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 اٌثىرة ِسخّرة لبئّت
 برٔبجمٕب اإلٔخخبىب جملٍس اٌشعب

َٕدَش دلخدىش ؽذَذش هتذد ِغًنهتد ٌعِّٕ ربمُك ؤ٘ذخفهد َب  55ظعْشك ؼىسش 
وضلٓ ٔذّىوُ ٌٍعقذي ذلزٖ . غدُٔصخحلشَص وخٌْذخٌص خإلـعّدُّص وخٌىشخِص خإلٔ

خدلخدىش وخٌٕندي ِْٕد ِٓ ؤـً بععّشخس خٌؽىسش، فمذ دفِ خدلقشَىْ شبًٕد غدًٌُد 
ٌعممُمهد ِد َمشذ ِٓ ؤٌفً ؽهُذ وَعفدوص ععص آالف ِقدذ ٌٓ ظنُِ 

ألْ ؽْسٕد َغعمك ّٓ ـذخسش لُدش وشؽلص ظىفش٘د ٌٗ . دِدئُ٘ وظنمُدهتُ ٘ذسًخ
خٌسالد لدًٌُد زغسر عىء  ِيدٌر خٌؽىسش وبهندء خإلميشخزدض وخدلْدٔدش خٌىت ظؾهذ٘د

بدخسش خٌغٍيص خجلذَذش ٌٍّشلٍص خإلٔعمدٌُص وخإلفشخس ًٍّ ّذَ بّالْ ـذوي صِىن 
زلذد ٌعغٍُُ خٌغٍيص ِٓ خجملٍظ خألًٍّ ٌٍمىخض خدلغٍمص بذل ُ٘حدض ِذُٔص ِٕعخسص 
َب ًٍ دععىس دؽلمشخىً َىفً ٌٍّقشٌَن لك بخعُدس لىدِهُ وظغًُنُ٘ دوسًَد 

ٌؽىسش ٌُغط ِغحىٌص ّٓ ِْدٔدش خٌٕدط لدًٌُد زً خدلغحىي ّٓ خ. زةسخدهتُ خحلشش
رٌه ٘ى خٌْهذ خٌسدجذ ّهذ خٌفغدد وخإلععسذخد وِد ظشخوُ خالي ؼالؼٌن ّدًِد ِٓ 
ِؾىالض سُ٘سص َب وً رلدالض خحلُدش، وَغدُ٘ َب خٍك ٘زخ خإلٔيسدُ خخلدىث 

ٌعممُك ِيدٌسهد  ّٓ خٌؽىسش خٌزَٓ َذَشوْ خٌسالد لدًٌُد وال َسزٌىْ ـهذًخ ودفًُد
ذلزخ فةٕٔد ٔذّىن إلٔعخدذ ِشؽمُٕد بذل رلٍظ خٌؾْر إلععىّدي ٘زٖ خدليدٌر 

 :زةفذخس خٌمىخٌٔن وخٌعؾشَْدض خٌىت ظىفً
 .زٕدء دوٌص دؽلمشخىُص ظمىَ ًٍّ خدلىخىٕص وّذَ خٌعُُّض زٌن خدلىخىٌٕن -
ٌعْسًن خ سبعِ خدلقشٌَن حبمىلهُ ولشَدهتُ خٌغُدعُص وخدلذُٔٗ وَب ِمذِعهد لشَص -

 .وخٌعَُُٕ وخٌعَد٘ش
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لتعليم حتقيق العدالة اإلجتماعية ىف توزيع الدخل القومى وضمان حق ا -
 .لوالعالج ااىن وحق العم

إعطاء األولوية ىف ميزانية الدولة وىف براجمها التنفيذية إلستئصال الفقر  -
 .وتصفية العشوائيات ورعاية الفئات الضعيفة واملعوقني

 الريادى واإلقليمى العرىب ار العربيه وإستعادة دورهتأكيد هوية مص -
 .ومشاركة شعوب العامل ىف بناء عامل أكثر عدالً وأماناً

إقامة عالقات شراكة حقيقية وحسن جوار مع دول حوض النيل لضمان  -
 .حصتنا العادلة من املياه دون معوقات
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 برٔبجمٕب اإلٔخخبىب جملٍس اٌشعب
َب لدجّص خٌؽىسش ِغعّشش خٌزَٓ َفىصوْ زْنىَص عىف ٍَعضَ ِشؽمىٔد  

رلٍظ خٌؾْر هبزخ خٌربٔدِؿ ُب ؽمُٗ خٌْدـً وخِـً وَيشلىْ ِؾشوّدض 
خٌمىخٌٔن وَغعخذِىْ لمهُ َب ظىـُٗ خألعحٍص وىٍسدض خإللدىص وخإلععفىخزدض 

 .دبد َنّٓ ومْٗ ِىمِ خٌعٕفُز
 

 أوٌىيبحٕب اٌعبجٍت جملٍس اٌشعب :اوال
لىت ٔؾْش زدألِدْ وخإلععمشخس وظَُُٕ ٍُّّص خإلٔعدؾ وظْىد  :إسخعبدة األِٓ .1

 .خٌغُدلص وخإلععؽّدس
وخدفص خٌؾشىص وخٌمندء  :اٌذوٌتاٌخطهري اٌىبًِ جلّيع ِؤسسبث  .5

 .وخإلّالَ وخجلدِْدض
دبد َىفً صَددش خإلّعّددخض خدلخققص ٌٍعٍُُْ  :حعذيً ادلىازٔت اٌعبِت ٌٍذوٌت .3

ددخض خدلخققص ٌقشف بّدٔص خٌسيدٌص و صَددش خإلّعّ. وخٌْالؾ وخإلعىدْ
  .خدلشظسيص زربٔدِؿ ظذسَىب َاً٘ ٌٍىٍدجف خدلعىفشش َب عىق خًٌّْ

ادلٕبطك  ٌخصفيت خّيدء خالوٌىَٗ الععحقدي خٌفمش ِٓ خالي زشخِؿ فْدٌٗ .4
وظىفًن ِغدوٓ زذٍَص ٌغىدهند ػلفٌ آدُِعهُ وَىفش ذلُ لُدش  : اٌعشىائيت

 .وشؽلص 
نّٓ لذخ خدىن ٌالـىس َىفً ُِْؾٗ وشؽلٗ َعوضع ٔظبَ عبدي ٌألجىر  .5

 .ِٕبسبب خفشخد ولذخ خلقً 4العشٖ ِٓ 
خال٘عّدَ زدٌؾسدذ ولً لندَدٖ خدلٍمٗ وسبىُٕٗ ِٓ شلدسعص دوسٖ خالعدعٍ ُب  .6

الزُٗ وّاعغدض خًٌّْ خٌىىين وظفًُْ ِشخوض خٌؾسدذ وخالربددخض خٌي
 .صؽسدزُٗ دؽلىلشخىُ
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يضمن نقل السلطة من الس  :اإلنتقاليةوضع جدول زمىن ملهام املرحلة  .٧
األعلى للقوات املسلحة إىل هيئات مدنية منتخبة ىف موعد أقصاه منتصف 

 .الدستور وإنتخاب رئيس اجلمهورية مبايف ذلك وضع ٢٠١٢عام 
وإال يكون إعالا إال لفترة حمددة ولظرف  :رفع حالة الطوارئ فوراً .٨

 .سبب إعالاإستثنائى مع إلغائها مبجرد زوال 
وإلغاء األحكام الصادرة  :إيقاف حماكمة املدنيني أمام حماكم عسكرية .٩

ضدهم وإعادة حماكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى ىف حماكمة مدنية عادلة حتفظ 
مع إلغاء كل .هلم مجيع حقوقهم وتعطيهم فرصة كاملة ىف إثبات برائتهم 

 .ني اإلستثنائية واملقيدة للحرياتالقوان
احلكم القضائى بتمكني املصريني ىف اخلارج من التصويت ىف  ذتنفي .١٠

 .إنتخابات جملس الشعب والشورى
 

 احلريات واحلقوق ونظام احلكم: ثانيا 

إقرار احلق ىف التنظيم وحرية إنشاء األحزاب السياسية ومؤسسات اتمع  •
طالبية املدىن والنقابات العمالية واملهنية واجلمعيات األهلية واإلحتادات ال

 .كال التنظيمات النقابية املستقلةوالفالحيه وإحتادات العاطلني وكل أش
إقرار حرية إصدار الصحف والقنوات الفضائية وحرية النشر وإلغاء احلبس  •

، ، ومحاية حرية الفكر واإلبداع وحرية تداول املعلوماتىف قضايا النشر
عايات الطائفية ونبذ إعالم النميمة والفضائح ، وحظر كل أنواع الد

 .والعنصرية
إقامة مجهورية دميقراطية مبوجب الدستور اجلديد ىف إطار الفصل والتوازن  •

، بني السلطات وتعزيز دور السلطة التشريعية ىف مراقبة وحماسبة احلكومة
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وظؾىًُ رلٍظ خٌىصسخء خٌزي َعىذل لُددش خٌغٍيص خٌعٕفُزَص ِٓ خحلضذ ؤو 
َىىْ ِغحىال ؤِدَ رلٍظ  .خٌعمدٌف خحلضىب خحلدجض ًٍّ ؤغٍسُص رلٍظ خٌؾْر

 .خٌؾْر
  ِخًٌّْ ًٍّ ربىًَ خإلدخسش خحملٍُص بذل لىُ زلًٍ ٍٍّ ؤعدط خٌالِشوضَٗ َعّع

زقاللُدض فٍُْص ُب خٌعمشَش وخٌعٕفُز وظذزًن ِىخسد ِدٌُص زلٍُص و ِٕك خجملدٌظ 
. خٌؾْسُص خحملٍُٗ خدلٕعخسص عٍيدض ؤوعِ ُب ٍُّّدض خٌشلدزص وخٌعخيُو خحملًٍ

خخعُدس خحملدفٌَن وسئعدء خدلذْ وخأللُدء وخٌمشي وخٌّْذ  ًٍّ ؤْ َىىْ
 .زدالٔعخدذ خحلش خدلسدؽش

  ،خالععمالي خٌعدَ ٌٍمندء دبد ُب رٌه خٌُٕدزص خٌْدِص ّٓ خٌغٍيص خٌعٕفُزَص
وخععىّدي مّدٔدض خحملدوّص خٌْددٌص ِؽً فقً عٍيص خٌعممُك ّٓ عٍيص 

شخس عُدعص خٔعخدذ وبل. خالهتدَ ِٓ خالي ظفًُْ َٔدَ لدمً خٌعممُمدض
َإٌب رٌه زْذ ظيهًن خٌمندء زؾىً ودًِ  .خحملدٌِن خٌْدٌِن وخٌٕدجر خٌْدَ

 .ولمُمٍ
  خًٌّْ ًٍّ ظيسُك ِسذؤ خٌالِشوضَص ُب ـهدص خٌؾشىص، حبُػ ظىمِ ؽشىص

ربط عٍيص خجملدٌظ خٌؾْسُص خحملٍُص خدلٕعخسص، ( خدلشخفك، خٌعّىَٓ، خخل)خخلذِدض 
خحملدفٌَن خدلٕعخسٌن زؾىً ِسدؽش، وَىىْ دوس وحبُػ ظعسِ ِذَشَدض خألِٓ 

وصخسش خٌذخخٍُص سلديب ظٕغُمٍ َنِ خٌمىخّذ وخٌنىخزو خٌْدِص ًٌٍّْ خٌؾشىٍ 
وَؾشف ًٍّ ظٕفُز٘دورٌه زْذ ظيهًن خٌىصخسش وبّددش ُ٘ىٍص ؤـهضهتد زؾىً 

 .ودًِ
  ًٔؾش ؼمدفص عُددش وخلعشخَ خٌمدٔىْ وّذَ وـىد ؤٌ فشد فىق خٌمدٔىْ فدٌى

ٍّغدءٌص برخ ؤخيإ وال َىـذ ؤٌ خِعُدصخض سبٕك ألٌ ـهص ظشفْهد ّٓ ؼلنِ ٌ
 .خدلغدءٌص فدٌىً ؤِدَ خٌمدٔىْ عىخء
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 استعادة االمن للوطن واتمع: ثالثا 

تأيت أمهية هذه القضيه ألسباب عدة، أوهلا أن سياسات وممارسات جهاز 
يناير وثانيها أن مشكلة  ٢٥ة الشرطة كانت واحدة من أهم أسباب اندالع ثور

غياب األمن تعترب أهم مشاكل املرحلة االنتقالية واليت أثرت بالسلب على 
الوضع االقتصادي كما أن مشكلة غياب األمن باإلضافة إىل استمرار وقائع 

 . التعذيب يؤدي إىل استمرار توتر العالقة بني املواطن والشرطة
واطن وتطوير آداء جهاز الشرطة على وتقوم رؤيتنا إلعادة األمن إىل امل

 :مبادئ أساسية هي
أن جهاز الشرطة جهاز مدين جيب أن تنزع عنه السمات العسكرية وأن  .١

 .يدار وفق رؤية سياسية أوسع من الرؤية األمنية الضيقة
أن جهاز الشرطة جيب أن تقتصر مهمته على تطبيق القانون وأال يكون آداة  .٢

 .داد بالسلطةيف يد النظام السياسي لالستب
أن جهاز الشرطة ليس فوق القانون أو احملاسبة بل جيب إخضاعه آلليات  .٣

 .قانونية وشعبية ملراقبة آدائه ورصد أي جتاوزات
ولتحقيق هذه الرؤية البد من عدة إجراءات بعضها عاجل وبعضها على 

 :مدى أطول
ق التحقيق يف كافة االامات بالتعذيب وانتهاكات حقوق اإلنسان أو إطال .١

ني من تتويل أي مناصب قيادية النار على املتظاهرين وحرمان الضباط املتهم
 .وجتميد عملهم حىت تصدر حبقهم قرارات قضائية

تنظيم محالت أمنية مكثفة لضبط االنفالت األمين والبلطجة وذلك لردع  .٢
 .عادة الشعور باألمن إىل املواطناملسجلني اخلطرين والبلطجية وإل
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ذش ّٓ ىشَك ربغٌن خذِص خٌعىخفً صَددش وفدءش وفدٍُّص ؽشىص خٌٕف .3
 .ٍؾىخسٌٌُشخوسص إلّددش خألِٓ وخخليىه خذلدظفُص وظفًُْ خٌذوسَدض خألُِٕص خ

ربغٌن ٍشوف خًٌّْ وخاللىخي خدلُْؾُص ٌٍْدٌٍِن زدٌؾشىص ّٓ ىشَك ربغٌن  .4
خٌذخىي وبّددش ُ٘ىٍص َٔدَ خألـىس وخحلىخفض وربذَذ عدّدض خًٌّْ وصَددش 

وفدءش خٌْدٌٍِن جبهدص خٌؾشىص وصَددش خإلِىدُٔدض خٌعإًُ٘ وخٌعذسَر ٌشفِ 
 .خٌفُٕص وخٌعمُٕص خدلعدلص

خحلذ ِٓ خٌىٍدجف خدلذُٔص جلهدص خٌؾشىص وبّددش ظىصَْهد ًٍّ ليدّدض ؤخشي  .5
 :ٌعىفًن خدلىخسد خدلددَص وخٌسؾشَص خدلعدلص وزبفُف ؤّسدء خًٌّْ ِؽً

 .ٍمك زىصخسش خٌْذيِقٍمص خأللىخي خدلذُٔص وخٌيت ؽلىٓ ؤْ ظ -
 .ظقدسَك خًٌّْ وخٌيت ؽلىٓ ؤْ ظٍمك زىصخسش خٌمىي خٌْدٍِص -
 .ِقٍمص خجلىخصخض وخذلفشش وخٌيت ؽلىٓ ؤْ ظٍمك زىصخسش خخلدسـُص -
 .ٌزٌ ؽلىٓ ؤْ ٍَمك زىصخسش خألولدفظَُُٕ لؿ خٌمشّص وخ -
 .خدليدُب وخٌيت ؽلىٓ ؤْ ظٍمك زدٌىلذش خحملٍُص -

لسص ؤٔؾيعٗ وُِضخُٔعٗ ربذَذ فاللُدض ـهدص خألِٓ خٌىىين زؾىً دلُك وِشخ .6
ّرب آٌُدض خٌشلدزص خٌمدٔىُٔص وخٌربدلدُٔص وَِّٕدض خجملعِّ خدلذين حبُػ ال َعغىي 

 .وَعْذي خدلهدَ خدلٕىىص زٗ
 

 ادلىاطٕت: رابعًب 
  خٌعإوُذ ًٍّ لشَص خالّعمدد خٌذَين ولشَص خٌْسددش ٌىً خٌيىخجف خٌذَُٕص، عىخء

ؤو بلدِص دوس خٌْسددش، وّذَ ودْ رٌه ِٓ خالي شلدسعص خٌؾْدجش خٌذَُٕص 
خٌعُُّض مذ ؤٌ ِىخىٓ دلّدسععٗ ؤَد ِٓ ٘زٖ خحلمىق، ووفدٌص لشَص خدلىخىٌٕن 

 .ُب بلدِص خألٔؾيص وخجلُّْدض خٌذَُٕص دوْ ظذخً
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 .دعم القيم الدينيه واحملافظه علي التراث احلضاري للشعب املصري •
رية اليت تفتح الباب للتمييز بني املواطنني اإلجراءات اإلداإلغاء كل القوانني و •

 .على أساس الدين وسن قوانني جترم التمييز يف حد ذاته
مراجعة مجيع التشريعات اليت متيز ضد املرأة مبا يضمن جترمي العنف ضدها  •

وإرساء مبدأ املساواة واحترام مكانتها وكرامتها يف كل القوانني، وعلى 
مع ضمان توافق  ر مبادئ الشريعه اإلسالميه،األخص قوانني األسرة يف إطا

 .كل التشريعات مع االتفاقيات الدولية اليت تؤكد علي حقوق اإلنسان
حماربة التمييز يف شغل املواقع العامة على أساس ديين أو طبقي عرب التوريث  •

، مع تطوير جهاز الدولة بناء على مبادئ املساواة و تكافؤ الوساطةو
 .الفرص

املشاكل اخلاصة بفئات من املواطنني، كاملسيحيني وأبناء النوبة  حل كل •
والبدو، بروح من العدالة واملساواة، ورفض احللول األمنية هلا، والدفاع عن 
حقهم يف شغل كل الوظائف بال متييز، ومساندة كفاحهم املشروع من أجل 
 املساواة واحلصول على نصيب عادل يف خطط التنمية، ومنع كل أشكال
التحريض اليت متارس ضدهم واالعتراف بكل روافد الثقافة املصرية وتنوع 

 .منابعها مع إدماج التاريخ والثقافة القبطية والنوبية يف مناهج التعليم
 

 تطوير االقتصاد يف إطار تنمية شاملة وعادلة ومستدامة: خامساً

قط عن حتقيق إن االقتصاد املصري قد عجز يف العقود األربعة املاضية ليس ف
بل إنه عجز أيضاً عن حتقيق العدالة االجتماعية وعن توفري  ،منو سريع يف اإلنتاج

سياسات  ويرجع ذلك يف املقام األول إيل .مقومات االستدامة للنمو والتنمية
إن . من قبله االقتصاد احلر املنفلت اليت طبقت يف عهد مبارك ويف عهد السادات

ن قد تصادية اجلديدة أو توافق واشنطقليربالية االهذه السياسات املعروفة بال
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فؾٍط فؾاًل رسًَْد ٌُظ ُب زالدٔد وغًن٘د ِٓ خٌسٍذخْ خٌٕدُِص فمغر، زً بهند 
فؾٍط ؤَنًد ُب خٌذوي خدلعمذِص خٌيت فذسهتد بٌُٕد زذّىي خإلفالق خاللعقددٌ 
وِغدَشش خٌْىدلص، وودٔط عسسًد سجُغًُد ُب خألصِص خدلدٌُص وخاللعقددَص خٌْددلُص خٌيت 

، وخٌيت دل َعخٍـ خاللعقدد خٌْددلٍ وخاللعقدد خدلقشٌ 5118 خٔذٌْط ُب خشَف
 .ِٓ آؼدس٘د خٌغٍسُص لىت خِْ

ففٍ ًٍ ظيسُك ٘زٖ خٌغُدعدض وِد سخفمهد ِٓ فغدد ًٍّ ؤوعِ ٔيدق، 
ظْشك خٌعقُِٕ ٌٕىغص وربي، وظشخـِ ِغعىي خألِٓ خٌغزخجٍ، وخٔعْؾط 

خٌفمش وخٌعهُّؼ، وفدس خألٔؾيص خٌشَُْص وخٌيفٍُُص، وخصدخدض خٌسيدٌص، وخٔعؾش 
ضلى سزِ عىدْ ِقش َُْؾىْ ُب خٌْؾىخجُدض، وخظغْط خٌفىخسق زٌن خٌيسمدض 

وال ؽه ُب ؤْ ٘زٖ خٌعذخُّدض خٌغٍسُص . بذل لذود ظٕزس زدٔففدس خـعّدٍّ
ٌغُدعص خاللعقدد خدلٕفٍط وِد فدلسهد ِٓ فغدد وصوخؾ آٍب زٌن خٌغٍيص وخٌؽشوش، 

ٍ خدلّدسعدض خٌسىٌُغُص، ودٔط ِٓ ؤُ٘ فناًل ّٓ غُدذ خٌذؽلمشخىُص وظفؾ
وٌُظ ؤدي ًٍّ رٌه ِٓ خٌؾْدسَٓ خٌزَٓ . 5111ؤعسدذ لُدَ ؼىسش َٕدَش 

، و "وراِت إٔسبٔيت - حريت -عيش ": ٌٍؽىسش سفْهّد خٌؽىخس ِٓ ؤوي َىَ
فهزخْ خٌؾْدسخْ ّربخ زىمىق ّٓ ِيدٌر . "عذاٌت اجخّبعيت - حريت -حغيري"

لددظٕد بٌُهد خٌغُدعدض خاللعقددَص وخدلّدسعدض  وؼُمص خٌقٍص زددلؾىالض خٌيت
ظغًُن : وؽلىٓ خخعضخي ٘زٖ خدليدٌر ُب ِيٍر وخلذ، و٘ى. خٌمُّْص ٌَٕدَ ِسدسن

خٌغُدعدض خٌْدِص ِٓ ؤـً ربمُك ظُّٕص ظشظمٍ دبغعىٌ ُِْؾص خإلٔغدْ خدلقشٌ، 
. وربمك خٌْذخٌص خالـعّدُّص، وظىفً خحلشَدض ِٓ خالي َٔدَ دؽلمشخىٍ لىًن

 دْ خدلقشٌ س٘ٓ زعممُك ٘زٖ خدلهدَين ّٓ خٌسُدْ ؤْ ربمُك خٌىشخِص ٌإلٔغوغ
اٌثىرة :" وودْ ِٓ خٌيسٍُْ ؤْ َعسىن ربدٌفٕد خالٔعخديب خٌزٌ ػلًّ خعُ

٘زخ خدليٍر، وؤْ َغًْ بذل ومِ زشٔدِؿ ٌٍٕهىك زداللعقدد خدلقشٌ " ِسخّرة
خٌْدِص ذلزخ  وفُّد ٍٍَ خخليىه. ُب بىدس ظُّٕص ؽدٍِص، وّددٌص، وِغعذخِص

 :ٌربٔدِؿ
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اعتماد االقتصاد املصري على القدرات البشرية واملادية للمجتمع  -
فهذا هو األساس يف توفري أحد املقومات األساسية الستدامة . اعتماداً رئيسياً

جيلبه التنمية، ويف جتنب مساوئ االعتماد االقتصادي املفرط على اخلارج وما 
إن االرتقاء بالقدرات البشرية واالرتفاع . من هيمنة أجنبية على اإلرادة الوطنية

بإنتاجية اإلنسان املصري من خالل النهوض بالتعليم والبحث العلمي والتطوير 
التكنولوجي، واالرتفاع الكبري مبعدل االدخار احمللي ومن مث رفع معدل 

كما  - النمو مبعدالت مرتفعة، وهواالستثمار احمللي، هو خري ضمان لتواصل 
 .أقوى عامل جذب لالستثمار األجنيب - أثبتت التجارب الناجحة يف التنمية

 القتصاد املصري هي صيغة االقتصادإن الصيغة املؤسسية املناسبة ل -
ملختلط الذي يتعايش فيه  القطاع اخلاص والقطاع العام والقطاع التعاوين جنباً ا

وهذا يقتضي أن تقوم . عالقات تكامل وتعاضد وتناسقإىل جنب، يف إطار 
الدولة بدور تنموي ملحوظ توضع مبوجبه األطر والتوجهات الرئيسية حلركة 

كما يقتضي األمرأن تنسق الدولة بني تصرفات القطاعات الثالث من . االقتصاد
 إن هذا يستلزم إصالح ما تبقي من القطاع العام. خالل خطط للتنمية الوطنية

النهوض بقدراته على االستثمار اإلنتاجي بالقدر الذي يساعد يف بناء وتعزيز و
يعجز القطاع اخلاص عن  الصناعات اإلستراتيجية، ويف اقتحام ااالت اليت قد

كما يقتضي اختاذ السياسات الكفيلة . ولوجها بالرغم من أمهيتها للتنمية السوية
وحتفيزه لالخنراط يف أنشطة  والطفيلية، بإبعاد القطاع اخلاص عن األنشطة الريعية

ومثة حاجة جلهود . إنتاجية يف إطار ما تضعه الدولة من خطط مبشاركة شعبية
كبرية إلخراج القطاع التعاوين من الركود وتنشيط مسامهته يف التنمية اجلادة، 
وخباصة يف النهوض بأنشطة الزراعة والصيد واألنشطة احلرفية، ويف تعزيز 

 .ملنشآت الصغرية على املنافسة مع املنشآت املتوسطة والكبريةقدرات ا
إن التنمية الصناعية والتنمية الزراعية والريفية مها جناحا التنمية املرجوة  -

ولكن االقتصاد املصري لن يقدر على التحليق يف فضاء التنمية إال إذا . ملصر
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لٍ خٌميدّدض، بذل خععٕذض خٌعُّٕص ُب ليدٍّ خٌضسخّص وخٌقٕدّص، زً وُب زد
لدّذش وىُٕص ٌٍٍُْ وخٌعىٕىٌىـُد ظٕهل زدٌسمػ خٌٍٍّْ وخٌعيىَش وخالزعىدس 

وخال٘عّدَ زدٌعقُِٕ وخٌعُّٕص خٌضسخُّص وخٌشَفُص وخٌٍُْ وخٌعىٕىٌىـُد . خٌعىٕىٌىـٍ
ال َْين بعلدي خٌميدّدض خألخشي ، وٌىٕٗ َْين خألخز زَٕدَ ٌألوٌىَدض ربًَ 

خٌضسخُّص وخٌقٕدُّص وخٌسمػ خٌٍٍّْ وخٌعيىَش وخالزعىدس فُٗ خٌمدّذش خإلٔعدـُص 
 . زإوٌىَص ِعمذِص خٌعىٕىٌىـٍ

َعسىن ِفهىًِد وخعًْد الععذخِص خٌعُّٕص " اٌثىرة ِسخّرة"بْ ربدٌف -
َعّؾً ِِ خٌعْشف خدلىعِ وخٌؾدًِ ٌٍعُّٕص خٌزٌ َْعرب خٌعُّٕص ٍُّّص ربشَش 

صَددش ِْذالض خالدخدس  فةذل ـدٔر خحلشؿ ًٍّ. وسبىٌن ٌٍىىٓ وخدلىخىٌٕن
وخالععؽّدس ٌعإٌِن خععذخِص سؤط خدلدي خاللعقددٌ، َعٌْن خحلشؿ ًٍّ خالسظمدء 

ِٓ ٌىخصَ بؽسدُ خحلدـدض وخٌٕهىك  زدٌعٍُُْ وخٌسمػ وخٌعيىَش وخٌقمص وغًن٘د
زدإلٔعدـُص ٌعإٌِن خععذخِص سؤط خدلدي خٌسؾشٌ، وخٌْٕدَص زقُدٔص خدلىخسد خٌيسُُْص 

ٓ خٌعٍىغ ٌعإٌِن خععذخِص سؤط خدلدي خٌيسٍُْ، وخًٌّْ ًٍّ وضبدَص خٌسُحص ِ
ِىدفمص خٌفمش وظمٍُـ خٌفىخسق ُب ظىصَِ خٌذخً وخٌؽشوش وّذَ خٌعُُّض زٌن 
خدلىخىٌٕن ًٍّ ؤعدط خجلٕظ ؤو خٌذَٓ ؤو خٌْشق ٌعإٌِن خععذخِص سؤط خدلدي 

ععذخِص خالـعّدٍّ، وظىفًن ِمىِدض خحلُدش خٌذؽلمشخىُص ودوٌص خٌمدٔىْ ٌعإٌِن خ
 .سؤط خدلدي خٌغُدعٍ وخدلاعغٍ

بْ خدلدٌُص خٌْدِص ٌٍذوٌص ربعدؾ بذل صبٍص ِٓ خإلفاللدض ِٓ ؤـً ظْضَض  -
وِٓ ؤُ٘ ٘زٖ خإلفاللدض خًٌّْ . خٌّٕى خاللعقددٌ وربمُك خٌْذخٌص خالـعّدُّص

وفك ِسذؤ ولذش خدلىخصٔص خٌْدِص ٌٍذوٌص حبُػ ظؾعًّ خدلىخصٔص ًٍّ وً ٔفمدض 
خدخهتد؛ و٘ى ِد َٕهٍ خٌىمِ خٌفدعذ خٌزٌ ظغعسْذ فُٗ خحلغدزدض خٌذوٌص ووً بَش

وِٕهد ظْذًَ خٌنشَسص ًٍّ خٌذخً وًٍّ  .وخٌقٕددَك خخلدفص ِٓ خدلىخصٔص
خٌؾشودض دبد غلٍْهد مشَسص ظقدّذَص حبك، وفشك مشخجر ًٍّ خألسزدق 

 وِٓ ٘زٖ. خٌشؤمسدٌُص خدلعمقٍص ِٓ خٌعْدِالض خٌْمدسَص وخدلندسزدض ُب خٌسىسفص
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اإلصالحات حتويل جانب من اإلنفاق احلكومي الذي ميكن االستغناء عنه أو 
فاق االجتماعي على التعليم والصحة واحلماية االجتماعية، تأجيله إيل بنود اإلن

وإعادة هيكلة األجور احلكومية بوضع حد أعلى وحد أدين إنساين لألجور، 
ومتويل الزيادات يف األجور املنخفضة من املبالغ املمكن اقتطاعها من األجور 

ا ال سيم - جيب التوقف عن دعم األغنياء  - وليس آخرا -وأخرياً . املرتفعة
دعم الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة، وتوجيه الدعم للشرائح الفقرية مع 

 .احلرص على تفادي تسرب هذا الدعم إىل غري مستحقيه
مع إدراكنا لضرورة إجراءات مكافحة الفقر واحلماية االجتماعية  -

وإعادة توزيع الدخل والثروة،  فإن أقصر طريق لتحقيق العدالة االجتماعية هو 
أما إعادة . يط اإلنتاج مبا يتمشى مع االحتياجات األساسية للمواطننيختط

التوزيع بعد منو اإلنتاج فهي عملية ليست يسرية، بل إا مستحيلة يف بعض 
فإذا حدث فائض يف بناء املساكن الفاخرة، فليس من املمكن حتويله . األحيان

صة، فليس من إلسكان الفقراء، وإذا حدث فائض يف إنتاج السيارات اخلا
ومن هنا فإن التخطيط أداة أساسية . السهل حتويلها إىل أتوبيسات للنقل العام
كما تربز أمهية التخطيط للعدالة . من أدوات حتقيق العدالة االجتماعية

االجتماعية من ضرورة التعامل مع قضية األجور يف إطار تكاملي جيمع بني 
 .ية االجتماعيةاألجور واألسعار وتوزيع الدخل وسبل احلما

لن يستقيم أمر التنمية يف مصر إال إذا تكاملت اجلهود الوطنية للتنمية  -
مع جهود إقليمية للتعاون املشترك مع الدول العربية واألفريقية وغريها من دول 
اجلنوب يف بناء الطاقات اإلنتاجية ويف اقتحام جماالت صناعية وتكنولوجية 

 . مي والتطوير واالبتكار التكنولوجيجديدة ويف النهوض بالبحث العل
يرى أن التحرك السريع وخبطوات واثقة " الثورة مستمرة"إن حتالف  -

يف االجتاهات السبعة السابقة يقتضي معاجلة عاجلة ملشكلة الغياب األمين 
فقد كان التراخي امللحوظ يف تطهري . ومشكلة االستقرار االقتصادي والسياسي
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خألـهضش خألُِٕص وبّددش زٕدجهد وولف خالٔفالض خألِين، وغُدذ ِٕهفُص وخممص 
ٌٍعْدًِ ِِ خاللعفدـدض خالـعّدُّص، وخالسظسدن وخٌعخسو ُب بّددش زٕدء خٌَٕدَ 

دػ خاللعقدد عسسًد خٌغُدعٍ وغُدذ ِسددسخض ٍِّىعص ِٓ ـدٔر خحلىىِص إلْٔ
وٌزخ فةْ ٘زٖ خدلهدَ عىف ظىىْ ُب . ُب خععيدٌص ؤِذ خٌعشخـِ خاللعقددٌ

 .فذخسش ـذوي ؤّّدي زشٔدرلٕد ًٌٍّْ خٌىىين
 

 اٌخّٕيت اٌسراعيت:  سبدسب 
 ألْ . صَددش خععؽّدسخض خٌذوٌص ُب خٌسُٕص خألعدعُص ٌٍضسخّص خلذِص خٌفاللٌن

 .حملدسزص خٌفمش وخجلىُربغٌن لدي خٌفالق خٌقغًن ؽشه مشوسٌ 
 ٌذخـٕصخ٘عّدَ خٌذوٌص زدٌسمػ خٌٍٍّْ ُب ظيىَش خٌؽشوش خحلُىخُٔص وخ. 
  دُّ ِذخالض خإلٔعدؾ خٌضسخٍّ ِِ بٌغدء وً خٌذَىْ خٌغدزمص ًٍّ خدلضخسٌّن

خٌقغدس وزبفُل خٌفدجذش ًٍّ خٌذَىْ خٌضسخُّص وّىدش زٕىن خٌعغٍُف ِِ 
 .خٌمُدَ زىٍُفص خدلشخيبظإوُذ ًٍّ دوس٘د ُب دُّ خدلضخسٌّن وٌُظ 

  بٌغدء وً خٌذَىْ خٌغدزمص ًٍّ خٌقُددَٓ خٌقغدس وخدلعىعيٌن وربشَش
ظْدؤُدهتُ ِٓ عُيشش سِىص خٌغٍيص وسـدي خألّّدي خٌىسدس ِِ دّّهد 

 .وظيىَش٘د زإعدٌُر ٍُّّص لذَؽص، وظغىَك خدلٕعفدض زإعْدس ظؾفُُْص
 ظنّٓ ٌٍّٕعفٌن  لدٔىْ ـذَذ ػلذد خإلغلدسخض خٌضسخُّص زيشَمص ّددٌص

وظنّٓ ذلُ ِىخـهص خٌفمش  ،خجلدٔر خألَُّ ِٓ ّدجذ خألسك "ادلسخأجريٓ"
 .وخجلىُ، وظىفش ذلُ لىخفش ٌضَددش خإلٔعدؾ

  ْضبدَص خٌفاللٌن خدلٕعفٌْن زإسخمً خإلفالق خٌضسخٍّ ِٓ خٌ ٘فىَ َعْشمى
ٌٗ. 
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 العدالة اإلجتماعية: سابعاً 

من كوا معاجله ألوضاع الطبقات الفقريه  اإلجتماعيهتأيت امهية العداله 
نعكس علي ما يقدم هلا من خدمات متدنيه والفئات الضعيفه يف اتمع واليت ت

يف التعليم والثقافه والصحه والبيئه واملناطق اليت تسكنها احملرومه من اخلدمات 
االساسيه واليت تعاين من العشوائيه والتهميش من هنا فإن اإلجراءات اليت تتخذ 

ه ملعاجلة غياب العداله االجتماعيه يف اتمع املصري ينبغي ان تشمل كل هذ
 :ااالت علي النحو التايل 

 
 التعليم والثقافة

توفري التعليم ااين الشامل من االبتدائي حىت اجلامعي، وتوحيد النظام  •
التعليمي يف املرحلة األساسية لكل السكان، وحتويل التعليم اجلامعي اخلاص 

 .إىل تعليم أهلي غري هادف للربح وربطه مبنظومة اجلودة التابعة للدولة
جتفيف منابع األمية بتوفري فرص تعليمية متكافئة للجميع عن طريق االرتفاع  •

، وجعل مبعدالت االستيعاب يف احللقة االبتدائية وحتقيقها االستيعاب الكامل
 .، حىت ال يتسربوا منهاالتعليم يف املدارس خربة مبهجة لألطفال

 -أولياء األمور  - املعلمني والعاملني -اإلدارة املدرسية (دعم املعنيني  •
باملدارس ) سنوات ٥ - ٣من (على تصميم خطة طويلة املدى) املتعلمني

اإلصالح املتمركز حول : على أن تكون التوجهات االستراتيجية للخطة هي
 .، وتفعيل ال مركزية التعليم  يف ضوء قاعدة بيانات حمدثةاملدرسة

رس املستهدفة وفقاً للمعايري حتقيق التنمية املهنية للمعلمني العاملني باملدا •
القومية وممارسات األداء مع متابعة تقييم األداء للمعلمني العاملني بتلك 

 .املدارس وتقدمي التغذية الراجعة املناسبة
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 ِؽً ؛ٍُُّْصظفًُْ خٌَُٕ وخٌغُدعدض وخٌمىخٌٔن خخلدفص زعىفًن خخلذِدض خٌع 
 .عذ خٌْفض دلٍٍّْ خألٔؾيص وخدلىخد خٌذسخعُص

  ،َظسين عُدعدض ظٍُُّْص دخرلص ٌألىفدي خدلْدلٌن ُب ِذخسط خٌعٍُُْ خٌْد
 .وـٍْهد ِذخسط ِشلسص زدععمسدذلُ وظٍُّْهُ ودرلهُ ُب خجملعِّ

  ًٍّ خٌعْدًِ ِِ خدلذسعص وىلذش ٌٍعىٍفص وبٔؾدء َٔدَ ال ِشوضي َْعّذ
 .ً خدلُضخُٔص ِسدؽشش بذل ِغعىَدض خدلذسعص وخإلدخسشخحملدعسُص ؤم

  ىددلد  -ربط ؤٌ دّىي  -لَش خٌىفدَص ًٍّ خإلزذخّدض خٌؽمدفُص ٌٍّقشٌَن
ودُّ , بهند ظقر ُب زدذ خالـعهدد و خٌسمػ خٌؽمدُب ؤو خألديب ؤو خٌٍٍّْ

، ووً (ِغشق خٌؾدسُ وخألفالَ خٌىؼدجمُص وخٌعغفٍُُص)بزذخّدض خٌؾسدذ 
ص وخٌفٓ وخإلّالَ خدلىـهص ٌْؾشخض خدلالٌَن خٌزَٓ َْدٔىْ ِٓ فىس خٌؽمدف

 .خألُِص
  ظيىَش لقىس خٌؽمدفص خدلٕعؾشش ُب ؤضلدء ِقش وومِ َٔدَ َغّك زةدخسهتد

 .زؾىً دؽلمشخىٍ
  ربمُك ظُّٕص ِعىخصٔص زٌن خحملدفَدض ظغًْ دلىخـهص لمُمُص ٌألُِص ِِ خٌعشوُض

ؤعلٍعهد خيو خحلىىِدض خدلعْدلسص ِؽً ُب خٌسذخَص ٍٍّ خدلٕدىك خحملشوِص، وخٌيت 
 .عُٕدء وخٌٕىزص وخٌقُْذ وومِ آٌُدض ٌٍمندء ًٍّ خٌعهشذ ِٓ خٌعٍُُْ

  دُّ خٌسمػ خًٌٍّْ وسفِ خدلغعىي خًٌٍّْ وخدلددي ٌٍسدلؽٌن وبعدظزش
  .خجلدِْدض

 اٌصحت 
  سفِ ٔغسص سلققدض خٌقمص ُب خدلىخصٔص خٌْدِص ٌٍعٕدعر ِِ لفُ خٌعمذَدض

 .ىخـههد ِقشخٌقمُص خٌيت ظ
  ظىفًن خخلذِدض خٌقمُص خجملدُٔص دبد َؾًّ خٌْالؾ وخٌٍُّْدض وودفص خخلذِدض

خٌقمُص، وِِٕ خقخقص خٌعإٌِن خٌقمٍ ؤو سفِ ظىٍفعٗ، ِِ خٌعىعُِ 
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ذسغلٍ دلٍَص خٌعإٌِن خٌقمٍ ِٓ خالي دِؿ وً خذلُدوً خٌقمُص خحلدٌُص عخٌ
 .ُب ُ٘ىً ـذَذ َؾًّ وً خٌغىدْ زذوْ خععؽٕدء

 ّدس ُب رلدي خٌقمص ُب بىدس عُدعدض وىُٕص ؤِش مشوسٌ و غلر ؤْ خالععؽ
خدلغعؾفُدض، خٌُْددخض )َىىْ ِٓ خالي خٌعشوُضًٍّ خٌميدّدض خٌْدِص 

و٘زخ . شلد عًنفِ ِٓ وفدءش لذسخض ودفص خٌْدٌٍِن ُب ٘زخ خجملدي( خخل...خٌْدِص
 ؽلىٓ ؤْ  ػلمك ظمذِد عشَْد وّىخجذ بغلدزُص ّذش ُب خٌميدُ خٌقمٍ

 ق َٔدَ خٌعإٌِن خٌقمٍ ٘ى ؤَند ُب غدَص خألعلُص و غلر ؤْ ػلذغ ُب خفال
ؽشخوص ِِ صبُِ خجلهدض خٌىىُٕص خٌفدٍّص، دبد ُب رٌه خدلَّٕدض غًن خحلىىُِص 

 .وخٌميدُ خخلدؿ
   مخ خدلضَذ ِٓ خألِىخي ُب ليدُ خٌعإٌِن خٌقمٍ ٘ى ؤِش ِهُ ؤَند ٌعمغٌن

ذُّ ٌٍيدلص ُب خٌقٕدّدض وظىفًنٖ ٔشي خعلُص ظمًٍُ خٌ. ـىدش خخلذِدض خدلمذِص
 .ٌذُّ خوؽش ٌٍخذِدض خٌقمُص و خٌعٍُُّْص

  سلدزص خٌذوٌص ًٍّ خدلٕؾأض خٌيت ظىفش خخلذِدض خٌقمُص، وومِ خٌؾشوه خٌىت
 .ظنّٓ ـىدش خخلذِص

  خٌسذء ُب ِؾشوُ لىٍِ دلىخـهص خإلِشخك خدلعفؾُص ُب ِقش ِؽً خٌىسذ
و خدلْذخض خدليٍىزص ٌْالؾ ٘زٖ وخٌفؾً خٌىٍىٌ وخًٌّْ ًٍّ ظيىَش خألدوَص 

 .خألِشخك زلٍُد
 َوظٕفُز  ِشخّدش خحلمىق خخلدفص زددلشؤش ُب بىدس خحلمىق خٌقمُص وغلر خلعشخ

  .خحلمىق خإلصلدزُص ٌٍّشؤش
 :ِىاجهت اٌفمر واٌبطبٌه واٌعشىائيبث 

  ِؾشوُ لىٍِ ٌٍمندء ًٍّ خٌسيدٌص ِٓ خالي ظؾغًُ خٌؾسدذ ُب ِؾشوّدض
ُ ِؾدسَِ خععقالق خألسخمٍ وخدلؾدسَِ خدلعىعيص صسخُّص وفٕدُّص ودّ

 .وخٌقغًنش
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  خلشخس َٔدَ ظإٌِن خـعّدٍّ ؽدًِ سبعذ ٍَِعٗ ٌألعش خدلْذِص، وخٌيت ظفعمذ
 .ٌْدجً وٌٍّْدٌص خدلالعص ُب لدٌص خٌعىلف ّٓ خًٌّْ

  بلشخس بّدٔص زيدٌص ِشزىىص زَٕدَ ٌعىصَِ خٌّْدٌص وظىـُههد بذل خٌىٍدجف
خخلدؿ وخٌْدَ حبُػ ال ظمً خإلّدٔص خدلمشسش ّٓ ٔقف  خٌؾدغشش ُب خٌميدٌّن
 .خحلذ خالدىن ٌألـىس

 ٍٍّ خٌذُّ ٌٍفمشخء ِِ خٌعإوُذ ًٍّ وفىٌٗ دلغعممُٗ ِٓ خالي  خإلزمدء
خلعشخق رلّىّص ِٓ خٌغُدعدض خدلسُٕص ًٍّ دسخعص ذبدسذ خٌذوي خٌٕدُِص 

 .خٌٕدـمص ُب ٘زخ خجملدي
 ٌيت خععىٌط ٍُّهد خٌذوٌص، وبدخسهتد خععشدخد ؤِىخي خٌعإُِٕدض وخدلْدؽدض خ

زىخعيص خذلُحص خٌمىُِص ٌٍعإُِٕدض خالـعّدُّص وشلؽٌٍن ّٓ خدلٕعفٌْن ٌقدحل 
ؤفمدذ خدلْدؽدض، وبٌغدء خٌمىخٌٔن وخٌٍىخجك خدلَّٕص ٌٍعإُِٕدض خالـعّدُّص 

 .خحلدٌُص وبفذخس لدٔىْ ـذَذ َُْذ ـى٘ش خٌنّدْ خالـعّدٍّ
 خخلذِدض خٌْدِص ودٌعٍُُْ وخٌقمص بّددش ظىصَِ بٔفدق خٌذوٌص ٌقدحل 

وخإلعىدْ وخدلىخفالض وخدلشخفك، خدفص ُب خدلٕدىك خٌفمًنش وخٌؾْسُص دخخً 
 .خدلذْ، وخدسـهد خدفص ُب خٌقُْذ وعُٕدء وخدلٕدىك خٌقمشخوَص

  خٌغىٓ خِدٍِ لك ؤفًُ ٌىً ِىخىٓ ٌزٌه ظًّْ خٌذوٌص ًٍّ ظؾفُِ خلدِص
دلذٌ خٌغىٓ زؾىً غًن ٘ددف ِؾدسَِ ّّاللص هبذف ظغىٌن خٌؾسدذ وف

 .ٌٍشزك وظسدُ ذلُ زؽّٓ ظىٍفص خإلٔؾدء فمو ؤو زمُُ خغلدسَص سِضَص
  ،زبيُو خدلٕدىك خٌْؾىخجُص وزٕدء ِغدوٓ خلعقددَص ِمدزً لُُ بغلدسَص سِضَص

ِِ سفل خإلخالء خٌمغشٌ ٌٍّٕدىك خٌْؾىخجُص وخٌعضخَ خٌذوٌص زعىفًن زذخجً 
 .هُ ألعسدذ ظعٍْك زدٌغالِصفىسَص ٌٍّىخىٌٕن لدي مشوسش بخالج

  خٔؾدء ؽسىص ِىخفالض آدُِص وِعمنشش ووخًٌّْ ًٍّ سلدزص خٌٕمً خخلفُف
ؤصِص خدلشوس  غًن خٌشمسٍ ِِ ومِ خيص خععشخظُفُص ىىٍَص خألِذ حلً
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بالعاصمة واحملافظات مع التوسع يف شبكة السكة احلديد لربط التجمعات 
 العمرانية اجلديدة بالقدمية و ربطها بعضها ببعض

  البيئة
احلفاظ علي ر النيل وحبرية ناصر من التلوث نتيجة إلقاء خملفات املصانع  •

والبواخر الفندقية فيه، واحلفاظ علي حبريات مصر الشمالية وجترمي احتكار 
وتلويث ااري املائية ومحاية األراضي الزراعية اخلصبة يف الوادي والدلتا من 

 .التآكل حتت زحف العمران كضرورة قومية ملحة
احلفاظ على احملميات الطبيعية يف مصر وجترمي أي انتهاك هلذه احملميات  •

وتشجيع وتنمية السياحة البيئية وحظر مجيع أنواع التنمية السياحية املضرة 
 .بالبيئة واليت دف إىل الكسب السريع على حساب األجيال القادمة

يات األجيال االستنزاف احلايل للطاقة من البترول والغاز واحتياط وقف •
القادمة والعمل علي ترشيد استهالك الطاقة واستخدام كافة وسائل الطاقة 

 .وخاصة النظيفة و املتجددة
تبين مشاريع قومية للقضاء على السحابة السوداء وتشجيع صناعات تدوير  •

القمامة وقش األرز واملخلفات الزراعية اليت تعد ثروة حقيقية يتم اهدارها 
 .حبرقها

ع قيام شركات نظافة مصرية جلمع وتدوير القمامة تعيد الشوارع تشجي •
 .املصرية جلماهلا ونظافتها

وضع ايقاف سياسات االعتداء على البيئة اليت اعتمدها النظام السابق و •
 .هاإلنقاذ املناطق اليت مت تدمريخطط سريعة 
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 ِىاجهت اٌفسبد وحمبسبت ادلفسذيٓ: ثبَِٕب 
ق خٌغُدعً وخٌذؽلمشخىً خألعدط خٌنشوسي دلىخـهص خٌفغدد َْعرب خإلفال     

وزلدعسص خدلفغذَٓ ألْ خٌشلدزص خٌؾْسُص عىف ربدفش خٌفغدد وظىؾف َِد٘شٖ 
 :ؤواًل زإوي وَغدُ٘ َب رٌه

  بزبدر خإلـشخءخض خٌىخـسص إلععْددش ؽشودض خٌميدُ خٌْدَ خٌىت ًب خقخقعهد
 .زدٌعمدًَ وخٌعذٌُظ

 شوضي ٌٍّمدعسدض وظمدسَش خألـهضش خٌشلدزُص خألخشي ّالُٔص ظمدسَش خجلهدص خدل
 .إلؽشخن خٌشؤي خٌْدَ َب ِىخـهص خٌفغدد

  بفذخس لدٔىْ حملدوّص خٌىصسخء زذاًل ِٓ خٌمدٔىْ خحلدذل خٌزي فذس َب ّهذ
 .خٌىلذش ِِ عىسَد وال ؽلىٓ ظيسُمٗ

  ظؾذَذ خٌْمىزدض ًٍّ ـشخجُ بخعالط خدلدي خٌْدَ وخٌشؽىش وبععغالي خٌىٍُفص
 .عممُك ِىدعر ؽخقُص ٌ
 لك خٌُٕدزص خٌْدِص َب سفِ خٌذّىي خجلٕدجُص َب ـشخجُ خٌعهشذ خجلّشوً  بىالق

 .وخٌنشَىب دوْ خحلدـص بذل بععحزخْ خٌىصَش خدلخعـ
  ظيسُك خٌٕقىؿ خٌمدٔىُٔص خخلدفص زةلشخسخض خٌزِص خدلدٌُص وفمقهد زذلص وربشي

َؽسط ؤٔٗ لمك وغسًد ؤي صَددش ىدسجص َب ؼشوش خدلىٍف خٌْدَ وزلدوّص ِٓ 
 .غًن ِؾشوُ

 

 اٌسيبست اخلبرجيت: حبسعًب 
ظمىَ خٌغُدعص خخلدسـُص دلقش ًٍّ بععمالي خٌمشخس خٌىىىن وظقفُص وً      

َِد٘ش خٌعسُْص وخذلُّٕص خألـٕسُص وبععْددش دوس ِقش خإللًٍُّ وخٌذوذل خدلْددي 



 
 مستمرةثورة لا

 ٢٠  
عدالة اجتماعية.. ية رح.. مان أ  

  

دوىل من أجل إقامة لإلستعمار واإلمربيالية واملناصر للتحرر الوطىن والتعاون ال
 :الة وإنسانية ويتحقق ذلك من خاللعامل أكثر عد

إعادة صياغة العالقة مع الواليات املتحدة األمريكية مبا يضمن الندية  •
 .والتكافؤ وإاء ما يسمى بالعالقة اخلاصة والتوافق اإلستراتيجى

حتقيق املزيد من التنسيق والتعاون مع شعوب العامل وشعوب اجلنوب ىف  •
إطار املصاحل املشتركة والنضال اجلماعى ضد اهليمنة والتبعية والسيطرة 

 .األجنبية
توجيه السياسة اخلارجية املصرية حنو املزيد من التعاون والتقارب مع الدول  •

، خاصة دول حوض النيل على أساس تبادل املنافع وإنشاء األفريقية
املياه والكهرباء  مشروعات تنموية مشتركة مع التركيز على إستخدامات

 .واملرافق واملواصالت
إستعادة التضامن العرىب والسعى إىل تطوير التكامل العرىب إنطالقاً من توحيد  •

القوانني والتشريعات وتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة وتعزيز حرية عبور 
 .البشر واملنتجات دون شروط

فاقيات كامب ديفيد إعادة النظر يف سياسة التطبيع مع إسرائيل وتعديل إت  •
مبا يكفل إستعادة السيطرة املصرية على سيناء بالكامل وحقها ىف نشر قواا 

 .املسلحة على كل شرب من أرضها
مساندة نضال الشعب الفلسطيىن من أجل إقامة دولته الوطنية املستقلة بكل  •

مال الوسائل املمكنة مبا فيها الكفاح املسلح والتمييز بني الكفاح املسلح وأع
العنف املوجهة ضد فئات طائفية أو مذهبية أو قومية مغايرة وهو عنف غري 

 .مشروع جيب التصدى له
دعم حق الشعوب العربية ىف الثورة على النظم اإلستبدادية والتمتع حبقها ىف  •

 .إقامة نظم حكم دميقراطية



 
 



 
 

 
 :مه اجل 

 تىفري لقمح عيش وظيفح ألسرتل. 
 تعليم والدك جبذ وجماوًا تقذر إستعذادهم ملىاصلح التعليم. 
 ضمان عالج حقيقً وىف الىقت املىاسة لنل مىاطه. 
  سه العملتىفري فرص عمل مافيح لنل مه يصل إىل. 
 تعيش تنرامح ىف دولح دميقراطيح خيتار املصريىن حنامها تإرادهتم احلرج. 
 ىف تىاء عامل أمثر عذاًل وأماوا حترير تلذك مه أي هيمىح أجىثيح ومسامهتها. 

 
 
 

 "الثىرج مستمرج" قائمح
 إئتالف شثاب الثىرج 

 حزب التحالف املصري  -حزب التحالف الشعىب اإلشترامً  -احلزب اإلشترامً املصري 
 حزب مصر احلريح - حزب املساواج والتىميح - ر املصريحزب التيا
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