اآلالف من أجدادهم وهو املشروع الذي 

عاماً، وما خاض أباؤهم احلرب لتحريره والستعادة  ١٤٠بحياتهم في سبيل اجنازه قبل أكثر من 
ها واألراضي احمليطة ب –أهم املمرات البحرية في العالم  –ملكيته، وذلك بتحويل قناة السويس 

 دوليلغربية في محافظات القناة من مجرد مجرى مالحي ضفتيها الشرقية في سيناء وا
تقتصر الفائدة منه على ما تتقاضاه الدولة من رسوم لعبوره، إلى مركز عاملي للتجارة 

، على غرار روتردام بهولندا، للسفن وصيانتها وصناعتها خلدمات اللوجيستيةوالصناعة وتقدمي ا
  وأنتورب ببلجيكا، وجبل علي بدبي.

سويس، هذا الشريان احليوي للتجارة العاملية، يعطي ملصر ميزة تنافسية إن قناة ال
متفردة على كافة دول العالم، حان الوقت لتعظيم استفادتنا منها ملضاعفة الدخل القومي 
املصري خالل فترة ال تزيد عن عشر سنوات، ورفع ماليني املصريني فوق خط الفقر، وخلق مئات 

وبدء حركة عمرانية كبيرة على تلف التخصصات والدرجات، اآلالف من فرص العمل من مخ
ناهيك عن واستيعاب احلركة السكانية لسوق العمل اجلديد، الضفة الشرقية للقناة الستقبال 

ربط مصر بسالسل خلق القيمة عاملياً، وحتويلها إلى مركز عاملي للتجارة الدولية، واجتذاب 
ركات العاملية، كل ذلك في ترجمة لعبقرية اجلغرافيا عشرات املاليني من استثمارات كبريات الش

ً واملكان، لتمثل هذه املنطقة رئة جديدة ملصر وأساس   لدعم أمنها القومي. ا

تحويل قناة السويس 
وضفتيھا إلى منطقة 

 صناعية وتجارية عالمية 



 

48 
 

في هذا الصدد، يقترح البرنامج االنتخابي إنشاء هيئة وطنية تتبعها شركة مساهمة 
  تتولى:السويس،  الشركة الوطنية لتنمية محور قناة باسممصرية 

  التصور الشامل للمشروع، ومخططه االستراتيجي الشامل لكافة األنشطة وضع
 الصناعية والتجارية واخلدمية وشبكات الطرق واملواصالت.

 .العاملي.وطني والعربي والتسويق ال ةعمليو بدء تنفيذ املرحلة األولى 
 جهزة طرح األراضي على املستثمرين في إطار من الشفافية الكاملة والرقابة من قبل األ

 الرقابية مبا يحول دون انحراف هذا احللم التنموي الكبير عن أهدافه.
 متويل املشروع على أساس شراكة بني الدولة والقطاع اخلاص الوطني والعربي والعاملي.   

  مشروع التنمية الشاملة لسيناء
التنمية الشاملة لسيناء هو مشروع املستقبل، الذي تفرضه اعتبارات التنمية 

 ً وعلى  -االقتصادية الشاملة واخلروج من الوادي الضيق إلى األفاق الرحبة لألرض املصرية، وأيضا
دواعي األمن القومي املصري  -نفس القدر من األهمية 

ودمج سيناء في النسيج االقتصادي والسياسي 
  واملصري.

في هذا الصدد، يطرح برنامجي االنتخابي بدء 
نفيذ املشروع القومي لتنمية سيناء بعد تطويره، ت

أخذاً في االعتبار اخلطوات حتى اآلن، بشكل جدي ولم ينفذ ، ١٩٩٤والذي أعد مخططه األول عام 
التي اتخذت واالستثمارات التي أنفقت، مع تقييم واقعي ملنجزاته والعقبات التي تعترضه، 

من أرض الوطن، تتكامل مع مشروع  الهاموتطويره لتحويله لرؤية شاملة لتنمية هذا اجلزء 
السكان، وحتقق تنمية محور قناة السويس وتضيف إليه، وتأخذ في االعتبار خصوصية األرض و

االستخدام األمثل للموارد املتاحة، وتعوض أهالي سيناء عن سنوات التهميش واالقصاء 
  والتجاهل، بل واالضطهاد والتشكيك، وذلك على احملاور التالية:

 وعلى رأسها التعامل العاجل مع املشكالت التي اعترضت تنفيذ مشروع ترعة السالم ،
تها، وذلك ي، وألية تخصيص باقي األراضي وقواعد ملكتقنني ملكية األرض ألهالي سيناء

ألف فدان جديدة ملساحة األراضي  ٤٠٠النقاذ هذا املشروع العمالق والذي يضيف أكثر من 
مليار  ٦املزروعة في مصر، وبدء جنى عوائد استثمارات الدولة فيه، والتي بلغت حتى اآلن 

 جنيه. 
 ربط املنطقة بأنحاء سيناء شماالً وجنوباً، وكذا و االستثمار الوطني في الصناعة والتعدين

 مبحافظات القناة.
 أحد مراكز ك لتأكيد موقع سيناءللبنية األساسية  التطوير الشامل لألنشطة السياحية

  .اجلذب السياحي العاملي

    تنمية الساحل الشمالي الغربي
فض القطارة جنوباً، ومن وادي النيل شرقاً خاملمتد من البحر املتوسط شماالً وحتى منو

التركيز على أنشطة الزراعة بكم،  ٥٠٠كم وبطول  ٢٨٠إلى احلدود الليبية غرباً، بعمق 
وتوليد الطاقة الشمسية، واخلدمات اللوجيستية،  ،والسياحةالزراعية، الغذائية ووالصناعات 

 التنمية الشاملة لسيناء
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، كة طرق إقليميةبترتبط بشمع إنشاء جتمعات عمرانية جديدة تخدم األنشطة املقترحة و
فترة زمنية إطار خطة تنفذ في في إزالة األلغام من منطقة الساحل الشمالي وتكثيف جهود 

 محددة، وقصيرة 

  املشروعات القومية األخرى
هناك مشروعات تنموية عمالقة أخرى، مثل ممر التنمية أو إنشاء عاصمة سياسية 

دراسات جداوها االقتصادية واالجتماعية وتأثيراتها وإدارية جديدة ملصر، وسوف يتم استكمال 
البيئية، والبدء في إعداد مخططاتها االستراتيجية، واستكشاف إمكانيات توفير التمويل الالزم 

  لها.
، وغيرها من املشروعات الكبرى أما املشروعات التي بدأ العمل فيها بالفعل، مثل توشكى

عالن عن نتائجه بشفافية كاملة، مع السعي الستكمال فسيتم تقييم التقدم احملرز فيها، واإل
  اجملدي منها وتصحيح مسارها.   

  حتقيق انطالقة االقتصاد املصري
على حتقيق طفرات عمالقة  –بناء على ميزاتها التنافسية  –وقطاعاته الواعدة، القادرة 

  وسريعة توفر املاليني من فرص العمل املنتج، وعلى رأسها:

 والري والصيدوالصناعات الزراعية ة الزراعــــــــ

  مصر دولة زراعية ...... دعونا نفخر بذلك.

 ترديمن مدى جوالتي في مختلف أنحاء الريف املصري، في الوجه البحري والصعيد، أكدت لقد 
التي وصلت إليها معيشة الفالح املصري، ويخشى إذا استمر الوضع دون رفع مستوى  احلالة

  معيشة الفالح وحتسني دخله وتوفير اخلدمات واملرافق، أن يهجر اجليل القادم مهنة الزراعة.

لقد أصبح مستقبل الزراعة في مصر في خطر ال ميكن السكوت عليه أو غض النظر عنه أو 
على أمن مصر الغذائي، السيما مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء العاملي،  على تداعياته اخلطيرة

والتداعيات السلبية احملتملة لظاهرة تغير املناخ على 
  الزراعة املصرية. 

وبناء عليه، يقرر برنامجي االنتخابي أولوية متقدمة 
أساسها  الزراعيةطموحة للتنمية ستراتيجية ال

ستوى معيشته، الفالح وتطوير أوضاعه ورفع م
وتستهدف تعويضه عن عقود من االهمال والتهميش، 

وبث الروح من جديد في الزراعة املصرية، وحتقيق األمن الغذائي، السيما من احملاصيل 
  :االستراتيجية، إذ تشمل

 الفالح 
له، وتوفير  حلد من استغالل الوسطاءاصيله، واالعادل حمل سعرعلى ال الفالح ضمان حصول

من األسمدة واملبيدات وغيرها من مدخالت االنتاج بأسعار معقولة، وتخليصه من احتياجاته 
بتسهيالت لسداد القروض الصغيرة، لدى بنك التنمية واالئتمان الزراعي، ته عبء مديوني

وخفض أسعار ، وإسقاط غرامات التأخير، ومد آجال السداد، الكبيرة قروضالعادة هيكلة وإ

إذا استمر الوضع الحالي 
على ما ھو عليه، فسيھجر 
 الجيل القادم مھنة الزراعة
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هدد تاطر التي تاخملضد وتأمني الفالح  لقضائية ضد املتعثرين،واسقاط الدعاوي االفائدة، 
مع الهيئة العامة لتنمية املشروعات الزراعية فالحني إنهاء مشاكل ال، واإلنتاج الزراعي

لتوفير عاجلة  طتنفيذ خط، وباالفراج الفوري عن عقود التمليك ملن قام بسداد ثمن األرض
 الصحيشبكات مياه الشرب النقية والصرف 

 الوحدات الصحية.و
 لدورة الزراعية مبا يحقق زيادة لنظام االعودة : األرض

تنفيذ ، وخصوبة التربة من خالل تعاقب احملاصيل
خطة عاجلة لتحسني الصرف الزراعي على مستوى 

أربع استصالح مليون فدان جديدة خالل واجلمهورية، 
، مع البدء مبناطق سيناء والساحل الشمالي، سنوات

في إطار فلسفة جديدة تنتقل فيها عملية 
االستصالح من مجرد تهيئة األراضي وترفيقها إلى خلق مجتمعات جديدة تقوم على الزراعة 

 تها واستقرارها. والتصنيع الزراعي، مع توفير اخلدمات االجتماعية الالزمة لنشأ
 املائية لتنمية وحسن إدارة موارد مصر شاملةاستراتيجية  يطرح برنامجي االنتخابي: املياه ،

واستخدام غرب الدلتا ووادي النطرون، ه عبر رع ثالث ل، وإحياء مشروع فتطهير نهر النيلب
واالستفادة من تكنولوجيات إعادة استخدام مياه أساليب الري احلديثة في األراضي اجلديدة، 

تكنولوجيات حتلية مياه البحار، ، واحملاصيل غير الغذائية الصرف املعالج للتوسع في زراعة
ً للزراعة على مياه كذا من و التجارب الرائدة عامليا

كومي في استنباط االستثمار احل، فضالً عن البحار
تقاوي عالية االنتاجية وقليلة الوتطوير وانتاج 

التغيير الطوعي  ، وحتفيزلمياهلتخدام االس
رشيد املساحات املزروعة لت للتركيبة احملصولية

 .مبحاصيل كثيفة االستهالك للمياه، واجملاري املائية
 ون التنموي القائم تستهدف تعظيم التعا: استراتيجية جديدة للتعاون مع دول حوض النيل

على املصالح املشتركة وحتقيق التكامل الزراعي وتعظيم كفاءة إدارة وحسن استغالل موارد 
في القسم  يلي تفصيلهعلى النحو الذي س النهر، مبا يسمح بزيادة حصة مصر املائية

 .املعنون "أمن مصر املائي"
 ليصبح بنك التنمية واالئتمان الزراعي، وتغيير مسماه تغيير فلسفة ووظيفة : بنك الفالح

ً عن حتوله  إلى بنك تنموي مهمته التجاري من بنك قائم على اإلقراض "بنك الفالح" تعبيرا
تخفيض أسعار الفائدة على على أن يشمل ذلك دعم الفالح وتوفير التمويل ملشروعاته، 

 .املتعلقة بالضماناتالقروض، ومد فترات السماح والسداد وتخفيف الشروط 
 تنمية القدرات البشرية والتكنولوجية جلهاز اإلرشاد الزراعي وتطوير أداء : اإلرشاد الزراعي

إنشاء شبكة قومية ، والقناة الزراعيةمنظومة التوعية الزراعية، مبا في ذلك من خالل تطوير 
 .متقدمة لألرصاد الزراعية

 كليات الزراعة والطب ( لتعليم الزراعيالنهوض مبنظومة ا: التعليم والبحث الزراعي
ث والبح، وتطوير مراكز )البيطري وأقسام الري بكليات الهندسة واملعاهد واملدارس الزراعية

تشجيع وتسهيل استخدام ووالتوسع في تطبيقات التكنولوجيا الزراعية،  ةالزراعي
 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الداعمة للقطاع الزراعي

على السعر حصول الفالح 
العادل لمحاصيله، وتوفير 

ه، وتخليصه من مستلزمات
 عبء مديونيته

استصالح مليون فدان خالل 
 أربع سنوات
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  على املساهمة في حتقيق أمن مصر  اأخذاً في االعتبار قدرته: الغذائية والزراعيةالصناعات
وذلك من الغذائي، ودعم قدرة مصر التصديرية، فضالً عن توفير مئات اآلالف من فرص العمل، 

 مناطقالشراكة مع القطاع اخلاص في إنشاء ، وحوافز االستثماربدعم القطاع خالل 
، مع تأهيل الشباب وتدريبه على إنشاء املشروعات الصغيرة للتدريب الزراعي تعمل على

، لصناعات املنتجة ملستلزمات االنتاج (التقاوي، واألسمدة، واملبيدات)لإعطاء أولوية متقدمة 
 الصناعات الغذائية التي تتمتع مصر فيها مبيزة تنافسية عاملية.و
 توفير املعلومات التسويقية للمزارعنيواالرتقاء بالنظم التسويقية للتصدير، : التسويق 

م ودعالتطوير الشامل لعمليات ما بعد احلصاد، وعلى رأسها النقل والتخزين والتغليف، و
التعاونيات واجلمعيات الزراعية للمساهمة في 

حتسني شروط نفاذ الصادرات الزراعية والتسويق، 
   ق العامليةاملصرية إلى األسوا

 تطوير أسطول : الصيد وتنمية الثروة السمكية
الصيد املصري، وإنشاء ترسانات لصناعة السفن وصيانتها، وتطهير البحيرات للتعامل مع 

ا ادى نتيجة للصرف الصحي والزراعي، مبياه والتغيرات البيئية املارتفاع معدالت تلوث 
املياه املاحلة ذات القيمة االقتصادية  النخفاض ملوحة مياه بعض البحيرات وتناقص اسماك

  .سماك املياه العذبة ذات القيمة االقتصادية املنخفضةأوزيادة  ،املرتفعة
باإلضافة إلى ذلك، يطرح برنامجي االنتخابي توسيع مساحات الصيد احلر، أخذاً في االعتبار 

الفة للقانون، متطلبات استدامة الثروة السمكية والتصدي للصيد اجلائر وطرق الصيد اخمل
 وإنشاء املفارخ النتاج زريعة السمك، وتشجيع قيام نقابة وروابط وتعاونيات للصيادين

  .لهم هم وتوفير الرعاية االجتماعية والصحيةلتحسني اوضاع

  الصناعة واخلدمات

اعد الشرق األوسط الصناعية واخلدمية، وقأحد  إلىل مصر ييهدف برنامجي إلى حتو
في انتاجية وتنافسية ومتسارعة طفرات متتالية تبني سياسة صناعية تنجز وذلك من خالل 

سل سالتسمح بانضمامه إلى املصري القطاع الصناعي 
، مبا في ذلك الصناعات العاملية خلق القيمة املضافة

ته في مساهمم يعظوت، متوسطة وعالية التكنولوجيا
، النمو االقتصادي وخلق مئات اآلالف من فرص العمل

وزيادة نصيب  السيما في الصناعات كثيفة التشغيل،
ً في االعتبار ، مصر من الصادرات الصناعية العاملية ً لطفرة اقتصادية شاملة، أخذا تدشينا

روابط مع غيره من قطاعات االقتصاد القومي، وعلى الالقطاع بشبكة متشعبة من اتصال 
 .ها الزراعة واخلدماترأس

مع التسليم بأن االستثمار والتوظيف واالنتاج في القطاع الصناعي وفي هذا الصدد، 
وسياستها الصناعية يبقي عنصراً فإن دور الدولة   القطاع اخلاص،يعتمد باألساس على 

 ً ر، وجاذب لالستثمار األجنبي املباشمشروعات ليس فقط في توفير مناخ أعمال داعم لل ،حاسما
وهو  –تنظيم السوق والتعامل مع اخفاقاته والتصدي لتجاوزات املتعاملني فيه، ولكن في و

تحقيق المطالب 
 المشروعة لعمال مصر

 إنشاء بنك الفالح



 

52 
 

تنمية مواردها بانتاجيتها لتحسني  في مساعيهااملشروعات الصناعية ودعم في حتفيز  –األهم 
الصناعية واالرتقاء بكفاءة عملياتها وااللتزام باملعايير وتبني التكنولوجيات احلديثة، البشرية، 

، وكذا في دعم تنافسية القطاع من خالل ، مبا فيها املعايير الصحية والبيئيةالدولية اخملتلفة
  اجتذاب االستثمار األجنبي املباشر ودعم الصادرات الصناعية املصرية.

  برنامج العناصر التالية الستراتيجية التنمية الصناعية:البناء عليه، يطرح 

  بدء بتفعيل احلد األدنى لألجور، واإلصالح الشامل ملنظومة  للعمال،حتقيق املطالب املشروعة
ً للتحول لاملعاشات والتأمينات، وللقوانني املنظمة لسوق العمل،  نظام أجور يعتمد متهيدا

ً للتقييم، مبا ميكن العامل املصري الذي هضم  االنتاجية واجلدارة العلمية واملهنية أساسا
ً من احلصول على ح قوقه املشروعة كاملة، من أجور تتزايد بتحسن تلك حقه طويال

مبا اإلنتاجية، ومعاشات وتأمينات يلتزم رب العمل بسداد نسبته التي نص عليها القانون، 
ً في ي ً مستمرا ضمن احلياة الكرمية ألرباب املعاشات، ورعاية صحية واجتماعية تكفل حتسنا

ً عن حتسني ظروف العمل  وااللتزام الصارم مبعايير األمان مستوى معيشة العامل، فضال
والسالمة، حفاظاً على حياة العمال وصحتهم، وإيالء اهتمام خاص في هذا الصدد بالعمالة 
في القطاع غير الرسمي وغير املنظم، وهي الشريحة األكثر معاناة من اإلخالل أو الغياب 

 الكامل لتلك املعايير.
ً إدخال التعديالت التاليتضمن  لعمال في امتثيل  تحقيقشريعية الالزمة لبرنامج أيضا

مجالس إدارات الشركات، وحرية إنشاء النقابات والروابط العمالية واستقالليتها، وتشجيع 
  آليات التفاوض اجلماعي. 

شروعة للعمال املطالب امليطرح البرنامج كذلك التعامل مع مشكلة العمالة املؤقتة، ومع 
لها في ابقة، والتي أتعهد بإجراء مراجعة موضوعية املتضررين من عمليات اخلصخصة الس

، وتأكيد أولوية حقوق العمال واعتبارات التدريب التأهيلي إطار من الشفافية الكاملة
  والتحويلي.  

 حتياجات احلالية واملستقبلية الوذلك للوفاء با ،تنمية املوارد البشرية للقطاع الصناعي
 :ثالث مراحلعلى وذلك من العمالة املاهرة والكوادر اإلدارية املدربة، للقطاع 

o من خالل البرامج التدريبية املوجهة للوفاء باحتياجات املشروعات  ،في األجل القصير
ً ألكثر من منوذج مثل  إعانة والوحدات الصناعية القائمة واجلديدة وبالتعاون معها، وفقا

حتمل الدولة لكل أو جانب من ات التدريبية القائمة، والبطالة لغرض التدريب في الوحد
 ، والتدريب خالل العمل، وغيرها. في املشروعات اخلاصةأجر العامل 

o وذلك بالتحرك على ثالثة محاور: ،ي األجل املتوسطف 

  على النحو الذي سيلي اإلشارة عال املستوى حتويل التعليم الفني إلى تعليم تقني
 ً  بشراكة مع القطاع اخلاص واجلهات املانحة.، وذلك إليه تفصيال
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 قادر على جذب املراكز التدريبية وبيوت اخلبرة عال املستوى  حتفيز نشأة سوق تدريب
على أن تتنافس كافة املراكز التدريبية، سواء احلكومية أو اخلاصة أو األجنبية العاملية، 

 إلى رفع كفاءة البرامج التدريبية املتاحة. التمويل احلكومي واخلاص، مبا يؤديعلى 

 توفير املزايا االستثمارية اجلاذبة للمشروعات التي تتضمن مكوناً تدريبياً عال املستوى. 
o  ،ها نظام تعليم جديد، والتي سيتم شرح بتنفيذ استراتيجية بناءفي األجل الطويل

  تفصيلياً فيما بعد.  

 قادرة على استيعاب تكنولوجيا االنتاج  تحول إلى قاعدة صناعية عالية القيمة املضافةال
، وذلك بالبناء على جتارب الدول األخرى لتحقيق طفرات متسارعة في املتوسطة والعالية

 .انتاجية وتنافسية القطاع الصناعي
ً لذلك،  التحرك على مستويني، أولهما دعم املشروعات برنامجي االنتخابي  يطرححتقيقا

التكنولوجيات وأساليب لتبني في األجلني القصير واملتوسط والوحدات الصناعية القائمة 
مبا يساهم في سد الفجوة التكنولوجية بني الصناعة املصرية ، نتاج احلديثة املتوفرةاال

  وذلك من خالل:ومنافسيها عامليا، 
o وطني التكنولوجياالتوسع في برامج نقل وت ،

وتشمل نقل التكنولوجيا العاملية إلى 
املشروعات احمللية من خالل براءات االختراع 
والتراخيص، وتقدمي اخلدمات التكنولوجية (مثل 
تطوير املنتجات والعمليات االنتاجية، مراقبة 
 اجلودة وإدارتها، اإلدارة البيئية) على أساس جتاري.

o  والتي يتم من خاللها تقدمي املنح والقروض شراء املعداتالتوسع في برامج حوافز ،
متوسطة وطويلة األجل لتمكني املشروعات، السيما الصغيرة واملتوسطة منها، من 

 حتديث معداتها وتطوير تنافسيتها. 
o مبا في ذلك تهيئة املناخ املالئم جلذب االستثمار األجنبي املباشر في القطاع الصناعي ،

وافز واالعفاءات االستثمارية الجتذاب املشروعات ذات املكون التدريبي صياغة منظومة احل
 العالي أو التي يترتب عليها نقل التكنولوجيا والعمليات االنتاجية احلديثة وتوطينها.

o من خالل برامج حتديث الصناعة لتعزيز تنافسية  دعم تنافسية املشروعات الصناعية
 املشروعات.

o  ستوى إلى املومؤسساتها ومعاييرها مبا يرتقي بها ، للجودةتطوير املنظومة القومية
العاملي، خدمة للمستهلك املصري من ناحية، وباعتبار ذلك الشرط الرئيسي لدخول 

 األسواق العاملية واملنافسة فيها.
  

أما ثاني محاور السياسة الصناعية في مجال التحول إلى قاعدة صناعية عالية القيمة 
أساس التطوير السريع للمنظومة املصرية للبحث العلمي واالبتكار،  املضافة، قيقوم على

مصر مركز للصناعة في 
الشرق األوسط بحلول 

٢٠٢٥ 
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مفهوم  هاطرحكما سيتم التعرض له تفصيالً فيما بعد، مع استكشاف اإلمكانيات التي ي
والذي تتبناه جامعة زويل على سبيل هرم التكنولوجيا ومعاهد البحث العلمي املتميزة، 

في عدد محدود من اجملاالت التي  تطبيق صناعي أو جتارياملثال، الجناز اختراقات بحثية ذات 
تتمتع مصر فيها مبيزة تنافسية  عالية، مثل الصناعات الزراعية والغذائية، وصناعة األدوية، 

  .وصناعة مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة

 هم باعتبار ذلك أحد أ مية الصناعيةالتن ألنشطة اإلقليمي والقطاعي األمثل حتقيق التوزيع
ضمانات عدالة توزيع ثمار النمو. وذلك من خالل إعطاء أولوية في مشروعات البنية 
ً من التهميش، وإقرار امتيازات وإعفاءات إضافية  األساسية للمحافظات التي عانت طويال

 للمشروعات املنشأة في تلك املناطق. 

 دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة في القطاع الصناعي ً ً وفنيا ، وحتقيق تكامل ، ماليا
 أنشطتها مع باقي مشروعات القطاع الصناعي على النحو السابق اإلشارة إليه.

 وجتديدها واستعادة زخمها وتنافسيتها واعتبارها قاعدة  إعادة تأهيل صناعة الغزل والنسيج
صناعية رئيسية وتعظيم االستثمار فيها، وكذلك دعم عدد من الصناعات األخرى، مثل 
صناعة الدواء، وصناعة السيارات لالنتقال باألخيرة إلى تصنيع األجزاء متوسطة وعالية 

 القيمة، والصناعات الهندسية، وغيرها.  

 وهي احلرف التي  في إطار اجملمعات التكنولوجية، عات احلرفية واليدوية القدمية،إحياء الصنا
وتوفير الدعم الالزم لها وللمشروعات العاملة  طاملا متتعت مصر فيها مبيزة تنافسية عاملية،

بها، السيما في مجال االرتقاء باجلودة وتوفير املعلومات التسويقية والتصديرية، وخلق 
 مصرية ذات شهرة عاملية.عالمات جتارية 

  واآلثار السياحة

يعتبر قطاع السياحة أحد أهم القطاعات االقتصادية، وأكثرها مساهمة في الناجت 
القومي وتوفير فرص العمل، كما أنه ميثل النافذة التي يطل منها ماليني البشر على تاريخ مصر 

  وحضارتها وثقافتها وفنونها وأدابها. 

 افالواقع أن مساهمتهالسياحة، رغم أهمية وب
جم اإلمكانيات رقى حلفي االقتصاد القومي الزالت ال ت

يحتل . أو تلك التي ميكن تطويرها، ولذلك املتاحة
ً للغاية على قمة أولويات ال ً متقدما قطاع مكانا

ً لرؤية شاملة ومتطورة  برنامجي االقتصادي طفرة نوعية في مساهمته،  حتقيق تستهدفوفقا
ً داستنا   املرتكزات التالية:إلى  ا

  األمنيالسياسي واستعادة استقرار الوضع.  
 ،وتطوير أدائه ليصبح اجلهاز التنظيمي األوحد للقطاع  إعادة هيكلة اجمللس األعلى للسياحة

إصدار تصاريح ممارسة النشاط للشركات اجلديدة وكذا وضع املعايير اخلاصة بواخملول 
 بالصناعة. 

 تحويل مصر إلى مركز
 للسياحة العالمية



 

55 
 

 مبا في ذلك ضمانات وحوافز تطوير القوانني واللوائح املنظمة لكافة أوجه النشاط السياحي ،
ً للمخطط  االستثمار، وقواعد استغالل األراضي ألغراض التنمية السياحية وفقا

قتصادية والعمرانية، مبا يساعد على توفير املناخ املواتي لالستثمار االستراتيجي للتنمية اال
 السياحي.

  وتوفير البنية األساسية  الشاملة واملستدامةالسياحية التحول إلى مفهوم التنمية
صاالت، تكنولوجيا معلومات، الخ) طارات، موانئ، شبكات طرق ونقل، اتللقطاع (م الداعمة

 .اخلاص من خالل الشراكة مع القطاع
 تنويع املنتج وتطوير التجربة السياحية للزائر، ب دعم جاذبية مصر كمقصد سياحي

مثل ( مبا في ذلك املواقع السياحية التي ال يتم الترويج لها بالشكل املناسبالسياحي، 
باملرافق السياحية  واقعاملومد  واملنتجات السياحية غير التقليدية،، )ودسوق، وفوه ،املنيا

لى إالالزمة، فضالً عن االنتقال بتنافسية القطاع من املنافسة على أساس السعر  واخلدمات
  املنافسة بناء على مجمل إمكانيات القطاع.

 التعاون مع القطاع اخلاص ب من خالل خطة عملية وفعالة تنمية املوارد البشرية للقطاع
واالحتاد العام للغرف السياحية ونقابات العاملني في القطاع لتوفير برامج تدريبية عامة، 

وأصحاب األعمال والتعاون مع االحتاد وأخرى متخصصة لكل نشاط من أنشطة القطاع، 
 لتحسني أوضاع العاملني املعيشية، السيما السكنية.

 مبا يحقق وضع مصر في املكان الالئق بها واملهيئة له على  حيتطوير منظومة الترويج السيا
 اخلريطة السياحية العاملية.

  التي يتعرض لها. اخملاطر والتقلباتدراسة بدائل تأمني القطاع ضد 
  ٢٠١٠لسنة  ٣املعدل بالقانون رقم  ،١٩٨٣لسنة  ١١٧رقم  حماية اآلثارإعادة النظر في قانون ،

  جديد.والتقدم مبشروع قانون 

  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

يعتبر قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أحد القطاعات الواعدة في االقتصاد 
ً حلجم املصري،  السوق وفرص التوسع املتاحة، وقدرة القطاع على توفير اآلالف من فرص نظرا

القطاع ، فضال عن أن القومي وتنويع مصادر الناجت الصادراتزيادة العمل املنتج، واملساهمة في 
ساهمته في وضع أسس اقتصاد املعرفة القائم على االبداع واالبتكار، ملبأهمية خاصة يحظى 

ورفع كفاءة وتنافسية غيره من القطاعات االقتصادية والتنموية، وتوفير احللول املبتكرة الالزمة 
صر لعقود، وعلى رأسها للتعامل مع عدد من التحديات واملعضالت التنموية التي أعيت م

التعليم، والصحة، وتدني كفاءة املرافق اخلدمية، ناهيك عن أهمية توفر خدمات القطاع بجودة 
  عالية وتكلفة تنافسية كأحد عناصر اجلذب الهامة لالستثمار الوطني واألجنبي املباشر.

اع بناء عليه، يطرح برنامجي االنتخابي العناصر التالية الستراتيجية تنمية قط
  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات:

  تفعيل وتعظيم دور االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في حتقيق التنمية السياسية
في قلب القطاع  وضع تطبيقات وخدمات، وذلك من خالل واالجتماعية الشاملة واالقتصادية

والصناعة، مع  الصحةوأغراض التعليم والتدريب وخلدمة عملية إصالح جهاز الدولة، 
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تقدمي التوسع في ، واستكمال البنية التكنولوجية األساسية للوزارات والهيئات احلكومية
 . عن طريق االنترنتخدمات احلكومة 

  وحتويل مصر إلى مركز قطاع التعظيم تنافسية
إقليمي قادر على اجتذاب االستثمارات األجنبية 
املباشرة، السيما في اجملاالت التي تتمتع فيها مصر 
مبيزة نسبية تنافسية، مثل تطوير البرمجيات 

التعهيد ومراكز وواحملتوى االلكتروني باللغة العربية 
تية وطنية متطورة وذات قدرات الدعم احلكومي لقيام صناعة معلوما، واالتصاالت وغيرها

جتربتي القرية الذكية واملنطقة االستثمارية التكنولوجية على تنافسية وتصديرية، والبناء 
وتوفير البنية األساسية الالزمة في احملافظات  بإنشاء مناطق استثمارية تكنولوجيةباملعادي، 

لياف الضوئية البحرية تعظيم االستفادة من موقع مصر كمعبر رئيسي لكابالت األ، ولها
وتهيئة املناخ املالئم لتحويلها إلى العب إقليمي هام في الصناعات اجلديدة الستضافة 

التعاون مع القطاع املصرفي للتوسع في خدمات الدفع االلكتروني وتشجيع ، والبيانات
حقوق تطوير املنظومة التشريعية واملؤسسية الالزمة لتفعيل حماية ، وكترونيةلالتجارة اال

 .امللكية الفكرية
 السيما في مجاالت توفير خدمات استكمال تطوير البنية األساسية للقطاع وتأمينها ،

االتصاالت في احملافظات النائية والريف باستخدام 
التكنولوجيا الالسلكية، وتوفير االنترنت عريض 

وفائق السرعة في املناطق كثيفة السكان النطاق 
 عن طريق األلياف الضوئية.

  وضع أسس اقتصاد املعرفة وحتفيز االبداع
في مجال االتصاالت  التكنولوجي وريادة األعمال

وربط مصر بسلسلة خلق ، وتكنولوجيا املعلومات
حماية امللكية  تطوير وانفاذ منظومةب القيمة املعرفية والتكنولوجية على املستوى العاملي،

التعاون مع كبريات الشركات العاملية والقطاع اخلاص الوطني واجملتمع املدني في ، والفكرية
 .التوسع فى برامج احلاضنات، وإنشاء مراكز التميز التكنولوجي

  
  التعدين

النفيسة وعالية القيمة على امتداد األراضي املصرية، بدء  عادنالعديد من املبمصر تزخر 
ً بالصحراء الشرقية، وانتهاء بسيناءلصحراء الغربيةبا ً ثروة ، ، مرورا وهو  غير مستغلة،متثل معا

ما يعود في املقام األول إلى عدم كفاءة املنظومة القانونية واملؤسسية القائمة على هذا 
 بناء عليه، يقترح برنامجي االنتخابي: القطاع احليوي.

 ١٩٥٦بديالً للقانون املطبق حالياً والصادر عام  – عدنيةالتقدم مبشروع قانون جديد للثروة امل  - 
يحقق التوازن الالزم بني حماية حقوق الشعب والدولة في االستغالل األمثل ملوارد القطاع، 
ً في االعتبار ضخامة االستثمارات املطلوبة  وبني استمرار جاذبيته للمستثمر األجنبي، أخذا

  وتقدم التكنولوجيا املستخدمة.

ربط مصر بسالسل خلق 
القيمة المعرفية 

 والتكنولوجية العالمية

 وخدماتوضع تطبيقات 
في قلب عملية القطاع 

 إصالح جھاز الدولة
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 مبا في ذلك توحيد جهة اإلشراف على استغالل لقطاع التعدين شاملةالهيكلة الادة إع ،
  .الثروة املعدنية في مصر

  ٢٠٥٠حتى عام  لتنمية الثروة املعدنية املصرية شاملةوضع استراتيجية. 

  مصر السكانية هبة: بناء اإلنسان املصري
نسمة، وهي حلظة فاصلة في ، يصل عدد سكان مصر إلى مائة مليون ٢٠٢٥بحلول عام 

ً الحتالل مكانة خاصة على اخلريطة  تاريخ الوطن يدخل فيها زمرة الدول املؤهلة سكانيا
  .العاملية السياسية واالقتصادية

مرحلة املنحة السكانية، بتجاوز عدد بالفعل مصر دخول مع هذا التطور الهام يتزامن 
   إلجمالي للسكان.السكان ممن هم في سن العمل املنتج نصف العدد ا

، ويتطلب اإلمساك بها تخطيطاً لفريدة التي تقف مصر على أعتابهاهذه هي الفرصة ا
 ً ً دؤوبا ً يضع املستقبل نصب عينيه، وجهدا ليس فقط لبناء نظام  -األول من اليوم  -واعيا

سياسي دميقراطي حقيقي، وإجناز مشروع نهضة يعيد رسم خريطة مصر االقتصادية 
إعادة بناء اإلنسان املصري، مبنظور جديد يتعامل مع املواطن  -وهو األهم  –والعمرانية، ولكن 

احلضاري  مبا يتفق مع تراث اإلنسان املصريو، ة وقوة اقتصادية وسياسية وثقافيةباعتباره ثرو
املمتد عبر التاريخ، ومبا يستجيب ملتطلبات العصر احلديث، ببناء نظام تعليمي وتدريبي وصحي 

والرياضة لتسهم في نشر  دابنان ملنظومة الثقافة والفنون واآلعلى أعلى مستوى، وإطالق الع
  ورفع الوعي وترسيخ القيم الوطنية واألخالقية.املعرفة 

  مصر بال أمية

ً من كل ثالثة مصريني٣٠وصلت نسبة األمية في مصر إلى ما يقرب من   .%، أي مواطنا
في سن العمل شرائح العمرية أمية الالسيما وقد حان الوقت للقضاء دون رجعة على األمية، 

وعلى  –لكن أيضاً دف في حد ذاته، وهالسيما في الريف، وذلك ك، أمية النساء والفتياتو، املنتج
كسر االرتباط نفس القدر من األهمية كوسيلة ل

مع اعتبار حجم التقدم  ،بني األمية والفقرالعضوي 
السنوي في إجناز هذا الهدف أحد املعايير الرئيسية 

  . وزارة عاماً بعد عامالفي تقييم أداء 

ً لهذا الهدف، تقوم استراتيجية و حتقيقا
وحشد إمكانيات الدولة وموارد اجملتمع وطاقات التعليم على إطالق مبادرة "مصر بال أمية" 

شبابه حملو األمية وجتفيف منابعها واحليلولة دون االرتداد إليها، وذلك خالل فترة رئاستي، من 
املانحة، وتشارك في تنفيذه  هاتواجلمتوله احلكومة والقطاع اخلاص خالل برنامج واضح 

تطوير ، وزيادة ميزانية الهيئة العامة حملو األمية وتعليم الكبارويتضمن تنظيمات اجملتمع املدني، 
لربطها باكتساب املهارات الداعمة لفرص التوظيف بها وطرق التدريب ها محتوى برامج

كافة املعلمني ل قابل مجزامج مبفي هذه البرلتدريس لفتح باب التطوع تكنولوجي، ووالتدريب ال
اجملندين من حملة ، وموظفي الدولة، والب اجلامعات واملعاهد العليا، وطعلى مستوى اجلمهورية

ً عن املؤهالت العليا في القوات املسلحة تشجيع ودعم املبادرات اخلاصة والشعبية في ، فضال

على أمية من ھم دون القضاء 
سنوات ٤عاماً خالل  ٤٥سن 
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إلعالن احملافظات واملدن  إجراء مسابقة سنوية على مستوى اجلمهورية، ومجال محو األمية
 واملراكز والقرى والنجوع التي جنحت في القضاء على األمية. 

 بناء نظام تعليم جديد

حداث املفتاح إل مامشروع مصر احلضاري للعقود القادمة، باعتبارهالتعليم والتدريب هو 
الركيزة ، والنهضة الشاملة للمجتمعهو أساس التعليم ف، ينيصراملحياة  في حقيقيةة نقل

، واقتصاد قادر ثابتة األركاناألساسية للتحول إلى دولة 
على املنافسة عاملياً، ومجتمع مساهم في صنع احلضارة 

  اإلنسانية مبعناها الواسع، علمياً وثقافياً. 

أما على مستوى الفرد، فال شك أن التعليم اجليد هو األساس للحصول على فرصة عمل 
 الترقي االقتصاديالئمة ولتحسني مستوى الدخل واملعيشة ولتعظيم قدرة املواطن على م
  االجتماعي.و

نظام التعليم احلالي لم يعد يجدي معه إصالح، ومن ثم األمانة تقتضي املصارحة بأن إن 
الوزارات وضع تصوره شارك في ت ،وتدريب جديدفإن املهمة املاثلة أمامنا هي بناء نظام تعليم 

  متزامن ومترابط:التالية بشكل  لتحقيق األهدافاملعنية، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدني، 

  بدء مبرحلة رياض األطفال، مروراً  ،٢٠٣٠البشرية حتى عام وضع استراتيجية قومية للتنمية
) الفني(مبراحل التعليم األساسي والثانوي والتكنولوجي 

، وانتهاء ببرامج التدريب والتعليم املستمر، واجلامعي
على تقدير دقيق لالحتياجات احلالية االستراتيجية تقوم و

، واملستقبلية لسوق العمل املصري والعربي والعاملي
وتقدير املعروض احلالي من املهارات، ومن ثم حتديد 

والبرامج الالزمة لسدها على  القائمة اتفجوال
 .مبشاركة كاملة من القطاع اخلاصاملستويني القومي واحمللي، 

 إلى املستويات العاملية ً ً وصوال % من ٢٥-٢٠( زيادة االنفاق احلكومي على التعليم تدريجيا
  االنفاق احلكومي). إجمالي

 في إدارة العملية التعليمية، مبا ميكن من االستجابة السريعة  التحول إلى الالمركزية
 والفعالة لالحتياجات احمللية، في إطار من االلتزام بأهداف االستراتيجية القومية.

  ووأساتذة اجلامعات االرتقاء مبستوى املعلم ً ً اجتماعياقتصاديا ً وعلمي ا ً ومهني ا  م، باعتبارها
طوير تباحللقة الفارقة في جودة العملية التعليمية، 

لتدريس في ليستهدف أن يكون  كادر املعلمنيشامل ل
كخطوة  ،املدارس احلكومية جاذبية مادية ومعنوية

أساسية على طريق القضاء نهائيا على ظاهرة الدروس 
وإمكانياته املعلم  قدراتاخلصوصية، مع االرتقاء ب

منظومة تدريبية رفيعة املستوى يتوفر من خالل العلمية 
املادية املوارد لها وضوح الرؤية ألهداف التدريب املستمر و

  .وآليات التقييم والرقابة الفعالة

 بناء نظام تعليم جديد

تصعيد التعليم والصحة 
إلى قمة أولويات 
 االنفاق الحكومي

زيادة االنفاق على 
التعليم تدريجياً وصوالً 

من  %٢٥-٢٠به إلى 
 إجمالي االنفاق العام
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  ١١حصول كل طفل مصري على تعليم جيد ملدة 
رياض دمج مرحلة ، وذلك من خالل سنة كحد أدنى

 للعملية التعليمية، اإللزاميةكأحد املراحل األطفال 
إلزامية التعليم و إلغاء التعليم اإلعدادي املهني،و

أن يكون ذلك و للجميع، اإلعدادي ومجانيتهاالبتدائي و
قضاء على الفجوة ال، ومع بنص الدستور اجلديد

دمج الطالب ، وبالتوسع في البرامج املوجهة لتعليم الفتياتهاتني املرحلتني النوعية في 
مع أخذ احتياجاتهم ومتطلباتهم في ذوي االحتياجات اخلاصة في مراحل التعليم العام، 

 االعتبار.
، (التكنولوجي) التقنيأما في املرحلة الثانوية، فيتم توزيع الطالب بني الثانوي العام والثانوي 

 .والذي أثبت فشله كلية وهو النظام املطور للتعليم الفني، 
 وذلك حتقيق الربط بني مخرج العملية التعليمية واحتياجات السوق احلالية واملستقبلية ،

 :نيرئيسي ينورمحبالعمل على 
o  تضمن إعداد خريج متميز التعليم العاليإحداث طفرة نوعية في جودة منظومة ،

تتناسب مهاراته مع متطلبات سوق العمل احمللي واإلقليمي والعاملي، أو متكنه من بدء 
 .ومؤسساتها املعنية مشروعه اخلاص مبساندة متويلية وفنية من الدولة

استقالل اجلامعات وإدارتها جململ عملية  وهنا فالبد من
في إطار عملية حتول استراتيجي تقوم  اجلامعي التعليم

كل جامعة بتحديد رؤيتها التعليمية  من خاللها
ً عن ، وأهدافها ودورها في مجتمعها احمللي حتديد فضال

ً لضوابط واضحة  – هاوأقسام هاأعداد املقبولني في كليات على أن يكون ذلك وفقا
أجنبية على األقل  إعتبار اتقان لغةمع و –يحددها اخملطط االستراتيجي القومي 

احلاسب اآللي (مثل احلصول على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر) جزءا  استخدامو
 ً ً للتخرج من مؤسسات التعليم العالي  ةتقييم الطالب والطالبفي أساسيا متهيدا
  املصرية.

 مالتقدبكل جامعة أو مؤسسة تعليم عالي يقترح برنامجي قيام باإلضافة إلى ذلك، 
خالل فترة زمنية بخطتها وبرنامجها الزمني الستيفاء معايير األداء واجلودة القومية، مع 

  . االلتزام بتلك املعاييرربط التمويل لتلك اجلامعات مبدى التقدم في 
ً تشجيع اجلامعات على التحول إلى مؤسسات للبحث  تتضمن االستراتيجية أيضا

ألولويات اتتفق مع مشروعات البحثية التي للوالتطوير، وذلك من خالل متويل تنافسي 
   القومية، وحتقيق الربط بني املراكز البحثية للجامعات، وبينها وبني القطاع اخلاص. 

جديد تصور بشأن  بكافة توجهاتهاجلامعي اجملتمع األكادميي ويقترح البرنامج التشاور مع 
دعم املقترحات اخلاصة ، والعاليؤسسات التعليم اخلاصة مبلتطوير القوانني والتشريعات 

 .بتعديل قواعد ونظم عمل اللجان العلمية
اء على ما متثله من هاجس ضنظام الثانوية العامة للقوير يطرح برنامجي االنتخابي تطو

والقضاء على التكدس في كليات دون أخرى  وعبء على قطاع عريض من األسر املصرية
وظيفة ويل حتو ،ير نظم القبول باجلامعاتتطوب بصرف النظر عن حاجة السوق إليها،

استقالل الجامعات

مجانية التعليم ھي مبدأ 
 وسياسة
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للطالب بشأن  املشورةلتقدمي  جهازمكتب التنسيق من دورها البيروقراطي احلالي إلى 
  التخصصات التي يحتاجها سوق العمل فعلياً.

ً عن ذلك، يقترح البرنامج  البرامج  نطاقتوسيع فضال
أمام الطالب واختياراتهم، وذلك  املتاحةالدراسية 

اخملطط االستراتيجي القومي بتحديد األقسام بقيام 
ها تعني على اجلامعات وكلياتها إنشاؤاجلديدة التي ي

واملستقبلية الية احل –الفعلية للحاجات استجابة 
  رف اإلنسانية. املعوتكامل ا – لسوق العمل

ً ل تشجيع إنشاء اجلامعات األهلية باملشاركة مع كبريات اجلامعات هناك أهمية أيضا
التركيز على لضمان الالزمة العاملية والقطاع اخلاص في إطار الضوابط والشروط 

  .العملية التعليمية وليس حسابات الربح واخلسارة
o يفرز كفاءات  تطوير التعليم الفني وحتويله إلى تعليم تكنولوجي عالي املستوى

تكنولوجية وفنية قادرة على الوفاء باحتياجات سوق العمل املتزايدة من العمالة املاهرة 
واملدربة، وعلى استيعاب التطورات املتسارعة في العلوم وتطبيقاتها، مبا يسهم في 
التحاق اخلريجيني بسوق العمل مباشرة، ناهيك عن االرتقاء بانتاجية االقتصاد املصري 

  ما يلي:يته. حتقيقاً لذلك، يقترح البرنامج وتنافس
 تتوائم مع املعايير العاملية  للجدارة التكنولوجية واملهنيةمعايير قومية  إقرار

التدريب في كافة املدارس واملعاهد التعليم وأساساً  لصياغة برامج للمهارات وتكون 
 .والكليات التكنولوجية

  نها يضم كل م مجمعات تكنولوجية التعليم الفني القائمة فيمدارس استيعاب
وكلية  ،(متنح شهادة الثانوية التكنولوجية) تكنولوجيمدرسة تعليم ثانوى 

، ، وكلية تكنولوجية متقدمة(متنح شهادة تعليم عالي تكنولوجي) تكنولوجية
ً و  لجدارة املهنية والتكنولوجيةالقومية للمعايير ليتخرج منها الطالب مستوفيا

 .ة الختبارات إضافيةمباشرة دون احلاج
دارس في توفير املرونة التي تسمح للقوم مفهوم التعليم التكنولوجي على يو

باخلروج لسوق اجملمعات التكنولوجية 
ثم العودة إلى املسار التعليمي،  ،العمل

طلبة لاللتحاق الوكذا فتح الباب أمام 
في حالة الرغبة في  مبسار التعليم اجلامعي

إيجاد مع ، ذلك واستيفاء معايير واضحة
جذع مشترك بني التعليمني التكنولوجي 

، في جميع والعام، مبا في ذلك تعليم اللغات
  .احلاالت

  االقتصادية تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية من خالل تعاون وثيق مع القطاع
، مع التركيز على اجلوانب العملية في التجارة، السياحة، الخ)(الزراعة، الصناعة 

العملية التدريبية، واالستعانة مبؤسسات التعليم والتدريب التكنولوجي والفني 
  العاملية، وكذا التدريب خالل العمل في منشآت القطاع اخلاص.

طفرة في دخول المعلمين 
وتطوير مستواھم 
 االجتماعي والعلمي

تحويل التعليم الفني 
إلى تعليم تكنولوجي 
 عالي المستوى
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  وتخفيف مبا يعظم معدالت تراكم رأس املال البشري ،جودة العملية التعليميةحتقيق ،
بانتفاء احلاجة للدروس ، العبء الضخم للعملية التعليمية على ميزانية األسرة املصرية

 وذلك من خالل:اخلصوصية، 
o مبا يستجيب للتغيرات الدائمة في طبيعة  طوير وحتديث املعايير القومية للتعليمت

مجتمع املعرفة والعلوم، ومبا يحقق االستفادة القصوى من التجارب واخلبرات الناجحة 
 محلياً ودولياً.

o بالتحول  إحداث تغيير جذري في فلسفة وضع املناهج واملواد التعليمية وطرق التدريس
دة على التلقني واحلفظ إلى التنمية من االعتماد على توفير املعلومات واملعرفة املعتم

إعداد وواإلبداع، والبحث حفز قدراته على التفكير النقدي والشاملة لشخصية الطالب، 
حتقيق التوازن بني اجلوانب النظرية ، وأرباب العملاخلبراء ومشاركة في إطار من املناهج 

التوازن بني دور ، وكذا رباعتماد منهجية التجربة واالختبا والعملية في املناهج التعليمية
التأصيل لقيم فضالً عن املعلم وبني مهارات الطالب في التعلم الذاتي والعمل اجلماعي، 

املواطنة والدميقراطية وحقوق اإلنسان واحترام العمل وغيرها من القيم األخالقية 
 والثقافية اإليجابية.

o  التوسع في توفير البنية و، يةالتعليمالعملية دمج تكنولوجيا املعلومات في
التكنولوجية احلديثة، للمدارس كمرحلة 
أولى، ثم للطلبة كمرحلة ثانية من خالل 
حقائب التعلم، التي تشتمل على حاسب 
آلي، وأقراص مدمجة حتوى الكتب املدرسية، 
وكتب التمارين واألنشطة لكافة املناهج 

، مع االستفادة مبا يحقق وفراً مادياً كبيراً ميكن حتويله لتعزيز نشر التكنولوجياراسية، الد
لشرح املادة العلمية لكافة  –مثل أكادميية خان  –بالتجارب الرائدة للتعليم عبر اإلنترنت 

التوسع في استخدام البرامج واحلصص املناهج في كافة املراحل التعليمية، وكذا 
 املسجلة على أقراص مدمجة.التعليمية 

o استحداث نظام االختبارات القومية الدورية، والتي ب، وذلك التقومي الشامل واملستمر
، ومن ثم تعديل اخلطط في كافة مدارس اجلمهورية ميكن من خاللها قياس األداء

  على املستويني القومي واحمللي.مبا في ذلك برامج تدريب املعلمني، والبرامج، 
o وهي اخلطوة التي تلي استكمال ى أسلوب اإلدارة املعتمد على املدرسةالتحول إل ،

 –في إطار التحول إلى الالمركزية  –اإلصالحات املشار إليها أعاله، وتعني متكني املدارس 
من وضع خطط اإلصالح الالزمة الستيفاء املعايير القومية للتعليم، وبحيث تكون 

في نهاية العام الدراسي، مبا يزيد املنافسة بني املدرسة مسئولة عما حتققه من نتائج 
مع تفعيل دور مجالس ذلك على أن يتزامن ، رفع جودة العملية التعليمية ككلباملدارس و

 أولياء األمور في توجيه العملية التعليمية.
o مبا في ذلك لتلبية متطلبات ذوي االحتياجات ، بناء وصيانة املدارساشتراطات  حتديث

ر شروط السالمة يتوف، وتخصيص مساحات للمالعب واألنشطة املدرسيةواخلاصة، 
 واألمان.

  هي مبدأ وسياسة، السيما في مجتمع تصل فيه نسبة من يعيشون حول مجانية التعليم
فاق على التعليم، عظم فعالية االنوضع الضوابط التي تو% من السكان، ٥٠خط الفقر إلى 

ربط مخرج العملية التعليمية 
 باحتياجات سوق العمل
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قق املوائمة بني مخرج العملية التعليمية واالحتياجات تكافئ التميز والتفوق واإلبداع، وحتو
 الفعلية للسوق. 

  صحةال

في احلصول على اخلدمات صيل األ هحقطويالً من ، وخصوصاً الفقير، حرم املواطن املصري
حلقة مفرغة ضاعفت من  –اجلهل قر والفمع  –املرض ، وبات الالزمة واملناسبة بسهولةالصحية 

ً من إجمالي ٤والذي ال يتجاوز معاناته في ظل تواضع االنفاق احلكومي على الصحة،  % حاليا
نصف السكان على أنواعها بكافة واقتصار نطاق تغطية نظم التأمني الصحي االنفاق العام، 

ً مثل فقط، في حني ال يتمتع النصف اآلخر بأي غطاء تأميني، مبا في ذلك أكث ر الفئات احتياجا
الفالحني، والعمالة اليومية وفي القطاع غير الرسمي، وربات البيوت والعاطلني، ناهيك عن 
تدهور كفاءة املنظومة الصحية احلكومية وهو ما دفع املواطنني لالعتماد وبشكل متزايد على 

ن أعباء إضافية على ، مبا ميثله ذلك مذات التكلفة املرتفعة للفقراءاخلدمات الصحية اخلاصة 
 ميزانيتهم املرهقة.

يطرح برنامجي ة، يصحرعاية الضمان احلق في ال فيسئولية الدولة إمياني مبوانطالقاً من 
، تكفل توفير رعاية صحية عالية اجلودةتطوير منظومة صحية االنتخابي خطة واضحة ل

قق حتو، للمواطن كرامتهاألكثر احتياجاً، وحتفظ ولفئات الفقيرة استهدف وتشاملة للمواطن، 
  وتتضمن العمل على احملاور التالية:استدامة متويل الرعاية، 

 إلى متوسط انفاق الدول الشبيهة ملصر  زيادة االنفاق العام على الصحة ً ً وصوال تدريجيا
 %). ١٥-١٠اقتصادياً (

ً إلى رفع كفاءة االنفاق أخذاً  ويهدف البرنامج أيضا
بنية األساسية في االعتبار ضعف استغالل ال

املتاحة بالفعل وعدم عدالة توزيعها بني احملافظات 
مبا يتناسب مع الكثافة السكانية وخريطة املرض 
في مصر، على أن توجه امليزانيات اإلضافية لزيادة 

مساهمة احلكومة في متويل التأمني الصحي الشامل، وتطوير املستشفيات واملراكز الطبية 
وحتسني األجور لألطباء وهيئات التمريض والهيئات املعاونة، وتوفير  ووحدات الرعاية األولية،

احلوافز املادية للعمل في املناطق الريفية والنائية، وزيادة االنفاق العام على األدوية واألمصال 
 والتطعيمات.

  من خالل التأمني الصحي الشامل ً واالستهداف الفعال للفئات الفقيرة واألكثر احتياجا
ني تتصف باجلودة واستدامة التمويل، من خالل اشتراكات كافة املواطنني، مظلة تأم

باستثناء الفقراء ومحدودي الدخل الذين تتحمل الدولة اشتراكاتهم بنسب محددة وفقاً 
ملستوى الدخل، ومساهمات أرباب العمل وصناديق التأمينات، مبا في ذلك مساهمة احلكومة 

 رائب.كرب عمل، إلى جانب حصيلة بعض الض
 استكمال وتطوير شبكة وحدات الرعاية الصحية األساسية على مستوى اجلمهورية ،

بحيث يكون لكل قرية وجنع وحي وحدة صحية تعمل، ولكل مركز مستشفى قادر على إجراء 
العمليات البسيطة بكفاءة، وفي كل عاصمة محافظة مستشفى عام متقدم كامل 

 ، الكفاءةالتجهيز و

تأمين صحي شامل ينحاز 
 للفقراء ومحدودي الدخل
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 واالرتقاء  ، وذلك من خالل تطوير القدرات البشرية للقطاعملنظومة الصحيةاالرتقاء بجودة ا
إنشاء هيئة مستقلة للرقابة ، وتطوير خدمات االسعاف والطوارئ، وملادي والعلمياها امبستو

تتولى وضع ومتابعة التزام معايير اجلودة الشاملة للمستشفيات واملؤسسات  على اجلودة
للتعاقد مع هيئة املؤسسات الختيار بتلك املعايير احملدد الرئيسي  العالجية، واعتبار االلتزام

  ، وزيادة معاهد التمريض والتطوير الشامل للدراسة بها.التأمني الصحي
  ،السيما مرتفع الثمن منه، توفير الدواء بأسعار معقولة

وذلك بزيادة امليزانية احلكومية اخملصصة لشراء الدواء، 
ودعمها لزيادة تنافسيتها وتشجيع الصناعة احمللية 

العاملية، مبا في ذلك إعطاء أولوية متقدمة جملال الطب 
والدواء في منظومة البحث العلمي واالبتكار احمللي، 
السيما في مجال األمراض املتوطنة واملستعصية، مع 

اج توفير بيئة األعمال اجلاذبة لشركات الدواء العاملية إلنشاء وحدات للبحث والتطوير واالنت
 احمللي، والقضاء على كافة أشكال الهدر في املشتريات احلكومية من األدوية.

 وتأكيد ، بأبعادها الثقافية واجملتمعية والبيئية والغذائية، تبني مفهوم شامل للصحة
. في هذا الصدد، يعطي برنامجي أولوية متقدمة ملشروعات توفير مفهوم الطب الوقائي

املياه النقية والنظافة العامة وتوسيع نطاق تغطية شبكة الصرف الصحي في خطة 
الدولة االستثمارية، مبا يساهم في خفض معدالت اإلصابة باألمراض املزمنة مثل الكبد 

 الوبائي والفشل الكلوي، والتي تعتبر معدالتها في مصر ضمن األعلى في العالم.
ً تطوير نظم  الرقابة على سالمة الغذاء والدواء، وتطوير التشريعات يطرح البرنامج أيضا

البيئية والتطبيق احلازم لها، السيما تلك املتعلقة باخملالفات شديدة اخلطورة على الصحة 
العامة، مثل التخلص من النفايات الصناعية في اجملاري املائية أو انبعاثات الغازات امللوثة 

الصحية والغذائية والنظافة اخلاصة والعامة،  للبيئة، مع التوسع في برامج التوعية
توزيع في  – القطاع اخلاص واجملتمع املدنيالتجارة ووزارتي التعليم وبني بالتعاون  -التوسع و
في كافة املدارس احلكومية على في املراحل اإللزامية على الطلبة  الئمة الغذائية املوجبات ال

 مستوى اجلمهورية. 

  العلم واملعرفة البحث العلمي ومجتمع

في متقدمة البحث العلمي والتحول إلى مجتمع العلم واملعرفة أولوية االرتقاء ب يحتل
كأداة ال غنى عنها إليجاد احللول لعديد املشاكل والتحديات املعيشية رؤيتي ملستقبل مصر، 

 والتنموية التي تواجهها مصر، والتي يتسم العديد منها بخصوصيته احمللية، مثل مشاكل
ً استيراد حلول لها  األمراض املتوطنة واملرور وغيرها، والتي يعتبر من غير اجملدي أو اجملزي اقتصاديا
من اخلارج، ومن ثم ضرورة االعتماد على ابتكارات محلية قائمة على بحث علمي يؤدي إلى 

  ملكية فكرية وطنية.

تعظيم إنتاجية  باإلضافة إلى ذلك.فإن البحث العلمي وتطبيقاته هو أحد أهم وسائل
خدمات جديدة تساهم في ايجاد فرص وصناعات ومنتجات وخلق ، قطاعاتهوتنافسية االقتصاد و

على خريطة العلم والتكنولوجيا العاملية،  ئقحجز مكان ال في، وتزيد من فرص مصر عملال
وكذا في سالسل خلق القيمة املضافة، مبا ينطوي عليه ذلك من فتح لألسواق العربية 

وحدة صحية لكل 
 قرية وحي
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واإلفريقية أمام الصادرات املصرية ذات املكون العلمي والتكنولوجي احمللي التي توفر حلوالً 
الزراعة في املتوطنة، و ضتشترك مصر وتلك الدول في املعاناة منها، مثل األمراملشاكل 
  .، والطاقة اجلديدة واملتجددة، وتدوير القمامةالصحراء

ضع استراتيجية للبحث العلمي في مصر في ضوء ما تقدم، فإن نقطة البداية هي و
تأخذ في االعتبار الواقع القائم ملنظومته، والتحديات املالية واملؤسسية والتنظيمية التي حالت 

ً وتسويقاً،  ً وجتريبا ً وتطويرا ً وبحثا وإهدار املوارد املتاحة، دون اكتمال دورة االبتكار، استكشافا
 .املراكز البحثية املتخصصة واجلامعاتشبكة استغالل سوء و، السيما البشرية منها

واالبداع جديد يرفع من قيمة التفكير النقدي وباإلضافة إلى بناء نظام تعليمي  وعليه
واالبتكار، وهو ما ميثل اللبنة األولى في صرح دولة العلم واملعرفة، يطرح برنامجي تصوراً محدداً 

  التالي:للنهوض بالبحث العلمي في مصر، وذلك على النحو 

 ويشمل ذلك البيئة ، التطوير الشامل للمنظومة الوطنية للبحث العلمي واالبتكار
 :من خالل وذلكاملؤسسية، واالقتصادية والتشريعية، 

o  والتي  والعالقات بني أطرافها،املؤسسية إعادة تعريف الهيكل املؤسسي للمنظومة
تشمل اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا، ووزارة البحث العلمي والتكنولوجيا، 
وأكادميية البحث العلمي والتكتولوجيا، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وعالقات 
هذه املؤسسات مبجتمع البحث العلمي، سواء في اجلامعات أو املراكز البحثية أو اجملتمع 

ً جلهود البحث العلمي واالبتكار على املستوى الوطنياملدني، تنسيق وحتقيقاً ، واحمللي ا
 للربط بينها وبني احتياجات اجملتمع. 

o  تكليف اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا ووزارة البحث العلمي بوضع استراتيجية
ية و، بأهداف وأولويات واضحة ترتبط بأولويات الدولة التنمقومية للبحث العلمي

يجية وخططها لدعم تنافسية االقتصاد املصري عاملياً، على أن تكون هذه االسترات
 .على البحث العلمي فاق احلكومياألساس في حتديد مجاالت االن

o عن طريق التوسع في حتقيق الربط بني مراكز األبحاث واالبتكار بأنواعها وبني الصناعة ،
ً للموارد املتاحة على جهود البحث ذات التطبيق  إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا، تركيزا

الصناعي، مثل تطوير منتجات جديدة أو حتسني العمليات االنتاجية مبا يساهم في 
 عظيم تنافسية االقتصاد املصري وقطاعاته. ت

o مبا في ذلك من خالل رفع درجة االستعداد التكنولوجي لكافة القطاعات االقتصادية ،
 الدعم احلكومي، 

o الالزمة خللق بيئة علميةفي اجلامعات واملراكز البحثية الية واإلدارية وضع القواعد امل 
 ،الفشلالتجربة ومع تقبل إمكانيات تركز على حتقيق النتائج وتطوير األداء، صحية، 

 ،والتي متثل جزء ال يتجزأ من جناح جهود البحث والتطوير
  وذلك من خالل:العلمي واالبتكارتوفير التمويل والبيئة االقتصادية الالزمة لتشجيع البحث ، 

o  ورفعها من واالبتكارزيادة امليزانيات احلكومية املوجهة ألنشطة البحث العلمي ،
هيكلة  ة، وإعاد٢٠١٦% بحلول ٢% من الناجت احمللي اإلجمالي) إلى ٠٫٢٤مستواها احلالي (

املرتبات واحلوافز رفع مبا في ذلك ، العلمية التطبيقيةاالنفاق للتركيز على األنشطة 
تلك بدالً من اجلوانب اإلدارية التي تستهلك النسبة الغالبة من توفير األجهزة واملعدات، و
 يزانيات حالياً.امل
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o والقائم على ملشروعات البحث العلمي واالبتكار اعتماد أسلوب التمويل التنافسي ،
توفير التمويل املناسب لعدد محدود من اجملاالت ذات األولوية التنموية، وفتح الباب أمام 

كمجموعات بحثية للحصول على هذا مراكز األبحاث واجلامعات للتقدم سواء فرادى أو 
 التمويل.

o فاء ، مبا في ذلك إعتوفير احلوافز الالزمة للقطاع اخلاص املصري لدعم البحث العلمي
 متويله للمشروعات البحثية في اجملاالت التي حتددها الدولة من الضرائب.

o االستثمار األجنبي املباشرحفيز تتطوير استخدام منظومة مزايا واعفاءات االستثمار ل 
نقل و .وتدريب العمالة املصرية عليها، وأحدث األساليب اإلنتاجية لتكنولوجيالنقل ا

 .رالتطويلبحث وته لوتوطني أنشط
o لتوفير مصادر التمويل اخلاص ألنشطة  تشجيع رأس املال اخملاطر وصناديق االستثمار

من خالل منح االعفاءات الضريبية واجلمركية على األنشطة  البحث العلمي والتطوير
 .املتصلة مباشرة بالبحث والتطوير والتشريعات اخلاصة بسوق املال

o  املتاح ملشروعات البحث العلمي والدولي تعظيم االستفادة املصرية من التمويل العريي
 ، مبا في ذلك املشروعات الثالثية مع كبريات اجلامعات ومراكز األبحاث العاملية.واالبتكار

o التي ظهرت في السنوات األخيرة في  تشجيع املبادرات الرائدة للمجتمع املدني املصري
مجال ريادة األعمال ودعم البحث العلمي واالبتكار، مبا في ذلك من خالل دعم احلضانات 

 التكنولوجية واملشروعات الصغيرة واملتوسطة.
o  حماية للعوائد االقتصادية تطوير البنية التشريعية حلماية حقوق امللكية الفكرية

 طوير.لتطبيقات نتائج البحث والت
 ،وذلك من خالل: التطوير الشامل للموارد البشرية 

o ستوى املعيشي الالئق بهم وتضمن امل، حتقق حتقيق طفرة نوعية في مرتبات الباحثني
 تفرغهم ألبحاثهم، 

o واملشاركة في  حتقيق طفرة نوعية في امليزانيات اخملصصة لتمويل البعثات العلمية
 .املؤمترات واألجهزة واالشتراك في كبريات الدوريات العلمية

o في مجاالت العلوم. مضاعفة جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية 
o للمنافسة بني العلماء  إجراء املسابقات العلمية على مستوى اجلمهورية ً حتفيزا

تقدمي اجلوائز املادية واملعنوية والباحثني، مبا في ذلك شباب الباحثني وصغار املبدعني، و
 . لهم

o واالبتكار.  إعداد الكوادر املتخصصة في إدارة مشروعات وبرامج البحث العلمي 
o من خالل: ، االنفتاح على املنظومة العاملية للبحث والتطوير 

  جلامعات ومراكز في انوات اتصال مؤسسية ودائمة مع العقول املصرية املهاجرة قفتح
ً مع  –، مع السعي العاملية، وذلك لالستفادة من خبراتهم واتصاالتهماألبحاث  تزامنا

على تشجيع أكبر عدد منهم  –اإلصالح الشامل ملنظومة البحث العلمي واالبتكار 
للعودة إلى مصر أو املساهمة بشكل فعلي في إعادة تأهيل مجتمع البحث العلمي 

 .املصري
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 املشروعات البحثية املشتركة املشاركة في التوسع في املنح الدراسية والبحثية و
صالحية الواالنضمام لألطر العاملية ملراجعة وتقييم  املسابقات العلمية الدوليةو

 ،ألبحاثالعلمية ل
  توفير امليزانيات الالزمة الشتراك مراكز البحث واجلامعات واملكتبات العامة في دوائر

 املعارف واملراجع والدوريات العاملية.
  ،من خاللتنمية ثقافة اإلبداع واالبتكار: 

o قبل اجلامعيفي مراحل التعليم ع االبتكار يتشج. 
o .ربط البرامج الدراسية في الدراسات العليا بالبحث العلمي 
o .وضع نظام جاد وفعال للتقومي املستمر للباحثني ومؤسسات البحث العلمي 
o  االبحاث.اإلصالح الشامل لقواعد التعيني و الترقية في مراكز 
o  من خالل التمويل التنافسي.العمل اجلماعي و التعاون بني املراكز تشجيع 

  الثقافة والفنون

، وسالحها النافذ لتأكيد قوة مصر الناعمة متثل الثقافة والفنون بروافدها املتعددة
فعلى مدى تاريخ مصر احلديث والقدمي كان النفوذ ريادتها في محيطها اإلقليمي والدولي. 
علوم وعلى مفرداته العصرية من  ،احلضاري العريق هااملصري يعتمد أكثر ما يعتمد على رصيد

شهدت الفترات فقد وفي املقابل . ومنتجاته من كتب وموسيقى وأفالم سينمائية ،فنون وآدابو
  لدور املصري.لالثقافة انكماًشا ملحوًظا دور التي تراجع فيها 

مركز واستعادة لهذا الدور يطرح برنامجي االنتخابي مشروعاً طموحاً لتأكيد دور مصر ك
  :يتضمن، في الشرق األوسط واآلداب والفنونثقافة لل

  يتوازى دوره مع لثقافة والفنون اإنشاء مجلس
الدور الذي يقوم به مجلسا األمن القومي واجمللس 

 .االقتصادي واالجتماعي
 كمركز للثقافة والفنون واألداب استعادة دور مصر ،

 ، وذلك من خالل:أفريقياكذلك و ،الشرق األوسط خاصة في
o والتي تراكمت عبر عقود متتالية، حترير العمل اإلبداعي اخلالق من القيود الرقابية البالية ،

رية كفالة الدولة حلمراجعة كافة القوانني واللوائح الرقابية مبا يتفق مع وذلك من خالل 
 .التعبير و اإلبداع

o قح هما، باعتباردعم الدولة للثقافة والفنون ً ً  ا ً من عناصر إعادة للمواطن  أصيال وعنصرا
ورصد اجلوائز ، لنشاط الثقافياميزانية بناء اإلنسان املصري، على أن يتضمن ذلك زيادة 

لثقافة لألعمال األدبية والفنية والفكرية املتميزة، وإقامة املهرجانات التي حتتفي با
 .والفنون واآلداب

o والتي متلك كافة املقومات للتحول إلى مصدر ثابت وهام  دعم وتطوير صتاعة السينما
 لزيادة الدخل القومي املصري.

o  من رأس املال الثقافة معني ثابت لتمويل الزمة لتأمني الواتخاذ القرارات إصدار القوانني
تلك خصم املباشر لألنشطة الثقافية، وذلك بسواء بإنشاء األوقاف أو التمويل  ،اخلاص

مصر مركز اإلشعاع الثقافي 
 فنيوال
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إعفاء جميع املواد التي تدخل في والتبرعات من الوعاء الضريبي للمتبرع، األوقاف و
  صناعة الكتاب من الضرائب والرسوم اجلمركية، مبا يضمن انخفاض سعر الكتاب.

o والتعريف به داخلياً والترويج له خارجياً،  حماية التنوع الثقافي املصري 
o حقوق املنتج الثقافي والفني  وحماية تطوير وتفعيل منظومة حقوق امللكية الفكرية

  املصري إقليميا وعاملياً.

 الرياضة

 على مستويي الهواية واالحتراف.النهوض بالرياضة املصرية ، 
 يحقق آمال وطموحات الرياضيني.إعداد قانون جديد للرياضة ، 
 قرية  في كلمن استادات ومراكز وساحات رياضية، ، استكمال البنية التحتية الرياضية

ً ملمارسة الرياضة على مستوى الهواية، وحتسني فرص مصر في ، ومركز ومدينة تشجيعا
كأس العالم لكرة ، مع التخطيط السليم الستضافة العامليةالرياضية استضافة األحداث 

  عاماً. ٣٠-٢٠أو كليهما خالل القدم أو األوملبياد 

  اخملدراتمكافحة 

والذي االجتار باملواد اخملدرة، زيادة مقلقة في حركة عن تشير الدراسات واالحصاءات املتاحة 
وما مت مخدرة نباتات زراعات من  شافههي ما مت اكتمليار جنيه،  ١٨٫٢خالل العام املاضي نحو 

 .مواد تخليقيةمن  ضبطه

إذ على االقتصاد املصري، لتجارة اخملدرات من التأثير السلبي حديثةحذرت دراسة قد و
في املائة من عوائد الدخل  ٢٫٥ن قيمة ما يتم إنفاقه على املواد اخملدرة تصل نسبته إلى أوضحت أ
، وذلك دون حساب التأثيرات االقتصادية غير املباشرة لتعاطي اخملدرات على االقتصاد القومي

 وعلى صحة املواطن املصري.

ً من أجهزة الدولة ومؤسسات اجملتمع املدني تتجاوز إن التصدي لهذه ا ملشكلة يتطلب تضافرا
سواء  –الكشف عن الزراعات غير القانونية، أو عمليات التهريب، إلى توفير البنية األساسية 

  للمدمنني، وعالجهم، وتأهيلهم. –الصحية أو الرعاية اجملتمعية 
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  حياة أفضل لكل مصري

  تضع نهاية لالمتهان اليومي لكرامة املواطن املصري في سكناه ومعيشته وتنقله. 

فشل الدولة في أن توفر له مسكناً  –بل عقود  –لقد حتمل املواطن املصري عبر سنوات 
مالئماً، ومرافق وخدمات أساسية، ووسيلة تنقل كرمية حتفظ أدميته، بل ذهب ألبعد من ذلك بأن 

، ووسيلة مواصالت رافق متكنه من مواصلة احلياةوفر لنفسه وفي حدود قدراته سقفاً يظله، وم
  تنقله بني مسكنه وعمله أو مدرسته أو أماكن تسوقه.

ة، لقد حان الوقت لكي تتوقف الدولة عن لوم املواطن البسيط على عشوائية ببساط
احلياة على أرض مصر، وأن تعترف وألول مرة مبسئوليتها عن هذا الفشل، كنقطة بداية ضرورية 

الستكمال ما بدأه  -في كل قرية وفي كل حى  -ملنهج جديد تتعاون الدولة فيه مع املواطن 
وفي هذا، أطرح  أفضل ينتقل إليها املواطن مبحض اختياره وكامل إرادته. وتطويره أو توفير بدائل

  ما يلي:

  مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وذلك من خالل: منتوفير مسكن الئق متكامل املرافق، أولوية 
o  التوسع في برامج اإلسكان االجتماعي وإسكان

لتوفير املساكن حملدودي الدخل والشباب مبا  الشباب
 ستويات دخولهم.يتناسب مع م

o  إجراء مسح شامل وعاجل الحتياجات كل حي وقرية
مع بالتعاون وتقييم مدى كفاءتها وتنوعها، في مصر من املرافق واخلدمات األساسية 

ً عن السلطات احمللية و ً ومعبرا ً واقعيا سكان تلك األحياء والقري، ليكون ذلك أساسا
خطط االستثمار احلكومي وتتحدد وفقاً له احتياجات املواطنني الفعلية توضع بناء عليه 

أولوياتها في استكمال املرافق القائمة ورفع كفاءتها وتنويعها، مبا يوفر مقومات احلياة 
الكرمية لكافة شرائح الدخل، ومبا يساهم في فتح ماليني الوحدات السكنية املغلقة، مبا 

 في ذلك املدن اجلديدة.
o  تزامناً ولكن األمنة،  ،كان في املناطق غير اخملططةالعقارات املشغولة بالس وضعتقنني

مع تطوير تلك املناطق وحتسني مرافقها واستكمالها مبا يوفر مقومات احلياة الكرمية، مع 
وضع الضوابط الالزمة، وبخاصة العمرانية والبيئية والصحية، لتنظيم أية توسعات 

 مستقبلية.
o مع ا التعامل ً  ،اخملططةغير  طرةاخلملناطق فوريا

ها، أو تقدمي أو تأهيل ،إحالل املساكن باملوقعإما ب
يراعي في موقعها  ،نية أفضلوحدات سك

ومساحتها ظروفهم االجتماعية من تعليم 
قتصادية مع تقدمي حزمة من البرامج واملشروعات االذلك وعمل وخالفه، على أن يتزامن 

التي تتناسب مع طبيعة املنطقة وتركيبتها السكانية لتمكني قاطنيها  جتماعيةاالو
والتعليم برامج محو األمية، مبا في ذلك ، من حتسني دخولهم ومستوى معيشتهم

 .دعم املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرألغراض التوظيف، وبرامج الصحة والتدريب و

تطوير العشوائيات وتوفير 
 ألھلھا الحياة الكريمة

 مسكن صحي وآمن
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o ومتلك األراضي ألغراض للبناء وتراخيصه إصالح شامل للمنظومة القانونية املنظمة ،
البناء، وإيجارات املساكن، والتمويل العقاري، مبا يوسع من البدائل املتاحة أمام املواطن 

 الختيار السكن املالئم الحتياجاته ولظروفه املادية واالجتماعية. 
o  ناطق غير لتطوير امل ملبادرات اجملتمع املدني والقطاع اخلاصالكامل الدعم احلكومي

  اخملططة، مبا في ذلك إعفاء التبرعات من الوعاء الضريبي للمتبرعني.  
o وعمليات اإلحالل والتجديد الالزمة  تقدمي مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب

وإسراع للشبكات احلالية على ما عداها من بنود في اخلطة االستثمارية لوزارة اإلسكان، 
ً ملستوى وتيرة تنفيذها،  معيشة املواطنني ووقاية لهم من األمراض املزمنة رفعا

  واملتوطنة، وعلى رأسها التهاب الكبد الوبائي والفشل الكلوي.
o سواء باالستثمارات اجلديدة أو عمليات التجديد تطوير قدرات شبكة الكهرباء املصرية ،

واإلحالل الالزمة للتعامل مع األحمال املتزايدة خالل فترة الصيف، واحلد من ظاهرة 
انقطاع التيار الكهربائي على مستوى اجلمهورية، واستكمال مد اخلدمة لكافة مناطق 

ً عن حتسني كفاءة الشبكة وخفض معدالت الفاق د، وتنويع مصادرها اجلمهورية، فضال
 بزيادة االعتماد على مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة.  

  سواء داخل احملافظات أو تنقل كرمية،  وسائلتوفير
بينها، وذلك عن طريق إحداث طفرة حقيقية في 
االستثمار احلكومي اخملصص لتوفير منظومة كفء 

% من ٦٠التي يستخدمها  –للتنقل اجلماعي 
في ذلك مترو األنفاق في القاهرة  مبا –املواطنني 

واإلسكندرية، وشبكة األتوبيسات وامليكروباص، مع حتديد أعداد األخيرة وأحجامها وخطوط 
سيرها بناء على تقييم دقيق لكثافات االستخدام ومساراته وتوقيتاته، واستخدام الغاز 

البيئة، وتيسير  الطبيعي في تشغيلها، وذلك للقضاء على الهدر في موارد الدولة وحماية
استخدام ذوي اإلعاقة وكبار السن لها، مع تنظيم شبكة النقل العشوائي احلالية وإدماجها 

 في املنظومة.
نقل ة الباإلضافة إلى ذلك، يشدد برنامجي على ضرورة أن يراعي التخطيط اجلديد ملنظوم

وبينها، مبا في ذلك التنقل  اجلماعي اتصال حلقاتها داخل املدن (األتوبيسات، املترو، الترام، الخ)
ً لوقت املواطن وجهده،  ً لكفاءة املنظومة ككل، وتوفيرا بني املدن القدمية واجلديدة، وذلك رفعا

 وزيادة نسبة إشغال الوحدات السكنية في املدن اجلديدة.
ً بإعادة تخطيط شبكة الطرق والشوارع وتطويرها والصيانة الدورية  يتعهد البرنامج أيضا

وتزويدها باملرافق وخدمات الطواري، وتخصيص حارة كلما أمكن الستخدام وسائل النقل لها، 
اجلماعي، وأخرى الستخدام الدراجات، وإعادة اإلنضباط للرصيف املصري ورفع اإلشغاالت غير 
القانونية، وتوفير أماكن عبور املشاة، وحظر حركة املقطورات وسيارات النقل الكبيرة إال في 

ة، واالستثمار في إزدواج الطرق بني كافة احملافظات، والشراكة مع القطاع ساعات محدد
اخلاص في إنشاء الطرق احلرة بنظام الرسوم، ورصف مداخل كافة القرى املصرية، وإنشاء 
الكباري العلوية الالزمة للربط بني أجزاء القرى الواحدة التي تفصلها خطوط السكك 

 .والطرق اجلديدة احلديدية والترع
 ومحطاتها التزاماً باملعايير العاملية. تطوير السكك احلديدية 

شبكة المياه والصرف 
 الصحي تغطي الجمھورية
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 في إطار من حماية االشتراطات  البضائعاألشخاص ووزيادة دوره في نقل  تطوير النقل النهري
 البيئية.

 وتشجيع قيام صناعة لتدوير القمامة نقل سلطة اإلشراف على برامج النظافة إلى احملليات ،
 واستخدامها اقتصادياً.

  واعتماد التنسيق احلضاري والعمراني مع البيئة احمليطة احلفاظ على تراث مصر املعماري
 أساساً ألي توسع عمراني مستقبلي.

  التنمية املستدامة

  تأمني احتياجات مصر من الطاقة

عملية التنمية التحديات التي ستواجهها  أكبريعتبر توفير مصادر الطاقة أحد 
في إدارة هذا  نظام السابقال أسلوبعنه أسفر برغم ما ف. في مصر االقتصادية واالجتماعية

ن تخبط في التقديرات ، وما أدى إليه ذلك مم والتعتيمي، والذي غلب عليه التكتامللف الهام
، فالثابت أن الية واملستقبليةفي مصر واحتياجات األجيال احلالطاقة وضبابية حول مستقبل 

، مع فجوة يتوقع اتساعها ٢٠٠٨نفط منذ عام بالفعل إلى مستورد صاف لل تحتولمصر قد 
اعتماد ، مبا يستتبعه ذلك من بفعل الزيادات املتوقعة في عدد السكان وارتفاع معدالت التنمية

من تقلبات  هما يشهدكل على السوق العاملي بمتزايد 
  ، سعرية

ية أخرى، وبرغم احتالل مصر ملرتبة من ناح
متقدمة على قائمة الدول املصدرة للغاز الطبيعي، فإن 

حلجم االحتياطي واملعدالت احلالية املتوفرة التقديرات 
واملتوقعة ملستقبل االستخدام احمللي وتصدير الغاز 

استراتيجية الطاقة تشير إلى عدم إمكانية استمرار 
  .املصري من الغاز الطبيعياالحتياطي زاف على استناملصرية احلالية، والقائمة 

أمراً ملحاً،  لضمان أمن الطاقة املصريجديدة استراتيجية بناء على ما تقدم، بات وضع 
كهدف في حد ذاته، وكضمانة ال غني عنها الستمرارية جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

  احملاور التالية:وهو ما يطرح برنامجي االنتخابي معامله الرئيسية استناداً إلى 

 ي، ضرورة أمن قومفي رأيي ، والذي أصبح إعطاء إشارة البدء للبرنامج النووي السلمي املصري
ً في االعتبار احلاجة امللحة لتأمني احتياجات مصر املستقبلية املتزايدة من الطاقة   –أخذا

ً تصاديةبفعل الزيادة السكانية وتسارع معدالت التنمية االق -ولتحلية املياه   –، ولكن أيضا
ة كأحد ركائز حتول اجملتمع املصري إلى مجتمع للعلم واملعرف -وعلى نفس القدر من األهمية 

املعتمدة على البحث العلمي املتقدم. وتعظيم تنافسية االقتصاد املصري على قاعدة من 
حتويل البحث العلمي إلى تطبيقات عملية في كافة القطاعات االقتصادية، وعلى رأسها 

 لول مبتكرة للتحديات التنموية الضخمة التية والصناعة والتعدين، وفي إيجاد حالزراع
 .تواجه مصر

إعطاء إشارة البدء 
للبرنامج النووي السلمي 

 المصري
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 :أرى ضرورةفي هذا الصدد، 
o بفصل هيئة الطاقة الذرية، وغيرها من مؤسسات املنظومة اإلصالح املؤسسي الشامل ،

النووية املصرية عن وزارة الكهرباء، ونقل تبعيتها 
 لرئيس اجلمهورية مباشرة. 

o املنظمة  املراجعة الشاملة للبنية التشريعية
شطة النووية في مصر، وعلى رأسها القانون لألن

 .٢٠١٠لعام  ٧والقانون رقم  ١٩٥٧لعام  ٢٨٨رقم 
o ألغراض تأمني  وضع استراتيجية شاملة لتطوير االستخدام السلمي للطاقة النووية

 .٢٠٢٥% بحلول عام ٢٥الطاقة وتوليد الكهرباء، وصوالً مبساهمة القطاع إلى 
o دون مزيد من التأخير أو  ات التنفيذية ملشروع الضبعةإعطاء إشارة البدء وتفعيل اخلطو

 التلكؤ، مع إعطاء األولوية املطلقة العتبارات األمان النووي.
  ،(البترول والغاز) على أن يشمل ذلك:تعظيم االستفادة املصرية من مصادر الطاقة التقليدية 

o  األولوية وضع استراتيجية جديدة الستخدام مصادر الطاقة  التقليدية تعطي
 الحتياجات املواطن والسوق املصري، وتقدمها على اعتبارات التصدير.

o  مبا ، املعادنالبترول والغاز وثروات مصر من  إدارةتبني املعايير العاملية للشفافية في
 .ويقضي على الفساد في هذا القطاع الهام استغالل تلك الثرواتيعظم كفاءة 

o  واملشتقات  البتروكيماوياتقطاع في اخلاص واملشترك خلق املناخ اجلاذب لالستثمار
 ، وذلك لرفع كفاءة االستثمارات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة.البترولية

o اتفاقية تصدير الغاز ومنها  ،مراجعة كافة عقود االنتاج املشترك للبترول وتصدير الغاز
لمصالح ل احلاليةإجحاف الترتيبات التعاقدية إسرائيل، وسياسات التسعير لوقف  إلى

 املصرية، فيما ميثل تعدياً صارخاً على حقوق األجيال القادمة وإهداراً للمال العام.
 استخدام اجملتمع ملصادرها مبا يحقق وفورات ملموسة، كفاءة واالرتقاء ب ترشيد دعم الطاقة

  مثل االعتماد على الغاز الطبيعي لكافة مركبات النقل اجلماعي والسيارات احلكومية واخملابز.  
  ،وعلى تعظيم االستفادة مبيزة مصر التنافسية العاملية في مجال الطاقة اجلديدة واملتجددة

(في سيناء  الشمسيةة والطاق )،خليج السويس في منطقة(السيما رأسها طاقة الرياح 
)، وصوالً مبساهمتها في إجمالي استخدامات مصر من مصادر الطاقة إلى صحراء الغربيةوال
ً تنويع، وذلك ٢٠٢٥% بحلول عام ٢٥ ، وتقليل اعتمادها على البترول الطاقةمصر من صادر مل ا

 وخفض معدالت التلوث البيئي الناجت عن احملروقات. ،والغاز 
 اإلفريقية ودول البحر مع الدول العربية و( تكثيف التعاون اإلقليمي والدولي في مجال الطاقة

تكمال س)، السيما في مجال توليد وتصدير الكهرباء، من خالل اواالحتاد األوربي املتوسط
 .والدولي)واإلفريقي العربي  الكهربائيربط ال

  أمن مصر املائي

  يعتبر أمن مصر املائي قضية أمن قومي، باإلضافة إلى كونه قضية حياة وتنمية.
وبرغم كل احلديث عن دخول مصر رسمياً في زمرة الدول التي تعاني ندرة في هذا الصدد، 

ً بتلك التي يقل فيها نصيب الفرد السنوي عن ألف متر مكعب)، فالواقع هو  مائية (تعرف دوليا

مراجعة كافة عقود 
 تصدير الغاز الطبيعي
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، التي كفاءةالعدم وإمنا افتقاد الرؤية واملشكلة احلقيقية ليست ندرة موارد مصر من املياه، أن 
  .تهاحالت دون حسن إدارة املوارد املتاحة، واستغالل الفرص املتاحة لزياد

وكفء لتنمية وحسن إدارة موارد  شاملةإن تصحيح هذا الوضع يستلزم استراتيجية 
ليل علمي للفرص واخملاطر املرتبطة باستخدام كل مورد حتواضح وتقوم على فهم ، املائية مصر

ً وفي املستقبلمن موارد مصر املائية، ودون تهوين أو تهويل للوضع املائي املصري  ، تضطلع حاليا
ً لإلدارة  على تنفيذها مجموعة وزارية للموارد  السليمةتضم كافة الوزارات املعنية، حتقيقا

  .على مجلس األمن القومي، وتعرض تقاريرها املائية
ستراتيجية أمن يقترح برنامجي االنتخابي العناصر التالية كدعائم الفي هذا الصدد، 

  :مصر املائي

 على املستويني مع دول حوض النيل،  استراتيجية شاملة للتعاون والتكامل االقتصادي
عيد بناء جسور الثقة املتبادلة، وحتقق أمن مصر املائي، وتسهم في تالرسمي والشعبي، 

مدعوم واقتصادي نشط، حترك سياسي حتقيق أمن مصر الغذائي، على أن يستند ذلك على 
 ً ً وفنيا ، استخدامهاتعظيم كفاءة ، لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة ملوارد النهر وماديا

ذلك من خالل سلسلة من املشروعات املائية والزراعية و، الكبير في املياه فاقدالوتقليل 
، مبا يحقق مصالح جميع األطراف، مبا في ذلك مشروع قناة جوجنلياملشتركة مع دول احلوض، 

، فضالً عن ١٩٥٩مليار متر مكعب) ألول مرة منذ عام  ٥٥٬٥زيادة حصة مصر (يطرح إمكانية و
الكهرباء، وتنمية الثروة السمكية واملالحة حزم من املشروعات في مجاالت أخرى، مثل توليد 

 النهرية، وغيرها. 
 وعلى رأسها:تعظيم االستفادة من موارد مصر املائية األخرى ، 

o مليار متر مكعب  ٦والتي ميكن زيادة املستخدم منها من  ةاملياه اجلوفية بنوعيها، املتجدد
رى غير متجددة، مثل موارد مليار متر مكعب بقدر كبير من االطمئنان، وأخ ١٠حالياً إلى 

املياه اجلوفية الكبيرة في الصحراء الغربية والوادي اجلديد وشرق العوينات، والتي يتعني 
ً لتخطيط سليم لزراعة ما يقر ألف فدان  ٧٠٠ب من التعامل معها بقدر من احلذر ووفقا

 دام اآلمن.في حدود االستخ
o  سنوياً، مع األخذ في االعتبار ما يتطلبه مليار متر مكعب  ٢مياه األمطار والسيول، وتبلغ

 استغاللها من سدود وخزانات.
o  ،حتلية مياه البحر، وهي التكنولوجيا التي ميكن التوسع في اللجوء إليها في املستقبل

 أخذاً في االعتبار ما تتطلبه من استثمارات.
 أولهما التعامل  نا، ويبرز في هذا الصدد اعتبارالتطوير الشامل إلدارة موارد مصر املائية

ً في االعتبار ضخامة وفداحة  ً أخذا ً كبيرا وبسرعة مع تلوث نهر النيل، وهو ما ميثل حتديا
التجاوزات واخملالفات القائمة وضرورات التصدي لها، والسلوكيات املنتشرة والتي تتطلب خلق 

املائية، والذي ال  وعي كاف بأهمية املوضوع، وثانيهما هو التعامل تدريجياً مع الهدر في املوارد
يقتصر على أساليب الزراعة والري، بل ميتد ليشمل االستخدامات الصناعية واملنزلية، مما 

 يتطلب تغييرات سريعة في اللوائح والقوانني وآليات انفاذ القانون وأدواته. 
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  حماية البيئة

هي اإلطار الذي تتم  -ماء، وهواء، وتربة  –تنطلق رؤيتي حلماية البيئة من قناعة بأن البيئة 
فيه عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، ومن ثم فإن حمايتها شرط، ليس فقط الستدامة 
عملية التنمية، وللحفاظ على صحة اإلنسان الذي هو هدفها ومحورها، ولكن أيضاً ملساهمتها 

رنامجي االنتخابي مع حماية البيئة في تعظيم قدرة مصر التنافسية. بعبارة أخرى، يتعامل ب
إلنطالقة االقتصاد املصري، وليس  أحد الشروط الرئيسيةوضمان جتدد املوارد الطبيعية باعتباره 

  كعائق أمامها.

وعليه، فمن الهام ضمان أال تؤدي جهود التنمية االقتصادية إلى االستخدام اجلائر للموارد 
ً م ن ثم على فرص التنمية في املستقبل، وهو ما يطرح االقتصادية املتاحة، والتأثير سلبيا

  البرنامج حتقيقه، وذلك من خالل:

  وتفعيل آليات انفاذها، إصالح شامل للمنظومة القانونية واملؤسسية حلماية البيئة ،
 ويشمل ذلك:

o من أجل ربط أعمال وزارة الدولة لشئون إعادة هيكلة األجهزة التنفيذية اخملتصة بالبيئة ،
بأعمال كافة الوزارات املعنية حتت إطار عام للتنمية املستدامة لضمان اتساق البيئة 

 سياسات حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية مع حماية البيئة.
o لدعم قدرتها على دمج البعد البيئى  زيادة امليزانية اخملصصة لوزارة الدولة لشئون البيئة

ً على مواردها اخلاصة، بدالً من االعتماد احلالي شبه الكامل  فى أنشطة التنمية اعتمادا
على املساعدات األجنبية، األمر الذي يعزز القدرة املصرية على التعامل مع تلك 

 املساعدات وفقاً لألولويات الوطنية.   
o باعتباره الذراع التنفيذى املسئول عن إنفاذ  البيئة تعزيز سلطات وقدرات جهاز شئون

  القوانني واللوائح البيئية على املستوى الداخلى.
o مبا يحقق املوائمة بني اعتبارات التنمية التطوير الشامل للتشريعات البيئية املصرية ،

 االقتصادية واالجتماعية والتنافسية العاملية وإنفاذ التزامات مصر الدولية. 
 خلطط قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل للتعامل مع عدد من القضايا البيئية التحر ً ك وفقا

 امللحة، وعلى رأسها:
o .تطهير وحماية نهر النيل 
o بتطوير االشتراطات البيئية مبا يضمن مشاركة اجملتمعات  احلد من التلوث الصناعي

ة للبيئة، ودعم جهود احمللية، وحتفيز التحول إلى التكنولوجيات والطرق االنتاجية الصديق
 املصانع لتوفيق أوضاعها البيئية، مع اإلنفاذ الصارم للقانون في حق املصانع اخملالفة.

o  وحرق اخمللفات الزراعية، لوثة للبيئة في الزراعةاستخدام املبيدات املتفعيل احلظر على ،
  .في صناعة األسمدة احليويةها واستخدامها تدوير مع تشجيع قيام صناعة إلعادة

 مبا في ذلك وضع استراتيجية وطنية للتعامل مع اآلثار احملتملة لظاهرة تغير املناخ ،
  االرتفاع احملتمل لسطح البحر، وارتفاع درجات احلرارة على إنتاجية احملاصيل الزراعية.

o حماية للشواطئ تطوير االشتراطات البيئية في مشروعات التنمية السياحية ،
على رقابة الشعاب املرجانية، واحملميات الطبيعية، مع تعزيز الالطبيعية وثروة مصر من 
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ً مع ناقالتاللتلوث الناجت عن إلقاء فضالت السفن ووالتصدي بحزم لالشواطئ  ، تزامنا
 تعزيز تنافسية مصر في مجال السياحة البيئية.

o  بالتوسع في الهواء الناجت عن منظومة النقل العام واجلماعيحدة تلوث تخفيف ،
استخدام الغاز الطبيعي كوقود، وتغليظ االشتراطات البيئية اخلاصة بتجديد رخص 

 السيارات.
o التوسع في مشروعات التشجير في املدن. 
 وتفعيل مشاركة اجملتمع بإشراك املواطن فى مراقبة زيادة الوعي بأهمية حماية البيئة ،

ع اجملتمع املدنى، مبا في ذلك االلتزام البيئى، وفى مالحقة اخملالفات البيئية. والشراكة م
تسهيل النفاذ للمعلومات، وتطوير آليات التعاون على املستوى احمللي في احملافظات واملدن 

 واملراكز واألحياء والقرى.
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األمن املالمح الرئيسية لرؤية 
  ارجيةاخل سياسةالالقومي و
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تطورات صحبها من يما وحركة التغيير العربية فى عهد جديد يبزغ فى مصر، وأمام 
حتديات تختلف عن سابقاتها  وتفرض ،دولهافيما بني عالقات الإقليمية تعيد تشكيل املنطقة و

من منط طور ية من شأنها أن تعاملسياسية واقتصادية وتكنولوجية وتضيف إليها، وإزاء تطورات 
أن نعيد النظر فى يصبح من الضرورى ل توازنات القوى فيها، يتشكعيد تو ،العالقات الدولية

واإلسالمية الهوية العربية ب دون املساس ،مختلف أبعاد السياسة اخلارجية املصرية ومنطلقاتها
، احلالي لمصالح املصرية خالل النصف األول من القرنل، وأن نحدد اجملال احليوى واإلفريقية ملصر

  .ضرورات إعادة البناء أخذين في االعتبار

واقعاً جديداً على الساحة الداخلية، وبناء الدولة الدميقراطية  لقد فرضت الثورة املصرية
كما أن صالبة اجلبهة  ،البد وأن تكون له انعكاساته اإليجابية على السياسة اخلارجية املصرية

الدور املصري وحيوية  الستعادةالداخلية ومنو قدراتها االقتصادية سيوفر األرضية الالزمة 
  وانها.عنفاملصرية و الدبلوماسية

إن املصالح املصرية حول العالم متعددة ومتشابطة،غير أنه ميكن تقسيمها إلى عدة أنواع 
  ما يلى:ك

 وضرورة اعطائها أولوية ،فى مصالح اجلاليات املصرية املتزايدة األعداد فى مختلف دول العالم ،
 العمل الدبلوماسى والسياسى املصرى. 

  واألمن اإلقليمىاملصالح األمنية وحتقيق اإلستقرار . 
 وعلى رأسها األمن املائي وأمن الغذاء والطاقة، والتي سبق املصالح ذات القيمة اخلاصة ،

 التطرق إليها تفصيالً.
 التجارةجم حزيادة و وإجتذاب اإلستثمارات والسياحة املصالح اإلقتصادية.  
 ها الواليات وعلى رأس ،وهى ترتبط بعالقات مصر بالدول العظمى املصالح اإلستراتيجية

، والدول من جانب أخرواليابان وأستراليا من جانب، والصني وروسيا  االحتاد األوربياملتحدة و
واألرجنتني البرازيل كندا وووإندونيسيا  وباكستان وماليزيا الهندتركيا، والصديقة مثل 

 .وغيرها ونيجيريا وجنوب أفريقيادول حوض النيل السودان وأثيوبيا وواملكسيك و

 امتدادهنه ثالثى األبعاد. بعد عربى وأأرى مجال حيوى إن حتقيق هذه املصالح املصرية يتم في 
بى، هذا مع واألور وامتداده ي، وبعد متوسطوفي القلب منه النيل الشرق أوسطى، وبعد إفريقى

اجملال احمليط هذه املصالح تكشف ثقل  املشار إليها أنفاً في اإلعتبار.املصالح املصرية األخرى أخذ 
 السياسات اآلتية:تبنى مبصر وقيمة اإلرتباط به والدور املصرى فيه، وجتعل من املتعني أن ن

  دعم القدرات العسكرية املصرية 
 فيميثل اكتمال انتقال السلطة من اجمللس األعلى للقوات املسلحة إلى حكم مدني دستوري 

التي  – تسمح للقوات املسلحة املصرية األول من يوليو القادم حلظة فارقة في تاريخ مصر،
 - حتملت عبء قيادة سفينة الوطن في هذه املرحلة احلرجة وسط أنواء مخاطر شديدة 

التركيز على دورها الرئيسي ومسئوليتها األساسية في حماية الوطن والذود عن شعبه 
في حماية  –لدولة مغ غيرها من أجهزة اكشريك رئيسي  -ها وأرضه، إلى جانب مسئوليت

األمن القومي املصري مبفهومه الشامل، لتظل القوات املسلحة على الدوام درع الوطن 
  وحصنه في مواجهة أعدائه.
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في ظل التغيرات اإلقليمية اجلارية إن إضطالع القوات املسلحة املصرية بهذا الدور 
وبزوغ التهديدات غير التقليدية لألمن  واإلقليمية واستمرار إعادة رسم خريطة القوى العاملية

  :وعلى رأسها، لهايتطلب توفير كافة عناصر الدعم القومي املصري، 
o في مجلس األمن القومي الذي أزمع  -ممثلة في قيادتها  –ة القوات املسلحة مشارك

 .إنشاءه
o  .رفع القدرات البشرية والوصول بها إلى أعلى مستويات املهنية واالحتراف  
o لتسليح وحتديثه وتنويع مصادرهتوفير املوارد الالزمة لسئولية الدولة وميزانيتها عن م، 

 .قدرات االنتاج احلربي املصري وتطويرهتنمية و

كما ال يجب إغفال االسهام الهام للقوات املسلحة املصرية في مجال االنتاج املدني للسلع 
وهو أمر أرى العاجلة للشعب،  بل وسد بعض االحتياجاتوتوفير اخلدمات االجتماعية، 
ً تشجيعه في بعض القطاعات الصحة (مستشفيات القوات املسلحة) والتعليم ، خصوصا

التي ميكن لها  (محو أمية اجملندين وتنمية قدراتهم البشرية) وبعض املشروعات الكبرى
ر ذلك من أما غي، طبقاً ملا ينص عليه القانون االستفادة بإمكانيات القوات املسلحة املصرية

أنشطة اقتصادية ميكن للقطاع اخلاص املصري القيام بها، مثل انتاج السلع االستهالكية، 
     ضرورة لضبطها ووضعها في إطار اخلطط التنموية للدولة. فناك

  وصون كرامتهم  والذود عن مصاحلهم وحقوقهم في اخلارجمصر املاليني من أبناء اعتبار
عن  ونبحثيأفراد املصريون باخلارج مجرد  فلم يعد، األولوية األولى للسياسة اخلارجية املصرية

ً ، بل أو تعليم فرصة عمل في طريقها ألن يكون أصبحوا جاليات ووكونوا عائالت أزدادوا عددا
أستراليا شرقاً، إلى د من دول العالم، من يعدالفي والعلمي ها ثقلها االقتصادي واالجتماعي ل

، ومتلؤهم جميعاً الرغبة في املساهمة كنداً والواليات املتحدة غرباً، مروراً بالدول العربية وأوروبا
 في إعادة بناء الوطن.

وعليه، فإن تفعيل احلقوق السياسية للمصريني في اخلارج، بإقرار حقهم في التصويت في 
في  جوهريتغير  اطريق الصحيح، يجب أن يتبعهالعلى خطوة وهو االنتخابات واالستفتاءات، 

مفهوم التعامل مع اجلاليات املصرية في اخلارج، مبا يعزز ويسهل مشاركتهم اإليجابية في 
تفعيل دورهم في حتقيق النهضة العلمية وإعادة البناء السياسي واالقتصادي واالجتماعي، 

  حضارياً.واً ثقافية مبصر ربطهم وأبنائهم من أبناء األجيال اجلديدكذا واملصرية، 
 نيباإلضافة إلى ذلك، فهناك حاجة ملحة للتعامل مع املشاكل واملعوقات التي تواجه املصري

 ةمؤسسيمتابعة ستدعي توالتي ، اخلليج العرييبعض دول في مناطق بعينها، مثل 
كما مبا يحفظ حقوقه وكرامته،  املواطن املصرس من جانب أجهزة الدولة قبل سفرومستمرة 

متابعة نشطة ومستمرة من جانب السفارات والقنصليات في اخلارج، مع اعتبار مدى  يتطلب
ئيسية لتقييم أداء السفراء اإلجناز في التعاطي مع تلك املوضوعات أحد املعايير الرالفاعلية و

  اصل في اخلارج عاماً بعد عام،نقوال
  حد كألقضية الفلسطينية تعامل مع ااملشرفة في الالتاريخية والثوابت املصرية العودة إلى

تقدمي كافة لبعد سنوات من التراخي، وكذلك من منطلق أخالقي، ، أمن مصر القوميأولويات 
للشعب الفلسطيني في كفاحه املشروع  السياسي واالقتصادي والقانونيدعم أنواع ال

، ١٩٦٧يونيو  ٤حدود  أساس  علىذات السيادة دولته املستقلة إقامة للحصول على حقوقه و
مبا في ذلك االعتراف بالدولة الفلسطينية، واملساندة للجهود  ،وعاصمتها القدس الشرقية
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ً عن  لموقف العربى احملددة لالعربية رة اإللتزام باملبادالفلسطينية في احملافل الدولية، فضال
ً إلى حل الصراع وليس إدااجلماعى من النزاع العربى اإلسرائيلى ً عن ، وصوال رته، فضال

ني حتت وطأة االحتالل، وربط تطوير العالقات يالتخفيف من معاناة األشقاء الفلسطين
ً بتقدم والتزاماً  ءاملصرية اإلسرائيلية مبدى جتاوب الطرف اإلسرائيلي في إنها الصراع، تقدما

 .بالتزام
 ،واعتبارها عالقة حيوية في  السودان بدولتيه ودعم العالقة التاريخية بني مصر والسودان

 السياسة املصرية وذات أولوية. 
 تعود من خالله مصر إلى ريادتها ، التعاون مع الدول العربية لوضع أسس نظام عربي جديد

ومبا  -كأول بني متساوين وليس مبنطق الزعامة الذي ساد في اخلمسينات والستينات –العربية 
واملطالبات املشروعة لشعوبها ، في الدول العربية اجلاريةعتبار حركة التغيير االيأخذ في 

الستكمال مسيرة العربية اجلامعة دعم باحلرية والدميقراطية والكرامة، على أن يشمل ذلك 
سنوات، وتسارعت وتيرتها بعد انطالق شرارة التغيير في العالم منذ  التي بدأت طويرالت

دي للمشاكل السياسية واألمنية العربية، مبا في العربي، السيما أخذ زمام املبادرة في التص
وضع أسس النهضة العربية العلمية و ،دورها اإلقتصادىوتطوير حفظ السالم، ذلك عمليات 

، ودعم عملية اإلصالح فيما يتعلق بحقوق االنسان بصفة خاصةووالثقافية واجملتمعية، 
  .ديث مبا يحقق تطلعات الشعوب العربيةوالتح

  اعدة أمنية على ق، نظام إقليمى جديد فى الشرق األوسطاملساهمة بفاعلية في وضع أسس
حتفظ أمن كافة دوله  ،مشتركة ترسى األمن االقليمى فى إطار من التعاون بني دول املنطقة

دون استثناء، مبا في ذلك التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة وشاملة للنزاع العربي اإلسرائيلي 
مساراته، وإقامة منطقة خالية من السالح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل، على كافة 

   .تشمل إسرائيل وإيران
 لتحقيقإعطاء أولوية خاصة للعالقات مع دول حوض النيل مع ، تأكيد اإلنتماء اإلفريقى ملصر 

وعلى رأسها  ،نا املائية احليوية، وتكثيف املشروعات املشتركة فى مختلف اجملاالتاحلمص
والعودة الى دور نشط فى الدبلوماسية اإلفريقية مصادر املياه ومجرى نهر النيل  تأهيل

  .ارية والتجارية والسياحية وغيرهااجلماعية وتنشيط العالقات اإلقتصادية اإلستثم
  باعتباره ودوله أهم شركاء مصر التجاريني واالستثماريني،، عالقات مع االحتاد األوربيالتطوير 

إلى مستويات أعلى بكثير من العالقات بني اجلانبني جوهري في واإلمكانيات الهائلة لتطوير 
ً في االعتبار األساس الصلب الذي ننطلق منه واآل فاق الواسعة مستوياتها احلالية، أخذا

 للتعاون احملقق ملصالح الطرفني.
التعامل مع معايير االنضمام  –كما سبق اإلشارة  –في هذا الصدد، يطرح برنامجي االنتخابي 

تطوير لتحسني البيئة االقتصادية في مصر وإلى االحتاد األوربي باعتبارها مؤشرات رئيسية 
ً لالستثمار مناخ األعمال  بأحد جوانباسترشاداً  ،وحتويل مصر إلى أحد أكثر دول العالم جذبا

خاللها في حتقيق طفرات التجربة التركية في التعامل مع االحتاد، والتي جنحت تركيا من 
أمر غير وارد في السياسة وهو  – إلى االحتادبغض النظر عن انضمامها  –اقتصادية سريعة 
ـ فمصر ليست دولة أوربية لتتطلع لالنضمام لالحتاد األوربي، ولكن من  اخلارجية املصرية

الدولة، وخللق مناخ كوسيلة لإلصالح الشامل جلهاز هذه املقاربة احليوي في رأيي أن نستخدم 
 .جاذب لالستثمار
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  على أسس جديدة من املصالح املشتركة واالحترام  مع الواليات املتحدةتطوير العالقات
ومبا يأخذ في االعتبار موقع مصر كقوة إقليمية هامة، وموقع الواليات املتحدة ، املتبادل

وضع  بشأنتراتيجي التوصل إلى تفاهم اسمبا في ذلك القوة العظمى في عالم اليوم، ك
 . س نظام أمني جديد للشرق األوسطأس
 وتوثيق التعاون  التي سبق اإلشارة إليها، تطوير العالقات املصرية مع القوى اجلديدة والبازغة

، والسعي احلثيث لالنضمام كعضو كامل العضوية في منظمة معها واالنضمام لتجمعاتها
  .التعاون االقتصادي والتنمية

  السيما دول اجلوار املباشر ملصر،  مثل تركيا  العالقات مع دول العالم اإلسالمىإعادة صياغة
هذه العالقات مبا يتعدى الهوية  تفعيلمنظمة املؤمتر اإلسالمي، مع في إطار وإيران، وكذا 

 ه إقامة مصالح مشتركة حقيقية.الدينية والثقافية واحلضارية باجتا
  في دعم قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعيةاملصرية تطوير دور السياسة اخلارجية ،

وحتقيق األمن القومي املصري مبفهومه الشامل ألمن املياه والطاقة والغذاء والبيئة، وذلك 
العالقات القائمة على املساعدات إلى تلك القائمة على أساس منوذج بالتحول السريع من 

، نظمات االقتصادية اإلقليمية والدوليةاالستثمارات والتجارة، وتنشيط الدور املصري في امل
مبا يخدم اإلقتصاد و السيما تلك التي تضع قواعد النظام التجاري واالستثماري العاملي،

 الوطنى.
  قيام مصر بدور نشط وفعال في دفع أجندة حقوق اإلنسان ونزع السالح وإصالح األمم املتحدة

 . والتجمعات اإلقليمية املنظمات الدوليةوغير ذلك من املوضوعات املطروحة على أجندة 
 طاملا  ،مبا فى ذلك املعاهدة املصرية اإلسرائيلية ،مات القانونية املصريةااإللتز كافة احترام
ً أمام ممارسة مصر لسيادتها واحلفاظ على أمنها و، حترمها الطرف اآلخرا أال تشكل عائقا

 .وأمن حدودها
Ω  Ω  Ω 
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  شكر وتقدير
  

لفريق اخلبراء تعبيرات الشكر والعرفان  بأخلصال يسعني إال أن أتوجه 

واملتخصصني والباحثني الذي أسهم في خط هذه الرؤية، وكذا فريق العمل 

ما كان لهذه الرؤية أن ترى ، فبدونهم بحملتي االنتخابية وآالف املتطوعني

  .النور


