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البرنامج االنتخابي



ا بالدستور،  أتقدم أنا املواطن أحمد شفيق، املرشح لالنتخابات الرئاسية، إلى كل مواطن من الشعب املصري، طالبا ثقته وصوته االنتخابي، ملتزمً

 ومتعهدًا بالعدالة، معتبرًا برنامجي هذا عقدًا بيني وبني الشعب املصري كله.. مؤكدا على أن  مصر للجميع .. وباجلميع.. وواثقا من أن بلدنا ميكنها

 أن تستعيد مكانتها وتنجز أهداف ثورتها اجمليدة.. وأنها قادرة على أن تبدأ عصرًا جديدًا تؤكد فيه أنها “ تاجُ العالءِ في مفرقِ الشرقِ ” .. ويتحقق فيه

. “ االنتقال الناعم ” للوطن الذي تستحقه أمة عظيمة

 لقد أعلن الشعب بكل طوائفه وفئاته عن مطالبه األساسية في ثورة ٢٥ يناير  و هي : "عيش - عدالة - حرية – كرامة” . وما سوف أتعهد به في

.برنامجي هذا هو أن أمضي في طريق حتقيق تلك املطالب مبعناها العميق والشامل
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 ً (العيش) الذي اليقتصر على اخلبز وحده ، وإمنا هو تطوير كل ظروف املعيشة،  وفي صدارتها توفير فرص العمل لكل العاطلني .. نساءًا ورجاال

..فالرجال ليسوا وحدهم هم املتعطلني .. إن شعار  مصر للجميع ..وباجلميع  يعني ضمن مايعني أن نساوي بني الرجل واملرأة في مختلف 

احلقوق .. ومن بينها نَيل الفرص املتساوية من ثمار التنمية.

(العدالة)  مبعناها الواسع ، انطالقا من تطبيق القانون على اجلميع دون تفرقة ، ومنع التمييز، ورفض اإلقصاء واإلبعاد ألي فئة أو تيار .. ومبا 

يشمل حتقيق  العدالة االجتماعية واالقتصادية، والعدالة في توزيع الفرص وفي االستفادة من عوائد التنمية وفي نَيل الرعاية الكافية من 

الدولة لكل مواطن . إنني أعني هنا العدالة مبعناها القانوني والسياسي واالقتصادي واالجتماعي .

(احلرية)  مبعناها الدستوري ، ووفق املبادئ العاملية حلقوق اإلنسان، احلرية التي تُشعر املواطن بكينونته ، وحتققه ، ترسخ دوره ، وحتفظ ماله بينما 

يؤدي ماعليه على أساس قاعدة ( احلقوق والواجبات).

( الكرامة ) التي تؤمن بقيمة املواطن املصري ، حتترم مكانته في الداخل، وحتافظ عليها في اخلارج، وباعتبار أن الدولة وجدت من أجل هذا املواطن 

ًا ويفخر  ًا على أن يفجر طاقاته ويوظف إمكانياته ، يعيش كرمي ولكي حتقق له احتياجاته ، وبحيث يجب أن تتوفر له الفرص التي جتعله قادر

مبصريته .
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  إنني  أتقدم بهذا البرنامج إلى كل املصريني .. إلى كل رجل وامرأة.. 

إلى كل مسلم وكل مسيحي .. إلى كل شاب وشابة.. إلى أهلنا 

في الصعيد وبحري والنوبة وسيناء ومطروح.. إلى كل مصري يعيش 

في اخلارج.. متعهدًا بتوحيد الصفوف والعمل مع اجلميع .. 

من أجل استعادة األمن واالستقرار .. واستكمال بناء الدولة 

الدميوقراطية .. وحتقيق التغيير ..وترسيخ املواطنة .. وتقوية 

االقتصاد .. ومكافحة الفقر.. وتطوير اخلدمات.. وحتسني مستوى 

معيشة املصريني ..واستعادة الدور الريادي املميز  ملصر واملكانة التي 

تستحقها بني دول اإلقليم والعالم .
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ا إلى أن تشاركوني وتراقبوني .. أن نعمل سويًّا وأن حتاسبوني .. وهذا البرنامج هو العقد الذي ألتزم به معكم .. متعهدًا أن أحقق    أدعوكم جميعً

ا [عصرًا جديدًا ] : األهداف التالية لكي ننشئ معً

ثالثا - التنمية املتوازنة واملستدامة :

 مبعناها الشامل ، وبحيث تدور عجلتها في مختلف 

أنحاء مصر اجلغرافية، في ذات التوقيت، وبنفس 

املعدالت، وفي مختلف اجملاالت، ومن أجل كل فئات 

اجملتمع.
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أوال - العدالة الشاملة :

 مبعناها العريض ، من حيث تطبيق 

القانون على اجلميع ، وحتقيق العدل 

االجتماعي، وتساوي الفرص أمام 

كل املصريني بدون متييز.

ثانيا - األمن الدائم: 

مبعناه املباشر ، من حيث استعادة االستقرار 

، ومواجهة التحديات الداخلية واخلارجية، 

ومحاربة اجلرمية واإلرهاب،  وحتقيق األمن 

مبعانيه االستراتيجية: اجتماعيًّا وصحيًّا 

وغذائيًّا.
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وإذا كان برنامجي هذا هو خطة عمل لدولة ، وعقد مع الشعب، فإنني سوف أسعي إلى توجيه كل سياساته وروافده ، وحتقيقه من أجل االسرة 

املصرية .. فهي عماد اجملتمع ، واملؤسسة األهم في بنيانه . هذا برنامج من أجلها  من اجلد إلى احلفيد ، آمالً في أن تستفيد منه أربعة أجيال ، 

خالل الفترة الرئاسية، متعهدًا بأن أبذل كل اجلهد من أجل :

* أسرة مصرية مطمئنة آمنة.

* أسرة مصرية يعمل عائلها في وظيفه حتترم طموحه 

واحتياجاته.

* أسرة مصرية تتوفر لها رعاية صحية الئقة ومضمونة.

* أسرة مصرية تضمن ألبنائها تعليما عصريا.

* أسرة مصرية تضمن البنها فرصة عمل تنجو به من البطالة 

* أسرة مصرية تشعر باالستقرار والتقلق على اليوم والغد 

* أسرة مصرية تتحصن من األمراض االجتماعيه كاإلحباط واإلدمان.

سكنا ألبنائها . * أسرة مصرية تعيش في مسكن آمن،  وجتد مَ

* أسرة مصرية التعاني فيها االبنة الشابة من العنوسة.

* أسرة مصرية اليعاني فيها االبن من تأخر سن الزواج .
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إن برنامجي هذا حني يستهدف حتقيق األمن واالستقرار فإنه يسعى إلى أن يعم ذلك الشعور األسرة املصرية ..وحني يستهدف من حتقيق 

االستقرار اجتذاب االستثمار األجنبي والعربي فإنه يسعى إلى ضمان فرص العمل ألبناء األسرة املصرية .. وحني يرنو إلى تقوية االقتصاد فإن هذا 

ا اجتماعية وتعليمية  ا جيدًا ورعاية صحيه لآلباء واألبناء.. وظروفً سوف يجعلنا قادرين على حل املشكالت املهمة.. فتضمن األسرة املصرية تعليمً

وصحية ألبنائها الذين قد يكونون من ذوي االحتياجات اخلاصة.

هذا البرنامج نابع من احتياجات األسرة املصرية ، وكل تعهد هنا أيًّا ماكانت ضخامته هو من أجل هذه األسرة املصرية ، فحني أتعهد بخفض 

الضرائب على املشروعات الصغيرة فإن هذا يهدف إلى صالح تلك األسرة ، وحني أسعي إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة مختلفة في جميع 

أنحاء مصر، خصوصا في منطقة قناة السويس، فإن هذا من أجل تلك األسرة، وحني أتعهد بأن أضاعف أعداد املبتعثني املصريني إلى اخلارج ضمن 

برنامج الغد، فإن هذا كذلك من أجل ترقية أوضاع األسرة املصرية .
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إن برنامجي هذا حني يستهدف حتقيق األمن واالستقرار فإنه يسعى إلى أن يعم ذلك الشعور األسرة املصرية ..وحني يستهدف من حتقيق 

االستقرار اجتذاب االستثمار األجنبي والعربي فإنه يسعى إلى ضمان فرص العمل ألبناء األسرة املصرية .. وحني يرنو إلى تقوية االقتصاد فإن هذا 

ا اجتماعية وتعليمية  ا جيدًا ورعاية صحيه لآلباء واألبناء.. وظروفً سوف يجعلنا قادرين على حل املشكالت املهمة.. فتضمن األسرة املصرية تعليمً

وصحية ألبنائها الذين قد يكونون من ذوي االحتياجات اخلاصة.

هذا البرنامج نابع من احتياجات األسرة املصرية ، وكل تعهد هنا أيًّا ماكانت ضخامته هو من أجل هذه األسرة املصرية ، فحني أتعهد بخفض 

الضرائب على املشروعات الصغيرة فإن هذا يهدف إلى صالح تلك األسرة ، وحني أسعي إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة مختلفة في جميع 

أنحاء مصر، خصوصا في منطقة قناة السويس، فإن هذا من أجل تلك األسرة، وحني أتعهد بأن أضاعف أعداد املبتعثني املصريني إلى اخلارج ضمن 

برنامج الغد، فإن هذا كذلك من أجل ترقية أوضاع األسرة املصرية .
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البرنامج االنتخابي بلد آمن مستقر ... 

أتعهد بأن استعيد األمن واالستقرار للمواطن واألسرة املصرية في أسرع وقت ممكن، وأن يشعر الشعب بنتائج هذا خالل االشهر الثالثة األولى 

بعد انتخابي رئيسا.. وسوف يتحقق ذلك على املدى القريب واملتوسط من خالل اخلطوات التالية: 

أوال - ضمان األمن الشامل على املستوي القومي، 

ومبا في ذلك حماية احلدود، والدفاع عن الدولة ضد اخملاطر، وضمان العناصر االساسية للمفهوم اجلوهري لألمن االستراتيجي: 

 ضمان أمن الغذاء .

 ضمان أمن املياه .

 ضمان أمن الطاقة .

 ضمان احلقوق االجتماعية والسياسية .
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ثانيا - حتقيق األمن مبعناه املباشر الذي يشعر به املواطن في البيت والشارع والعمل .. وذلك من خالل : 

- استعادة هيبة الدولة بتنفيذ القانون على اجلميع بال استثناء. 

- فرض االنضباط في الشارع املصري امنيا وادرايا في مختلف احملافظات. 

- اعادة الثقة إلى جهاز الشرطة .. واعادة تنظيمه وتطبيق معايير العدالة في مرتبات مختلف العاملني فيه. 

- توفير كل مايحتاجه جهاز الشرطة من دعم مالي وفني لترسيخ األمن. 

- ترقية مستويات تدريب الشرطة مبختلف أفرعها .

- ضمان حياد الشرطة وإلتزامها مبعايير االحتراف وعدم االنغماس في العملية السياسية. 

- الزام الشرطة بتطبيق معايير حقوق االنسان في كل مكونات ادائها. 

- تبني مشروع قانون يضاعف العقوبة على عمليات التهريب واإلجتار في السالح. 

- مواجهة ظاهرة البلطجة بكل حزم ومعاجلة اسبابها االجتماعية والسياسية. 

- دفع أنشطة األجهزة اخملتصة في وزارة الداخلية في مكافحة الفساد. 
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البرنامج االنتخابي بلد دميوقراطي متطور ... 

إن مسيرة الدميوقراطية التي سعت اليها ثورة ٢٥ يناير البد أن تستكمل حتقيقا الهداف الشعب املصري الذي يرغب في أن تكون دولته قائمة 

على اساس القانون، تتمتع بدميوقراطية راسخة القواعد، تتيح املشاركة للجميع، وبحيث التقصي أحدا وال تستبعد فئة وتوفر العدالة لكل 

املواطنني. 

إنني أتعهد بتنفيذ ذلك.. من خالل : 

- تبني دستور حديث، يؤكد على مدنية الدولة، ومبادئ املواطنة واملساواة في احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني بغض النظرعن الدين 

واجلنس، واحترام مكانة الدين وضمان حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحتقيق التوازن بني السلطتني التنفيذية والتشريعية، في اطار 

نظام ( رئاسي - برملاني). 

- تعيني املفوض الرئاسي املكلف بشئون اإلصالح السياسي والدميوقراطي ومنع التمييز ليكون منوطا به بذل اجلهد الدائم في حتقيق االصالح 

الدميوقراطي ومبادئ املواطنة وفق تكليفات الرئيس. 
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أوال - تبني نظام جديد للحكم احمللي،

 يضمن توزيع االختصاصات، ومبا ال يخل باستقرار ووحدة الدولة، يقوم على مايلي :

- انتخاب احملافظني مباشرة بواسطة املواطنني، مايضمن عدالة الفرص وحتقيق احملاسبة الشعبية املستمرة. 

- نقل صالحيات التخطيط والتنفيذ لالنشطة ذات الطابع احمللي من املستوي املركزي إلى املستوي احمللي. 

- انشاء مجلس تنفيذي في املستويات احمللية اخملتلفة يشرف على ادارة اخلدمات احمللية. 

- زيادة الدور الرقابي للمجالس الشعبية احمللية وقدرتها على مسائلة املسئولني من خالل ادوات رقابية فعالة - منها حق االستجواب وسحب 

الثقة من املسئولني التنفيذين احملليني وتكوين جلان تقصي حقائق. 

- زيادة املوارد املالية للمحليات من خالل سلطة فرض رسوم محلية. 

- رفع كفاءة العاملني باحملليات وحتسني احوالهم املعيشية. 
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ثانيا - مكافحة كافة اشكال الفساد، 

من خالل سياسات واجراءات التتواني عن ذلك من اللحظة االولي : 

تعيني املفوض الرئاسي املكلف بشئون مكافحة الفساد.

دعم دور املؤسسات الرقابية وعلي رأسها البرملان واجملالس احمللية وتقوية األجهزة الرقابية اخملتلفة وحتديثها. 

تطوير عالقة اجلهاز املركزي للمحاسبات بالبرملان وحتديثه. 

توفير احلماية القانونية ملن يقوم من املواطنني باالبالغ املوثق واملدقق عن جرائم الفساد. 

إصدار قانون مينع تضارب املصالح واختالط املصالح اخلاصة  والعامة  في العمل السياسي .

وضع ضوابط محددة  للتبرعات ذات االهداف السياسية  ومتويل احلمالت االنتخابية. 

توسيع نطاق التعاون املصري مع األطراف اخملتلفة  دوليا من أجل مالحقة الفساد والفاسدين ومنع املتربحني من تلك اجلرائم من االستفادة  من 

ريع فسادهم. 

نشر الثقافة  العامة  ضد الفساد. 

حتقيق الشفافية  مبا يخدم قواعد املسائلة  ومكافحة  الفساد. 
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البرنامج االنتخابي بلد دميوقراطي متطور ... 

ثالثا - دعم املواطنة  ..
من خالل تبني سياسات وتشريعات ..منها : 

- تطوير االطار القانوني املنظم لبناء دور العبادة ومبا ييسر عملية البناء والترميم. 

- مراجعة املناهج التعليمية للقضاء على اي صور للتمييز بها.

- تطوير النظام االنتخابي مبا يتيح متثيل افضل للمرأة والفئات اخملتلفة في البرملان واجملالس احمللية اخملتلفة. 

 رابعا - دعم استقالل القضاء .. 
- زيادة اختصاصات مجلس القضاء االعلي .

- القضاء على أي شكل من اشكال تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء. 

- العمل على إلغاء اي قوانني استثنائية مبا في ذلك تقنني عملية االستعانة بتطبيق حاالت الطوارئ إال في ظروف قصوي تراجع برملانيا بعد 

تطبيقها.

- الغاء محاكمة املدنني أمام احملاكم العسكرية.



١٩

البرنامج االنتخابي بلد دميوقراطي متطور ... 

خامسا - دعم دور اجلمعيات االهلية واجملتمع املدني ...

وتشجيع اسهامها في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وتعديل قانون اجلمعيات احلالي ( القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ )  مبا 

يتيح دور اكبر من الفاعلية واالستقاللية والشفافية للعمل األهلي.

سادسا - تطوير القوانني املنظمة للنقابات ...

والتاكيد على استقاللية العمل النقابي وحرية انشاء النقابات وتوسيع التمثيل النقابي لفئات اجملتمع اخملتلفة.

سابعا - تطوير منظومة اإلعالم اململوك للدولة ... 

ومبا يضمن استقاللية احتاد االذاعة والتلفزيون والصحف القومية ومهنتيها في أداء دورها، والغاء عقوبة احلبس في أي قضايا تتعلق بالرأي. 



جيش قوي

٢٠

البرنامج االنتخابي



٢١

البرنامج االنتخابي جيش قوي .. يحمي مصر و دميوقراطيتها...

تأسست الدولة املصرية احلديثة استنادا إلى جيشها العظيم، منذ وضعه على مسار االحتراف محمد على باشا في سنة ١٨١٨. وقد مثلت 

القوات املسلحة املصرية املكون األهم في اجملتمع مع انطالق ثورة ١٩٥٢، وحتقيق تنظيم الضباط االحرار حللم التحرر من االحتالل االجنليزي الذي 

استمر ٧٠ عاما. ويحتفظ املصريون في نفوسهم مبكانة عظيمة جليشهم صانع النصر في ١٩٧٣ وحامي ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.

وفي ضوء هذه املكانة احملورية للجيش في بنيان مصر، ودوره في حماية بنية الدولة، والزود عنها جتاه اخملاطر والتحديات التي تواجه اجملتمع داخليا 

وخارجيا فأنني أتعهد باآلتي :

- احلفاظ على القوات املسلحة مؤسسة وطنية محترفة.

- العمل مع القوات املسلحة على استمرار عملية حتديثها وتقوية كيانها مبا يواجه األخطار التي يواجهها األمن القومي للدولة ومبا يعضد 

ويدعم السياسة اخلارجية.



٢٢

البرنامج االنتخابي جيش قوي .. يحمي مصر و دميوقراطيتها...

- حتديث القوات املسلحة يشمل توفير الدعم الالئق ألبنائها للقيام مبهامهم.

- التاكيد على أن القوات املسلحة هي حامية الشرعية الدستورية.

- تخضع القوات املسلحة وقياداتها وأفرادها لقوانينها املقرة دستوريا.

- تخضع ميزانية القوات املسلحة إلى معايير احملاسبة ومبا ال يتعارض مع اعتبارات حماية أسرارها وحفظ األمن القومي املصري .

- يترأس القائد األعلي للقوات املسلحة (الرئيس) مجلسا لألمن القومي يضم كل من القائد العام للقوات املسلحة ورؤساء مجالس الوزراء 

والشعب والشورى ووزراء الدفاع واخلارجية والداخلية ورئيس اخملابرات العامة.

- يعني الرئيس وزيرا للدفاع في ضوء اعتبارات القوات املسلحة يكون معنيا مبلفات القوات املسلحة ووزارة الدفاع في احلكومة والبرملان.

- أنشطة القوات املسلحة االقتصادية ضرورة استراتيجية وتدفع الضرائب.



مؤسسة الرئاسة

٢٣

البرنامج االنتخابي



٢٤

البرنامج االنتخابي تطوير مؤسسة الرئاسة املصرية ...

ملا كنا نسعي إلى القضاء على حكم الفرد، وترسيخ املؤسسية، وتعميق الدميوقراطية، فإن من الواجب القيام بتطوير جذري في بنية مؤسسة 

الرئاسة، ونقلها من عصر التمحور حول شخص واحد هو الرئيس ولو كان منتخبا، إلى العمل اجلماعي الذي يجعل الرئيس متواصال بشكل 

مستمر مع االشعب الذي انتخبه، وقادرا على التفاعل مع مختلف اآلراء ووجهات النظر التي ميوج بها اجملتمع املصري لتحقيق أقصي استفادة 

منها... وصوال إلى اتخاذ القرار السليم من اجل صالح البالد.

وفق هذا املفهوم، فإن لدي مجموعة من اخلطوات الهادفة إلى تطوير بنية املؤسسة، وزيادة فعاليتها، وقدرتها على التواصل مع النخب اخملتلفة 

وفئات الرأي العام، مع كامل االلتزام بالنصوص الدستورية.. وهي كما يلي:



٢٥

البرنامج االنتخابي تطوير مؤسسة الرئاسة املصرية ...

أوال - منصب نائب الرئيس:

من املقدر أن ينص الدستور على تعيني نائب للرئيس خالل مدة زمنية محددة من تاريخ انتخابه، وهو التزام سوف أحرص على تنفيذه في كل 

االحوال. لكن تصوري ملهمة نائب الرئيس التقتصر على أن يكون بديال له في حالة وقوع مانع مؤقت أو دائم يعرقل اداء الرئيس ملهامه.. وإمنا ميتد 

إلى ماهو أبعد من ذلك بشأن الدور الذي ميكن أن يقوم به نائب الرئيس في عملية إدارة احلكم ومعاونة الرئيس على أداء مهامه.

في هذا السياق سوف اقوم باخلطوات التالية :

١- اختيار نائب أول لرئيس اجلمهورية يكون مطلعا مبهامه إذا ما ألم بالرئيس مانع مؤقت، وله من الصالحيات مبوجب القرار اجلمهوري الذي يعني 

به، ويتولي مايكلفه به الرئيس من مهام سياسية داخلية وخارجية .

٢- اختيار ثالثة نواب اضافيني للرئيس، يتم االلتزام في اختيارهم مبراعاة معايير التنوع العمري، على أن يكون من بينهم شاب وقبطي وامرأة، 

وتراعي في االختيار تنوع االختصاصات، على أن يكلفوا مبهام محددة في امللف االقتصادي وملف النهضة العلمية وملف شئون الشباب، بخالف 

مهام اخري.

٣- يعتبر نواب الرئيس األربعة اعضاءا في اجمللس االستشاري للرئيس .



٢٦

البرنامج االنتخابي تطوير مؤسسة الرئاسة املصرية ...

ثانيا - مكتب مستشار الدولة األمن القومي :

يعني الرئيس مستشارا لألمن القومي، ويختار له مكتبا من خمسة معاونني، يتولون دراسة ملفات األمن القومي اخملتلفة داخليا وخارجيا، في 

ضوء التحديات العديدة التي تواجه مصر. ويكون لهذا املكتب القدرة على التواصل مع مختلف اجلهات العلمية والبحثية في اجملتمع اضطالعا 

مبهمته.. واقتراح الرؤي على الرئيس ومايجب اتخاذه حلماية األمن القومي . وال يتعارض مكتب مستشار األمن القومي للرئيس مع اختصاصات 

مجلس األمن القومي الذي يتشكل مبوجب قانون يقترحه الرئيس على مجلس الشعب وتكون له اختصاصات محددة.

ثالثا - مجلس األمن القومي:

يقترح الرئيس على مجلس الشعب اصدار قانون بتشكيل مجلس األمن القومي، برئاسة الرئيس، على أن يضم كل من القائد العام للقوات 

املسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء اخلارجية والداخلية والدفاع، ورئيس اخملابرات، والنائب االول للرئيس .و تكون اجتماعات مجلس األمن القومي 

دورية، مرة واحدة في الشهر على االقل، ويحق للرئيس أن يدعو إليه من يري من معاونيه الذين صدر بتعيينهم قرارا جمهوريا، ويناقش اجمللس 

ملفات األمن القومي وحتدياته واالجراءات التي ينبغي اتخاذها من مختلف السلطات حماية ملصالح البلد.



٢٧

البرنامج االنتخابي تطوير مؤسسة الرئاسة املصرية ...

رابعا - اجمللس االستشاري للرئيس:

يعني الرئيس مجلسا استشاريا من عشرين عضوا على األقل، بينهم نواب الرئيس، على أن تضم عضويته نخبة مختارة من الشخصيات 

املصرية املرموقة علميا وسياسيا وقانونيا، من العقول املميزة من الداخل واخلارج، على أن يجتمع هذا اجمللس مرة واحدة على االقل في الشهر، 

وتكون مهمته دراسة القضايا املصرية اخملتلفة، خصوصا في مجاالت االصالح السياسي واالجتماعي واالقتصادي وحتقيق النهضة العلمية .. 

واقتراح الرؤي والقرارات على الرئيس بصورة علمية حتقق املصلحة العامة.

خامسا - استحداث منصب املفوض الرئاسي:

في ضوء أن هناك قضايا حيوية عديدة، حتتاج إلى تركيز خاص، وتشغل بال اجملتمع، وينبغي أن تخضع ملتابعه دقيقة ومستمرة، فإن عملية تطوير 

مؤسسة الرئاسة سوف تتضمن تعيني عدد من املفوضني الرئاسيني الذين يكلفون من الرئيس مبتابعة قضايا محددة ويتولون التنسيق والتدارس 

في شأنها مبجب تكليفه مع اجلهات واملؤسسات اخملتلفة في الدولة. وفي ذلك فانني اجته إلى تعيني ستة مفوضني رئاسيني :



٢٨

البرنامج االنتخابي تطوير مؤسسة الرئاسة املصرية ...

ستة مفوضني رئاسيون: 

١- املفوض الرئاسي لشئون مكافحة الفساد .. ويكون معنيا بدراسة ومتابعة جرمية الفساد ومنع انتشارها بالتعاون مع مختلف اجلهات األمنية 

املعنية واملؤسسات احلكومية اخملتصة ومنظمات اجملتمع املدني املهتمة .

٢- املفوض الرئاسي لشئون تطوير العشوائيات .. ويكلف مبتابعة البرامج واجلهات اخملتصة مبواجهة مشكلة العشوائيات وتطويرها أو استبدالها 

مبناطق سكنية جديدة في مختلف أنحاء مصر.

٣ - ملفوض الرئاسي لشئون الصعيد .. ويكلف مبتابعة كافة جلهات التي ميكن أن تساهم في تطوير وتنمية الصعيد.. وتذليل لعقبات أمام تلك 

التنمية وحل املشكالت التي يعاني منها جنوب مصر على أن يكون هذا املفوض شخصية تنتمي حملافظات الصعيد.



٢٩

البرنامج االنتخابي تطوير مؤسسة الرئاسة املصرية ...

ستة مفوضني رئاسيون: 

٤- املفوض الرئاسي لشئون النيل .. ويكون مختصا مبتابعة كل ملفات النيل محليا وخارجيا، ومعاجلة قضاياه احليوية، من باالستثمار األمثل 

حلصة مصر من مياه النيل، وتوثيق العالقات مع دول حوض النيل، ومتابعة متغيراتها، وتنمية التعاون معها، وتوفير التمويل الالزم ملشروعات 

تطوير النيل وأنظمة الري، واالستثمار السياحي .. وبالتنسيق والتعاون مع اجلهات واملؤسسات اخملتصة تنفيذيا وبدون أن يتعارض ذلك مع 

مهامها .. وفي صدارتها وزارات الري والزراعة واخلارجية والسياحة والداخلية .

٥- املفوض الرئاسي لتطوير قناة السويس .. ويكلف مبهمة تنفيذ املشروع الرائد الذي انوي تنفيذه بالتعاون مع كل اجلهات اخملتصة لتطوير قناة 

السويس وحتويلها من مجرد مشروع نقل مالحي إلى منطقة جاذبة لالستثمارات احمللية واخلارجية صناعيا وجتاريا .



٣٠

البرنامج االنتخابي تطوير مؤسسة الرئاسة املصرية ...

ستة مفوضني رئاسيون: 

٦-  املفوض الرئاسي لشئون التطوير الدميوقراطي ومنع التمييز .. ويكون مكلفا بدراسة ومتابعة قضايا االصالح السياسي والتطوير 

الدميوقراطي وترسيخ مبدأ املشاركة وتفعيل املواطنة ومنع التمييز بني املصريني واقتراح االفكار والرؤي على الرئيس لكي يتخذ اخلطوات الفاعلة 

في هذا االجتاه ..ويكون له صالحية التواصل مع القوي السياسية اخملتلفة والتفاعل مع مختلف الفئات االجتماعية واالستماع إلى مطالبها 

وبلورة هذا في شكل خطوات تأخذ طريقها نحو اصدار القرار .

يتولي املفوض الرئاسي لشئون االصالح السياسي والتطوير الدميوقراطي االشراف على عملية استطالع شهرية للرأي - وكلما حانت ضرورة ذلك 

- توظف فيها آليات العصر واالنترنت بحيث يكون الرئيس على اطالع مستمر باجتاهات الراي العام والقضايا التي تشغله ..وحني يريد الرئيس 

استطالع راي اجلمهور في قضايا محورية واساسية وتتميز بتعدد الرؤى في اجملتمع .



٣١

البرنامج االنتخابي تطوير مؤسسة الرئاسة املصرية ...

سادسا : حتديث بنية مؤسسة الرئاسة :
وأجته في ذلك إلى تطوير البنية التحتية للمؤسسة علميا والكترونيا، بحيث تكون قادرة على التواصل من خالل خبراتها اخملتلفة مع متغيرات 

العصر، وتنمية قدرات العاملني فيها بالتدريب احملترف ،ومبا يتيح الفرص امام الرئيس للحصول على املعلومات والتواصل مع اجلمهور، واالنصات 

الية باساليب مختلفة ومبا في ذلك حماية مقتنيات املؤسسة باعتبارها من تراث مصر وممتلكاتها .

١- تفعيل شبكة املعلومات داخل مؤسسة الرئاسة واتاحة ما هو غير محظور من وثائقها للعامة .

٢- تفعيل اساليب مختلفة التصال اجلمهور مبؤسسة الرئاسة، باستخدام آليات البريد العادي وااللكتروني املتنوعة، ومبا في ذلك انشاء وحدة 

لتلقي املكاملات، وحتليل مضمونها مبا يتيح االستجابة إلى مؤشراتها 

٣- تنمية عملية التوثيق للمقتنيات الرئاسية باسلوب علمي، يجعلها متاحها للجمهور عبر شبكة االنترنت، و مبا يضمن مزيد من احلماية لها، 

واتاحة املعلومات اخلاصة بها للراي العام .

٤- قسم خاص للهدايا التي تتلقاها الرئاسة واصدار تقرير نصف سنوي علني

٥- دراسة االمكانية األثرية والفنية التاحة زيارة القصور الرئاسية املصرية للجمهور في توقيتات محددة .



نهر النيل

٣٢

البرنامج االنتخابي



٣٣

البرنامج االنتخابي رؤية خاصة لنهر النيل العظيم ...

ملا كان لنهر النيل له اهمية قصوي في حياة املصريني، وتاثير جوهري على األمن القومي املصري، ويرتبط بوضع اقليمي قيد التحديات، فانني 

اتعهد بأن اوليه اهمية قصوي في اجلهد الذي اقوم به على مستويات مختلفة وبرؤية تضمن االستفادة املصرية الكاملة منه على مستويات 

عديدة، ومبا يحمي األمن القومي للمصريني ..

وذلك من خالل ما يلي : 

- تعيني املفوض الرئاسي اخلاص بشئون نهر النيل. 

- اعطاء العالقات اخلاصة بني مصر ودول احلوض كل االهتمام واجلهد واالولوية االساسية في اجندة عمل الرئيس وكافة اجلهات املعنية .. 

وتنميتها جتاريا وثقافيا وسياسيا وشبابيا. 

- احلفاظ على احلقوق القانونية الثابتة ملصر في حصص مياه نهر النيل. 



٣٤

البرنامج االنتخابي رؤية خاصة لنهر النيل العظيم ...

- تنمية العالقات املصرية مع جهات التمويل الدولية في مشروعات البيئة والري. 

- تطوير انظمة الري مبا يؤدي إلى افضل استثمار حلصص مصر من املياه. 

- تطوير حركة النقل في نهر النيل مبا ينمي عمليات التجارة الداخلية في مصر وبني مصر والسودان. 

- تنمية االنشطة السياحية على جانبي النيل وفي مختلف مناطقة من اجلنوب والشمال. 

- تقنني أوضاع التعديات على األراضي املمحيطة مبجرى النيل واالستفادة من ايرادات التقنني في حماية ضفافه واحلفاظ على موارده. 

- حماية النيل بيئيا .

- نشر ثقافة االهتمام بالنيل بني املصريني. 



التنمية الشاملة

٣٥

البرنامج االنتخابي



٣٦

البرنامج االنتخابي بلد يتمتع بالتنمية الشاملة ...

أتعهد بتحقيق التنمية الشاملة فى كافة اجملاالت وفى إطار من الشراكة االيجابية بني الدولة والقطاع اخلاص، وفي اطار مفهومي الذي ينص 

على حتقيق التنمية املتوازنة اجتماعيا وجغرافيا وفي مختلف اجملاالت، في ذات الوقت .

و ذلك من خالل مجموعة من احملاور :

١- توفير كل السبل القانونية واالجرائية التي تؤدي إلى جذب االستثمارات االجنبية، وتقدمي مزايا خاصة لالستثمارات العربية. 

٢- إنشاء عدد من املشروعات العمالقة خللق فرص عمل جديدة وجذب استثمارات محلية و عربية و عاملية، و من ذلك البدء فورا في  انشاء عدد 

من املناطق االقتصادية اخلاصة :



٣٧

البرنامج االنتخابي بلد يتمتع بالتنمية الشاملة ...

إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بامتداد قناة السويس و سيناء تكون مركزا عامليا للتجارة والصناعة و اخلدمات، وتشمل في نطاقها احملافظات 

اخلمس على جانبي القناة ..ومبا يحقق اهداف تنمية صناعة النقل البحري وخدمات النقل والتصنيع املرتبط بها وجتارة الترانزيت . ويرتبط بذلك 

التوجة إلى مزيد من الربط بني شبة جزيرة سيناء والدلتا من خالل احياء مشروعات االنفاق الثالث التي تربط بني شرق القناة ومحافظات الوجة 

البحري مايعضد حركة النقل والتجارة ويفجر احليوية في شرايني االقتصاد الوطني. 

انشاء منطقة اقتصادية خاصة في املنطقة احمليطة بالسد العالى فى مشاريع تقوم على الزراعة و الثورة السمكية. ويأتي هذا في اطار 

االستفادة من املفاهيم العصرية اجلديدة املتعلقة باالستفادة من كل موارد الثروة املائية ( نقال وغذائا وتصنيعا وطاقه) على أن يكون هذا 

املشروع احد املبادرات االساسية التي ميكن تنفيذها في مناطق اخري للثروة املائية املصرية. 

- انشاء منطقة اقتصادية خاصة على جانبي الطريق بني النيل والبحر االحمر ومبا يؤدي إلى رفع معدالت التشغيل في مناطق الصعيد ورفع 

مستوي التنمية. 



٣٦

البرنامج االنتخابي بلد يتمتع بالتنمية الشاملة ...

 تسويق خريطة استثمارية واسعة النطاق تقوم على تنويع املناطق املستهدفة في كافة انحاء اجلمهورية  سياحيا وزراعيا وصناعيا وتعدينا.

 التركيز على االستثمار في مشروعات حتلية املياة على شواطئ البحرين االبيض واالحمر ومبا يفيد احملافظات اخملتلفة ويخفف الضغط على 

استهالك مياه النيل وتوفير فرص العمل املتنوعة وتدفق استثمارات. 

 توجيه االستثمارات إلى الطاقة اجلديدة واملتجددة في مختلف مناطق مصر واالعتماد على التكنولوجيا احلديثة في ذلك واستقدام رؤوس 

االموال والتمويالت اخلارجية، ومبا يضمن توفير فرص العمل وضمان احتياجات الطاقة. 



٣٩

البرنامج االنتخابي بلد يتمتع بالتنمية الشاملة ...

٣- انشاء الوكالة الوطنية للتشغيل، ومهمتها توفير اوسع قاعدة بيانات بطريقة علمية موثقة عن طالبي العمل وموفري فرص العمل وتقوم 

باجلهد الالزم في اجتاه تسويق فرص العمل اخملتلفة واالعالن عنها واالملام بكافة معلومات السوق وبدون تعارض مع مهمات وزارة القوي العاملة. 

٤- تبني مشروع قانون لصرف اعانة البطالة للعاطلني ومبا يضمن احلياة الكرمية للمتخرجني الذين اليعملون. 

٥- تبني مشروع قانون للتامني ضد البطالة ومبا يضمن احلياة الكرمية ملن يفقدون فرص العمل التي كانوا يعملون بها بسبب دورات االقتصاد 

٦- خلق فرص عمل جديدة من خالل توفير الدعم املالى و التسويقى للمشروعات الصغيرة واملتناهية الصغر.. وانشاء هيئة دعم املشروعات 

الصغيرة التي توفر الدعم الفني والرعاية العلمية وجذب فرص التمويل من اخلارج .



٤٠

البرنامج االنتخابي بلد يتمتع بالتنمية الشاملة ...

٧- تشجيع االستثمار الصناعى و خاصة فى الصناعات كثيفة العمالة، وإنشاء مناطق صناعية جديدة وخاصة فى الصعيد، وفتح أسواق جديدة 

للصادرات الصناعية املصرية من خالل اتفاقيات للتجارة احلرة مع دول العالم اخملتلفة ..خصوصا عربيا وافريقيا واوربيا .

٨- تبنى إستراتيجية جديدة للتعامل مع األصول اململوكة للدولة، من خالل تطوير وحتديث نظم اإلدارة واخضاعها ملعايير التنافس مع حماية 

حقوق العمال.

٩- زيادة عدد السائحني والليالى السياحية و جذب استثمارات جديدة لقطاع السياحة، مبا يساهم فى توفير فرص العمل للشباب.

١٠- دعم النمو االقتصادى القائم على تكنولوجيا املعلومات واخلدمات املرتبطة بها، وإنشاء مناطق للتنمية التكنولوجية باحملافظات ..السيما 

في اطار منطقة قناة السويس ذات الطابع اخلاص .



٤١

البرنامج االنتخابي بلد يتمتع بالتنمية الشاملة ...

١١- ضبط آليات السوق من خالل تعديل وتفعيل قانون حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية، ودعم دور جهاز حماية املنافسة، ودعم دور 

جهاز حماية املستهلك.

١٢ توفير مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير البرنامج النووى املصرى واإلسراع والتوسع فى استخدام الغاز 

الطبيعى و توصيله للمنازل.

١٣- مراجعة أسعار تصدير الغاز خملتلف الدول ومبا يتماشى مع األسعار العاملية.

١٤- العمل على تقليص عجز املوازنة العامة في نهاية السنوات االربع لوالية الرئيس إلى املعدل العاملي املقبول في حدود ٦٪ من الناجت احمللي 

االجمالي

١٥- احلرص الكامل على استقرار سعر الصرف .

١٦- ضمان استقرار النظام املالي وتطويره مبا يؤدي إلى تعزيز الشفافية وحتقيق عدالة الفرص وضمان استقرار االقتصاد.



الريف و الصعيد 

٤٢

البرنامج االنتخابي



٤٣

تنمية الريف والصعيد

حتسني دخل الفالح من خالل تقدمي عائد عادل للحاصالت الزراعية التى تقوم الدولة بشرائها من الفالح.

اعدام ديون صغار الفالحني لدى بنك االئتمان الزراعى وزيادة التمويل الذى يقدمه البنك للفالح.

توفير املياه وخاصة فى نهايات الترع.

توفير األسمدة للمزارع بسعر مناسب، وإنشاء مانع جديدة إلنتاج األسمدة.

توفيراإلرشاد الزراعى، والعمل على رفع إنتاجية الفدان .

تطوير التعاونيات الزراعية.

تسهيل البناء بالقرى فى إطار مخططات وأحوزة عمرانية جديدة.

مد خطوط الصرف الصحى للمناطق احملرومة منها وخاصة فى القرى.

تطوير نظام التأمني الصحى و مبا يوفر اخلدمة التأمينية للفالح وأسرته.

إنشاء املزيد من وحدات الرعاية الصحية بالقرى، وتطوير املستشفيات العامة باملدن واحملافظات.

تسهيل التنقل بني القرى واملراكز وعواصم احملافظات.

التعامل مع مشاكل تراكم القمامة بالقرى.

البرنامج االنتخابي



٤٤

تنمية الريف والصعيد

مشروع إقتصادى وطني جنوب بحيرة السد العالى يقوم على الزراعة والثروة السمكية، ويخدم أهالي بالصعيد.

إنشاء مجموعة من املدن الصناعية بالصعيد..

تقدمي سعر عادل للمحاصيل الزراعية التى تزرع بالصعيد وخاصة قصب السكر.

مد شبكات الصرف الصحى و الغاز الطبيعى ملدن و قرى الصعيد.

االستخدام األمثل لالراضى الصحراوية والعمل على توزيعها على الشباب و صغار املزارعني.

تشجيع الصناعات التي تقوم على االنشطة الزراعية في الصعيد .

إعادة توطني أهالى النوبة في أرضهم .

أقامة مجموعة من الكبارى بالصعيد تربط بني شرق النيل و غربة لتسهيل حركة السكان.

تطوير املناطق األثرية مبحافظات الصعيد اخملتلفة، ووضعها على خريطة املزارات السياحية.

إنشاء جامعة جديدة في كل محافظة بالصعيد.

تقدمي حوافز خاصة للمستثمرين بالصعيد.

حتسني مستوى خدمات السكك احلديدية بخطوط الصعيد.

البرنامج االنتخابي



العدالة

٤٥

البرنامج االنتخابي



٤٦

حتقيق العدالة للجميع ...

أتعهد بتحقيق العدالة فى توزيع عوائد التنمية، والقضاء على االستثناءات، وتوسيع شبكة احلماية االجتماعية 

للمواطنني، ومن خالل:

وضع حد أدنى لإلجور ومبا يوفر حياة كرمية للمواطن

رفع أجور العاملني بالدولة، ورفع قيمة املعاشات وربط ذلك مبعدل التضخم (ارتفاع األسعار).

احلفاظ على دعم السلع األساسية حملدودي الدخل وحتسني جودة السلع املقدمة على البطاقات التموينية.

توفير إعانة بطالة لفترة مناسبة حتى يتم احلصول على فرصة عمل.

تبني مشروع قانون بخصوص التأمني ضد البطالة 

البرنامج االنتخابي



٤٧

حتقيق العدالة للجميع ...

وأتعهد أيضا مبا يلي :

ً أدنى من الدخل. توفير معاش لكل مواطن ال معاش له يوفر له حدا

زيادة عدد األسر املستفيدة من مساعدات الضمان االجتماعى

إلغاء أى دعم للطاقة للشركات الصناعية.

تبنى آليات فعالة ومنضبطة لوصل الدعم ملستحقيه وخاصة رغيف اخلبز والبوجتاز والبنزين.

تبنى استراتيجية ملكافحة الفقر، والنهوض باملناطق الفقيرة.

تطوير العشوائيات القائمة، وتوصيل اخلدمات إليها

البرنامج االنتخابي



حياة أفضل

٤٨

البرنامج االنتخابي



٤٩

مستوى حياة أفضل للمواطنني ...

أتعهد بتحقيق مستوى حياة أفضل للمواطنني، من خالل تسهيل احلصول على اخلدمات، ورفع مستوى جودة 

هذه اخلدمات، وخاصة فى اجملاالت التالية:

أوال – الصحة : 
مضاعفة موازنة الصحة كى تتماشى مع املعدالت العاملية.

تطوير نظام التأمني الصحى، من خالل مد خدمة التأمني لكل قطاعات اجملتمع، مهما بلغت التكلفة .

 .. وتطوير اخلدمة مبستشفيات التأمني الصحىً

إنشاء املزيد من وحدات الرعاية الصحية بالقرى، وتطوير املستشفيات العامة باحملافظات اخملتلفة.

ضمان توفير الدواء بأسعار معتدلة للمواطن.

السيطرة على معدالت النمو السكانى و تطوير خدمات تنظيم األسرة.

تغطية الطرق بني احملافظات باخلدمات الطبية و خدمات اإلسعاف.

البرنامج االنتخابي



٥٠

مستوى حياة أفضل للمواطنني ...

ثانيا – التعليم : 
مضاعفة ميزانية التعليم و مبا يتوافق مع املعدالت العاملية.

إعطاء أولوية لالهتمام باملعلم، و حتسني دخولهم بشكل حقيقى، والوصول مبستويات دخول كل من يعمل في مهنة التعليم إلى أعلى 

مستويات األجور في مصر.

بناء العدد الكاف من املدارس فى مراحل التعليم قبل اجلامعى الستيعاب األعداد املتزايدة من الطالب، والقضاء على نظام الفترات باملدارس.

مضاعفة معدل االستيعاب فى مدارس رياض األطفال.

تطوير املناهج، واالستفادة من اخلبرات الدولية فى مناهج العلوم و الرياضيات.

تطوير نظام اجلودة و االعتماد للمدارس و مبا يساهم بشكل فعلى فى رفع جودة التعليم.

التوسع فى إنشاء املدارس التجريبية باحملافظات.

تطوير التعليم الفنى، وربطه باحتياجات سوق العمل، ومراكز الصناعات واخلدمات.

تبنى برامج فعالة للتعامل مع قضية األمية.

البرنامج االنتخابي



٥١

مستوى حياة أفضل للمواطنني ...

تطوير قانون تنظيم اجلامعات مبا يحقق املزيد من استقالليتها، ويساهم فى زيادة الدخول و االرتقاء بالظروف املهنية ألعضاء هيئة التدريس.

تطبيق نظام جديد للقبول باجلامعات يجمع بني اعتبارات العدالة وتكافؤ الفرص، ومدى توافر القدرات واملهارات الالزمة للتخصصات اخملتلفة.

رفع نسبة االلتحاق بالتعليم اجلامعى من خالل التوسع فى إنشاء اجلامعات والتخصصات التكنولوجية’ وإنشاء جامعة بكل محافظة.

زيادة عدد البعثات التعليمية للخارج، والتوسع فى برامج التعاون و التبادل مع اجلامعات الكبرى بالعالم.

زيادة ميزانية البحث العلمى، والربط بني مؤسسات البحث العلمى و والصناعة واخلدمات وخطط التنمية.

تطوير العملية التعليمية باألزهر الشريف، ومبا يعيد له الريادة التعليمية فى العالم االسالمى.

إجتذاب املزيد من الطالب العرب للجامعات املصرية فى إطار دعم الدور الريادى املصرى فى مجال التعليم فى العالم العربى.

وضع القواعد واآلليات لضمان اجلودة باجلامعات اخلاصة.

البرنامج االنتخابي



٥٢

مستوى حياة أفضل للمواطنني ...

ثالثا – برنامج الغد : 

استهدافا لتنمية القدرة العلمية واالدارية املصرية، وترقية االستفادة من اخلبرات الصاعدة، واتاحة الفرصة امامها، وتشجيعا للطامحني 

واصحاب املواهب واملثابرين، يتعهد الرئيس مبساندة ماسيعرف باسم (برنامج الغد) الذي يستهدف حتقيق طفرة ملموسة واتاحة الفرص للعديد 

من املصريني املميزين علميا خالل االربع سنوات التالية النتخاب الرئيس ..كما يلي :

 

 زيادة اعداد املبتعثني للخارج إلى عشرة االف مبتعث سنويا، باالستفادة من كافة فرص التمويل املتاحة دوليا، والتبرعات واملنح التي ميكن أن 

تقدمها جهات القطاع اخلاص املصرية، ومن موارد املوازنة العامة .. وفي اجتاه جامعات اسيا بالدرجة االولي ثم اوروبا والواليات املتحدة. 

البرنامج االنتخابي



٥٣

مستوى حياة أفضل للمواطنني ...

برنامج الغد : 
تدريب الف كفاءة مصرية سنوية لتولي املناصب القيادية فيما سيطلق عليه ( مشروع االلف مدير) بأن يتلقي املتقدمني املتميزين لتدريبات 

مكثفة داخل وخارج مصر تتيح لهم أن يتقدموا للمواقع القيادية في احلكومة والقطاع اخلاص اوالوظائف القيادية احمللية .. مايساهم في توفير 

الكوادر التي يحتاجها اجملتمع املصري.

 رعاية الف اختراع مصري على االقل سنويا من بني االختراعات التي حتصل على براءات بتوثيقها واهميتها في هيئة البحث العلمي، تشجيعا 

للمواهب املصرية وحفظا حلقوق امللكية الفكرية وتدعيما للنشاط الصناعي املصري. 

 انشاء الهيئة الوطنية للتدريب، وتكون معنية بتوفير برامج التدريب اخملتلفة التي يستفيد منها مختلف شباب مصر لرفع مستواهم املهني 

والعلمي وتوفير فرص التمويل اخملتلفة لها. 

�
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مستوى حياة أفضل للمواطنني ...

رابعا – اإلسكان :

أتعهد مبا يلي:

تبنى مشروع قومي إلسكان الشباب.

إنشاء مدينتني جديدتني كمراكز سكانية وصناعية.

تبنى مشاريع إلسكان محدودى الدخل.

إتاحة أراضي بناء لإلسكان باملدن اجلديدة للمستويات االقتصادية اخملتلفة.

تسهيل البناء بالقرى فى إطار مخططات وأحوزة عمرانية جديدة. 
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مستوى حياة أفضل للمواطنني ...

خامسا – املرافق :

أتعهد مبا يلي:

مد شبكة الغاز الطبيعي جلميع أنحاء اجلمهورية. 

وسائل النقل اجلماعى داخل احملافظات وبني احملافظات اخملتلفة.

حتسني مستوى خدمات السكك احلديدية.

التعامل مع مشاكل القمامة فى املدن و القرى.

حتقيق االنضباط املرورى، وتطوير اخلدمات املرورية للحد من حوادث الطرق.

زيادة الطاقة االستيعابية للمطارات املصرية.
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مستوى حياة أفضل للمواطنني ...

سادسا - الشباب والرياضة :

التوسع فى إقامة مراكز الشباب لنصل الى إنشاء مركز بكل قرية، وتطوير مراكز الشباب احلالية.

تطوير قانون اخلدمة العامة مبا يشجع العمل التطوعى بني الشباب.

توسيع قاعدة املمارسة الرياضية باملدارس واجلامعات

التوسع فى إنشاء املالعب املفتوحة فى األحياء واملناطق احملرومة من اخلدمات الرياضية.

تطوير األندية الشعبية والصغيرة.

دعم متثيل الشباب فى مجالس إدارة األندية ومراكـز الشباب.

تطوير اإلستادات القائمة باحملافظات وإنشاء إستاد جديد باحملافظات التى ال يوجد بها إستاد رياضى.

تطوير برامج إعداد األبطال واكتشاف املوهوبني.

تشجيع االستثمار فى مجال الرياضة وإنشاء أندية رياضية بنظام الشركة املساهمة واالكتتاب العام.

تطوير موارد األندية الرياضية والسماح لها مبمارسة أنشطة التسويق الرياضى اخملتلفة.

تقنني روابط املشجعني ورعايتها باعتبارها احد ابرز الكيانات احلديثه للتعبير عن شباب مصر .
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مصر منارة ثقافية و فنية ...

أتعهد بأن تكون الثقافة أحد املكونات األساسية لتحقيق نهضة الوطن، حيث ال ميكن حتقيق تنمية سياسية أو اقتصادية مبعزل عن التنمية 

الثقافية وتطوير منظومة القيم وخاصة قيم املواطنة والعلم والتسامح، وتبنى ثقافة احلوار واالنفتاح على العالم مع احلفاظ على الهوية 

الوطنية، ورفض ثقافة التعصب واالنغالق.

وأتعهد بتوفير املناخ املالئم إلطالق الطاقات اإلبداعية لدى املصريني، وتيسير حصول املواطن على اخلدمات الثقافية ودعم دور الدولة فى تقدمي 

هذه اخلدمات، واستعادة مصر لريادتها الثقافية، وذلك من خالل:

توفير الكتاب للمواطن بسعر مناسب، وتشجيع حركة التأليف والنشر وخاصة إبداعات الشباب.

دعم نشر الكتاب االلكتروني والتسويق االلكتروني للثقافة املصرية .

التوسع فى ترجمة أحدث اإلصدارات العاملية فى اجملاالت اخملتلفة.

زيادة عدد املكتبات العامة فى احملافظات واملدن اخملتلفة.
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مصر منارة ثقافية و فنية ...

تطوير قصور وبيوت الثقافة وحتويلها إلى مراكز للتنوير واملساهمة فى نشر ثقافة الدميقراطية باحملافظات.

تشجيع تصدير املنتج الثقافي املصرى بأشكاله اخملتلفة، وتبنى السياسات التى تدعم دور مصر الرائد فى مجال اإلنتاج الثقافى والفنى فى 

العالم العربى.

تشجيع صناعة السينما، وتقدمي التسهيالت لزيادة دور العرض السينمائى، وتسويق الفيلم املصرى، ومواجهة املشاكل التى تعوق حتقيق ذلك.

احلفاظ على اآلثار املصرية وإنشاء املزيد من املتاحف باحملافظات.

تشجيع املبادرات الفردية ومبادرات القطاع اخلاص فى اإلنتاج الثقافى..ومنحها تسهيالت قانونية محفزه.

تشجيع ومساندة العمل االهلى فى تقدمي اخلدمات الثقافية.
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 سياسة خارجية لدولة قوية...

أتعهد بأن تقوم مصر مبمارسة دور نشط على الساحة الدولية يتناسب مع مكانتها وقدرات شعبها، ويستهدف هذا الدور احلفاظ على املصالح 

الوطنية املصرية، واالستفادة من السياسة اخلارجية لتعزيز عملية التنمية بالداخل، والتأكيد على قوة مصر وصون كرامتها .. وذلك من خالل 

مايلي : 

تقدمي أقصى الدعم للشعب الفلسطينى، وبذل كل اجلهد إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء االحتالل 

االسرائيلى لكافة االراضى العربية مبا فيها اجلوالن السورية.

 التركيز على العمق االقليمي االقرب ملصر في كل من السودان( شماله وجنوبه) وليبيا، وتنمية مستوي العالقات التاريخية بني مصر والبلدين 

الشقيقني في مختلف اجملاالت، وصوال العلي املستويات، ومبا يحقق الفوائد االقتصادية والعمالية والزراعية واألمنية، واملائية فيما يخص 

السودان، باعتبارهما الدائرتني االقرب في مصالح األمن القومي املصري.
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 سياسة خارجية لدولة قوية ...

تطوير التعاون مع الدول العربية على املستوى الثنائى و االقليمى، من خالل زيادة التعاون السياسي وتوثيق الروابط وزيادة التبادل التجارى، 

وتشجيع االستثمارات العربية، و فتح أسواق جديدة للعمالة املصرية بالدول العربية مع ضمان حقوق هذه العمالة، ودعم جهود التكامل 

االقتصادى العربى، وتعزيز التعاون العربى املشترك فى اجملاالت اخملتلفة، وتطوير دور جامعة الدول العربية كى تتواكب مع التغيرات الدميقراطية 

فى العالم العربى.

 تبنى استراتيجية متكاملة لتطوير العالقات مع دول حوض النيل تقوم على احلفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النهر، و العمل على 

زيادة نصيب مصر من مياه النيل من خالل دعم مشاريع التعاون املائى مع دول حوض النيل ومبا يعود بالفائدة على اجلميع. وكذلك تنمية 

العالقات بني مصر وهذه الدول فى اجملاالت االقتصادية و التعليمية و الثقافية.
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 سياسة خارجية لدولة قوية...

العمل على توقيع اتفاقيات للتعاون االقتصادي االستراتيجي مع مختلف القوي االقتصادية الدولية الصاعدة وفي صدارتها الصني والهند 

والبرازيل ومجموعة الدول الالتينية التي تعتمد عليها مصر في استيراد اللحوم واحلبوب. 

مراجعة اتفاق الشراكة االستراتيجية مع االحتاد االوربي في مختلف بنوده باستهداف زيادة الصادرات املصرية إلى دول االحتاد ..في سياق دعم 

العالقات املصرية األوربية سواء على املستوى الثنائى أو من خالل االحتاد االوربى، وتعظيم االستفادة من اتفاقية املشاركة مع االحتاد االوربى 

وسياسة اجلوار، و زيادة مشاريع التعاون فى اجملاالت اخملتلفة.

دعم التعاون مع الدول اإلفريقية، وتعزيز دور مصر فى التجمعات اإلفريقية وخاصة جتمع الكوميسا، و االحتاد االفريقى.
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 سياسة خارجية لدولة قوية ...

ميثل املصريون باخلارج جزء من ثروة مصر البشرية من املهم احلفاظ عليها، وأتعهد بتنمية دورهم، ودعم عالقتهم مع الوطن، وذلك من خالل:

تقنني أوضاع العمالة املصرية باخلارج.

تطوير البعثات الدبلوماسية و القنصلية بهدف حماية حقوق املصريني باخلارج، وحتسن مستوى اخلدمات املقدمة لهم.

توفير فرص حقيقة للمصريني فى اخلارج لالستثمار فى مصر و املشاركة فى عملية التنمية.

دعم العالقة مع اجليل الثانى من أبناء املصريني باخلارج، وتطوير برامج و آليات تساعد على احلفاظ على هويتهم الثقافية وصلتهم املستمرة 

بالوطن.

االستفادة من خبرات العلماء املصريني باخلارج فى تطوير برامج التعليم والبحث العلمى مبصر.
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