
 

 

 

      ب التحالف الشعبى االشتراكى حز                         

 

 المبادئ المؤسسة للبرنامج                

 االنسان قبل االرباح  :أواًل 
للمواطنين  والروحية المادية ةسياإلسا الحاجات يلبي اشتراكي مجتمع هو بناء االستراتيجي هدفنا

والعمل ويكفل لهم الحق فى الغذاء تنمية مستدامة ونهضة افتصادية واجتماعية وثقافية، يحققو 
 والتعليم والسكن كحقوق اساسية وليست منح ، واالجر العادل وبيئة العمل المناسبة، مجتمع

 انسانيتهم يحقق نحو على واطالق ابداعهموطاقات المواطنين  قدرات لتطوير المجال يحتي
 ويحقق ، تمييز دون والمدنية السياسية والحريات الحقوق جميع لهم ويكفل ،عللمجت العام والخير
 .وقيم االستنارة الديمقراطية اإلنسانية الثقافة فيه وتزدهر االجتماعية والعدالة االقتصادي الرخاء

 

 دولة مدنية ديمقراطية ترفض الظلم واالستبداد: ثانيا 
 -اقتصادي نظام وتشييد مدنية ديمقراطية دولة بناء يمر عبر المجتمع هذا إلى الطريق

 يرتكز و.. رفع الطاقات االنتاجية لالقتصادع و للمجتم الذاتية القدرات تعبئةيهدف الى  اجتماعي
 وعلى التشاركية، الديمقراطية وعلى اإلنتاج، لوسائل المجتمعية الملكية من متنوعة أشكال على

 توجهات صياغة في الشعب لمشاركة المجاالت أوسع يتيح الذي الشامل الديمقراطي التخطيط
على االنتاج والتوزيع واالنشطة الخدمية وكل مجاالت النشاط  الرقابةالشاملة وفى  التنمية

 وفي البيئة وحماية الطبيعية الموارد لصيانة الرامية السياسات وضع وفي االقتصادى والسياسى
 اإلرادة على جور دون المتبادل والنفع التكافؤ من أساس على الخارج مع العالقات إقامة

 الوطن واستقالل الوطنية
 باالخطار   ديمقراطية المشاركة: لثاً ثا



 

 

إنشاء األحزاب السياسية والنقابات العمالية والتعاونيات والجمعيات األهلية باإلخطار وال يجوز 
وجمعياتها العمومية هي أعلي سلطة بها وهي التي تضع لوائحها . حلها اال بحكم قضائي

 وفتح المجال لرقابة المنتجين على االنتاج والتوزيع، والتأثير على عملية .وانظمة العمل بها
  .صنع السياسات لصالح أغلبية الشعب

 العدل والحرية سالحنا فى مواجهة االرهاب:  رابعاً 
ى الصدارة مع كل القوى الوطنية والديمقراطية فى فيقف حزب التحالف الشعبى االشتراكى 

ويدعم  جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة التهديد االرهابىمواجهة االرهاب  ويدعم 
ويؤكد حزب .توفير الموارد الالزمة لتطوير قدراتها االحترافية ومواصلة مهامها فى اطار القانون

التحالف الشعبى االشتراكى أن مواجهة االرهاب ال ينبغي ان تتخذ كذريعة إلغالق المجال 
نظم اكثر قدرة على هزيمة ريات، فالشعب الحر الواعى المالسياسى وفرض قيود على الح

 التى تتعرض لها مصر والمنطقة االرهابية االكثر شراسة  الهجمات ويدرك الحزب أن  .االرهاب
  .ترتكز على  مخططات هيمنة خارجية وبيئة مواتية لتجديد قوى االرهاب

 الموارد مضمونة بتطوير االنتاجية ومحاربة الفساد: ا خامس
والتخطيط السليم ومحاربة الفساد واعادة توزيع الثروة بإصالح هذه النهضة ممكنة بتعبئة الموارد 

النظام الضريبى وعدالة توزيع االعباء واسترداد الثروة المنهوبة التى جرفتها راسمالية المحاسيب، 
تراب من ال عبر نشاط اقتصادى حر وقوانين نمو طبيعية بل باالرتكاز لسلطة الدولة واالق

وال  .الهل الحظوة والمحاسيب 0202العائلة الحاكمة والذى انتج التوريث واالستبداد وبرلمان 
يكفى لمواجهة الفساد القيام بإجراءات علوية موسمية، بل يلزم استخدام كل ادوات الديمقراطية 

ير قوانين برلمان يمارس دور الرقابة وال يتحول لفرع للسلطة وهو ما يوجب تغي :وفى مقدمتها
قانون االنتخابات المنتجة للقوى التقليدية، وانشاء مفوضية عليا مستقلة لمكافحة الفساد،وسن 

للحكم المحلى يمنح المجالس المحلية سلطة الرقابة وتقديم االسئلة وطلبات االحاطة للمسئوليين 
او الغرامات قوبات بالحبس عصحافة حرة متحررة من اخطار تغليظ الو  التنفيذين فى االقاليم

نقابات حرة ية و اجهزة رقابية مستقلة تمارس عملها بعيدا عن وصاية السلطة التنفيذو  الباهظة



 

 

جمعيات مدنية لحماية المستهلكين والمنتفعين ورقابة المنتجين على بة و ومجالس ادارة منتخ
 .النشاط االقتصادى

 تضامن الشعوب فى مواجهة محاوالت التقسيم: دساسا
على انتماء مصر للقوى العالمية المناهضة للرأسمالية حزب التحالف الشعبى االشتراكى يؤكد 

وعلى العمق العربى واالفريقى لمصر بكل روافده المعادية لالستعمار  االحتكارية وعولمتها ،
واالرهاب والطائفية وتيارات التعصب والتكفير ، كما يؤكد على روابط مصر مع دول الجنوب 

 .ا الالتينية المعادية للهيمنة والديكتاتورية واالحتكارودول امريك
يؤكد حزب التحالف الشعبى االشتراكى على دعمه لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير  -0

 .مصيره واقامة دولته الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الوطنى الفلسطينى
دة المصرية على كامل يرفض اتفاقية كامب ديفيد وكل اتفاقية أخرى تقيد حق السيا  -0

 .ترابها الوطنى
يؤمن بدور الدبلوماسية الشعبية فى تطوير عالقات الصداقة بين الشعوب وبناء  -3

 .جبهات معادية للحرب والعنصرية واالرهاب
 اهدار الموارد: سابعا 

على مر عقود من اهدار الموارد تبنت مؤسسات الحكم ، وال تزال سياسات حرية األسواق بال 
طالق يد القطاع الخاص واالستثمار األجنبي وكانت النتيجة تدهور الصناعة ضوابط  وا 

والزراعة وتزايد معدالت الفقر والبطالة  وظهور طبقة رأسمالية المحاسيب وهوة اجتماعية واسعة 
بين االغنياء والفقراء وباسم حرية السوق تدهورت الزراعة المصرية ليزيد اعتمادنا علي الخارج 

وفير غذائنا ،وتبددت مواردنا المائية في ظل سياسات ري غير رشيدة ذهبت ونعجز عن ت
كما .لمالعب الجولف وحمامات السباحة والقصور بينما ال يجد الفالحون مياها لري مزروعاتهم

تم تخسيير  الصناعة المصرية المملوكة للشعب من خالل بيعها في صفقات فاسدة بأقل من 
ولم يأتي .طاع الخاص والتي تزيد علي خمسة اآلالف مصنعقيمتها أو حتى المملوكة للق

المستثمر المحلي وال األجنبي باستثمارات جديدة بل تم شراء األصول المصرية بصفقات 
وبدال من التصدي لذلك تم إصدار عدة قوانين تساهم في المزيد من تدمير االقتصاد . مشبوهة 



 

 

نحيازات دولة مبارك للمستثمرين ورجال المصري وتحصن عقود البيع الفاسد لتستمر نفس ا
  .االعمال

 ولمواجهة هذه االوضاع يلزم تغيير الوجهة فى جملة من السياسات
 الخصخصة -1
وقف برامج الخصخصة ومراجعة كل صفقاتها السابقة وعمليات بيع أراضي الدولة التي  -

هدار  المال العام تمت، واستعادة كل الشركات واألراضي التي تثبت فيها شبهة التربح وا 
 .بدون تعويض، مع محاكمة المسئولين عن تلك الصفقات

وضع آليات إلعادة تشغيل الشركات التي يقوم أصحابها بإغالقها عن طريق لجان تشغيل  -
 .تضم الفنيين وممثلين منتخبين للعمال

 .المملوكة للدولةالشركات إعادة تأهيل وتشغيل كل  -
 .وشركات التأمين ضمانة وخط أمان لالقتصاد المصرياحتفاظ الدولة بملكية البنوك الكبرى  -
 

 االقتصاد المصرى والدعم  -2
إلغاء دعم الغاز للصناعات كثيفة االستهالك للطاقة مثل حديد التسليح والبتروكيماويات  -

عادة توجيه مخصصاته  واألسمدة والسيراميك والغاء الدعم عن كل لصناعات الملوثة للبيئة وا 
 .الميزانيةاإلى بنود أخرى في 

خضاعها لمبدأ الشفافية وللرقابة البرلمانية وعلى  - ضم كل موارد الدولة للموازنة العامة وا 
خضاع ميزانية كل و .رأسها موارد الصناديق الخاصة وعوائد قناة السويس والهيئات العامة ا 

  .الوزارات والهيئات السيادية  للرقابة البرلمانية
 . عدد السلع المربوطة علي البطاقات التموينية اإلبقاء علي الدعم العيني وزيادة -
تطبيق إصالح ضريبي شامل يهدف إلى تحقيق العدالة االجتماعية لصالح الفئات محدودة  -

عادة هيكلة النظام الضريبي بتصفية ما ابتدعته الحكومات المتعاقبة من ضرائب  الدخل، وا 
زيادة حد اإلعفاء و طي الحال غير مباشرة، ورسوم يقع عبئها األساسي على الفقراء ومتوس

 .ألف جنيه سنويا   01الضريبي عن األعباء العائلية إلي 



 

 

رض ضرائب على األرباح الرأسمالية في البورصة، وعلى األرباح التي يتم تحويلها إلى ف -
 .الخارج

 السيطرة علي األسعار  -3
ويساهم في  تفعيل الرقابة الحكومية والشعبية علي آليات السوق بما يقضي علي االحتكار -

 .توفير احتياجات المواطنين بأفضل جودة وأقل سعر
تطوير دور التعاونيات االستهالكية بهدف ضبط أسعار السلع االستهالكية ومحاربة مافيا  -

 .التجار
 :التأمينات االجتماعية   -4
دارتها بواسطة هيئة مستقلة للتأمينات  - استرداد أموال صندوقي التأمينات االجتماعية وا 

 .عية ، وممثلين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشاتاالجتما
إصدار قانون جديد للتأمينات االجتماعية يضمن تغطية جميع المصريين تأمينيا  ضد  -

صابات العمل والمرض على أن يطبق على  أخطار البطالة والشيخوخة والعجز والوفاة وا 
 .عةالجميع بما فيهم العمالة غير المنتظمة والصيادين وعمال الزرا

 .التأمين على كامل األجور ومكافحة التهرب التأميني بنوعيه الجزئي والكلى وتجريمه -
قرار الحد األدنى للمعاش بما يكفل حياة الئقة وكريمة  - تحسين أحوال أصحاب المعاشات وا 

قرار زيادة دورية ألصحاب المعاشات بما  لصاحب المعاش وربطة بالحد األدنى لألجور،وا 
 .األسعار ومعدالت التضخم  يتالءم مع ارتفاع

 التعاونيات -5
إلغاء كافة القوانين التي تنظم التعاونيات في مصر و إصدار قانون موحد للتعاونيات علي  -

 .وال يجوز حلها اال بحكم قضائيأن يضمن القانون تأسيس التعاونيات بمجرد اإلخطار 
وحق اإلدارة الذاتية وصياغة أن يضمن القانون للتعاونيات االستقاللية والشخصية االعتبارية  -

برامجها ولوائحها الداخلية وأن تكون جمعياتها العمومية هي صاحبة السلطة العليا في إدارة 
شئونها وهي الوحيدة التي لها حق اختيار أعضاء مجلس إدارتها وحله وهي أيضا الوحيدة 

 . بحكم قضائيوال تحل مجالس إدارات التعاونيات إال. صاحبة السلطة في حل التعاونية 



 

 

على أن يكون اإلشهار باإليداع وليس .تقليص وقصر دور اإلدارة على تلقى أوراق اإلشهار -
 .التسجيل

التوسع في اإلعفاءات واالمتيازات الضريبية الممنوحة للتعاونيات نظرا ألهمية دورها  -
 .االجتماعي واالقتصادي

تملكوا شركاتهم لتتحول حق العمال في شركات قطاع األعمال المعرضة للخصخصة أن ي -
كما يكون للعمال الحق في إدارة شركات القطاع ، إلى تعاونية و تسهيل عملية التحويل

 .الخاص بشكل تعاوني إذا تعرضت الشركة الخاصة لإلغالق التعسفي من جانب مالكها
إنشاء بنك تعاوني تدعمه الدولة وتضخ فيه كافة أموال االتحادات التعاونية والتعاونيات  -

ويقوم هذا البنك بدعم الحركة التعاونية بكافة صورها وأنواعها بدون ، التي يتم مصادرتها
 .فوائد

 برنامجنا للمحليات  -6
 :تنطلق رؤيتنا للمحليات من المبادئ التالية

وضع حد لمسألة التعدد في التشريعات المنظمة لعمل اإلدارة المحلية وجمعها في قانون  -
 .ة التزاما بالتعديالت الدستورية األخيرةواحد يكفل األخذ بالالمركزي

وتوفير االسس التشريعية لتحقيق اإلدارة المحلية بدال  من الحكم المحلي اعتماد نظام  -
 .المركزية حقيقية وانتخاب قيادات المحليات من مستوي القرية وحتي مستوي المحافظة

التنفيذية المقابلة لها ودعم إحكام رقابة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة على األجهزة  -
 .سلطتها عليها بأن تكون قراراتها ملزمة لهذه األجهزة

اعطاء المجالس الشعبية المحلية علي  جميع المستويات حق الرقابة الشعبية الكاملة علي  -
 .أداء السلطة التنفيذية علي المستوي المحلي بما فيها حق إقالة المسئولين التنفيذيين

ة في مناقشة الموازنة المحلية وبنود االيرادات واالنفاق وتوزيع االستثمارات المشاركة الشعبي -
من المواطنين قبل مناقشتها في المجلس الشعبي المحلي لكي تعبر عن واقع المواطنين 

مع توفير اليات الشفافية والرقابة . وتساهم في دعم المشاركة الشعبية والجهود الذاتية 
 .والمسائلة



 

 

 ثقافيبرنامجنا ال -7
 لحزب فى مجال الثقافةابرنامج 

 .زيادة اإلنفاق على الثقافة فى الموازنة العامة للدولة  لتمكين الوزارة من اداء دورها -
مضاعفة ميزانية الهيئة المصرية العامة للكتاب بحيث تستطيع نشر سلسلة مكتبات في كل  -

قصر ثقافى،  وترميم المتداعى منها،   555تطوير قصور الثقافة البالغ عددها و .انحاء مصر
وتزويدها بأجهزة كمبيوتر وصالة عرض سينمائى،  فقصور الثقافة هى الوسيلة المتاحة حاليا 

 .            لنشر النشاط الثقافى خارج نطاق القاهرة إلى األقاليم المحرومة منها
دار فقط تحنكر القاهرة فرابة نصفها   50لسنيمائى البالغ عددها زيادة وتطوير دور العرض ا -

ويمكن أن تحتوى قصور الثقافة على صاالت عرض صغيرة مناسبة لالفالم التسجيلية إن تم 
جراء الترميمات واإلصالحات المطلوبة  . تحهيزها لهذا الغرض بالمعدات الالزمة، وا 

مكنه من المساهمة فى إنتاج ما ال يقل عن زيادة ميزانية المجلس القومى للسنيما بما ي -
األفالم مهمة بالذات لألميين الذين تصل نسبتهم تقريبا إلى أكثر من . عشرين فيلما تسجيليا

 .من عدد السكان% 32
يمكن لقصور الثقافة إن تم تطوير برامجها أن تقوم بدور مهم فى محو األمية والحزب لن  -

 . فى تنفيذ برامجها الثقافية يتاخر فى توجيه أعضائه إلى التعاون
اعمال المبادئ الديمقراطية فى تشكيل اتحاد االذاعة والتليفزيون واالجهزة المسئولة عن  -

االعالم بما يحقق استقاللها عن السلطة ومراعاة معايير المهنية وميثاق الشرف واالستقاللية 
 .والتعبير عن القوى المجتمعية المختلفة والمبادئ الدستورية 

 
 برنامجنا في التعليم

 :يعتمد برنامجنا علي بلورة سياسات بديلة علي عدة محاور هي 
 .زيادة االنفاق على التعليم  -0
 .تطوير المناهج وطرق التدريس -0
 .توحيد نظم التعليم  -3



 

 

 .تحقيق المركزية التعليم -4
 .المشاركة المجتمعية -5
 .االدارة الديمقراطية للمدرسة  -6
 .تطوير وتنمية المعلم  -7
 القدرات الذاتيةتعظيم  -1
 .التعليم الجامعى -5

 :ولكي تتحقق هذه السياسة البديلة يطرح الحزب المتطلبات الالزمة لتحقيق ذلك وهي 
 .تبني سياسة قومية تستهدف محو األمية وتعليم الكبار خالل عشر سنوات -0
تطوير المناهج وطرق التدريس وانهاء نظم التلقين وتمكين الطالب من التفكير والنقد  -0

يه دون خوف  ، وتعزيز قيم الحوار والنقاش ، وتنميه مهاراتهم فى الوصول الى بحر 
 افكار ونتائج متباينه 

 او ميول المعلمين . انهاء اى امظاهر للتميز على اساس دينى من خالل المناهج  -3
جعل المدرسة المربع رقم واحد فى منظومة التعليم ووحدة التطوير االولى مع تحقيق  -4

 .يا واداريا استقاللها ماد
على مستوى الوطن واالكتفاء باساليب التقويم داخل ( االمتحان) انهاء ما يسمى التقويم  -5

 .المدرسة 
ضرورة  توحيد نظم التعليم حتى مرحلة انهاء التعليم االساسى بهدف ترسيخ كل القيم  -6

صر الوطنية والمجتمعية المصرية ، مع االخذ فى االعتبار التنوع الثقافى الغنى فى م
 .ومنع تفتيت الروح المصرية على اساس دينى او اجتماعى اوثقافى 

تحويل االدارات التعليمية الى مؤسسات داعمة تقدم المشورة الفنية للمدارس وترفع  -7
كفاءتها و دعم دورها الرقابي في تقييم اداء المدارس فى محيطها ومدى التزامها 

 .بسياسات التعليم المعلنة



 

 

قه فى رسم سياسات التعليم ، والرقابة على العملية التعليمية داخل تمكين المواطن من ح -1
المدرسة بل ووضع تقييم لمخرجات التعليم داخل كل مدرسة ياخذ فى االعتبار عند تقييم 

 . االدارة المدرسية ، وايضا قياس مدى رضى اآلباء عن المستوى التعليمى ألبنائهم 
ادارة المدرسة وتحمل الجميع داخل المدرسة تعميق مفاهيم المشاركة الديمقراطية فى  -5

ادارة ومعلمين وطلبة وعمال مسؤلياتهم كامله ملتزمين بحقوقهم وواجباتهم وهو يساعد 
 .على تحويل المدرسة الى وحدة اولى فى ممارسة الديمقراطية

األشراف المشترك على دور الحضانة بين وزارة التضامن االجتماعى وبين وزارة   -02
تعليم ويمثل وزارة التربية والتعليم المدرسة التى يقع فى محيطها دور الحضانة التربية وال

وتقدم المدرسة تقريرا  سنويا  حول مدى استيفاء دور الحضانة للشروط والضوابط 
 .التعليمية والتربوية

تأهيل الطالب فى سن الخمس سنوات لمدة ثالثة شهور قبل الدخول للمدرسة ، وهى  -00
 .تعداد االطفال النفسى والعلمى للمدرسةفترة  تزيد من اس

 اعداد المعلمين مهنيا وتدريبهم تدريبا راقيا واشباع احتياجاته االجتماعية واالقتصادية  -00
االستفادة من جهود وخبرات االالف من حملة الماجستير ، والدكتورة ، والمعلمين  -03

المميزين مهنيا  الذين حصلوا على بعثات خارجية كذالك االالف من المعلمين 
واستغالل هذه القدرات فى تطوير العملية التعليمية  واستثمارها جيدا  عن طريق 
وضعها فى مواقع قيادية دون النظر الى عامل االقدامية والسن وكذلك االستفادة منهم 

 .فى تطوير القدرات المهنية لزمالئهم من المعلمين
ا ووضعها تحت اشراف كامل لوزارة ضرورة اعتماد الجامعات الخاصة اعتمادا دولي -04

 .التعليم العالى 
الزام الجامعات الخاصة بتوفير منح دراسية كنسبه من عدد الملتحقين بها ومراجعة  -05

المصاريف التى تعلنها ووضع نسب لزيادة المصروفات الدراسية بها وفقا لما تقدمه 
 .على مستوى الخدمة التعليمية ومدى جودتها



 

 

على مستوى علمى وجعل التدريس فى الجامعات وفقا للقدرات اعداد كادر جامعى   -06
 .العلمية وليست بالتعيين ألكثر الطالب حفظا  

 .رفع المستوى االجتماعى واالقتصادى  والعلمى والمهنى ألساتذة الجامعات  -07
 
تبني سياسة تعليمية دامجة لألطفال ذوي االعاقة في مدارس التعليم العام ، وتوفير  -01

تاحة الالزمة بجعل المدارس مرحبة باستقبالهم وتعليمهم ودمجهم في التهيئة واال
 .المجتمع

 برنامجنا في الصحة
األغذية   لة العامة ووقف دخو إنشاء هيئة قومية للغذاء والدواء تضمن حماية الصح -0

 .واألدوية الغير مطابقة للمواصفات العالمية وبما يراعي أعباء األمراض في مصر
علي .اجتماعي شامل لجميع المصريين على قدم المساواة دون تفرقةتوفير تأمين صحي  -0

أن يقتصر ما يدفعه المواطن فى التأمين الصحى على االشتراك مع استبعاد المساهمات 
 فى الفحوص واألدوية والتحاليل

أن ينص بوضوح فى قانون التأمين الصحى على توحيد هيكل تقديم الخدمات على أن  -3
هيكال خدميا غير ربحى ، ويفضل القطاع الحكومى على القطاع يظل الهيكل الحكومى 

ويتم التعاقد . الخاص فى تقديم الخدمة لرخص سعره، يتلوه القطاع األهلى غير الربحى
 .مع القطاع الخاص فى تعاقدات شفافة نزيهة عند االحتياج فقط

صالح هياكلها -4 اإلدارية مع  إصالح المستشفيات الجامعية بتوفير التمويل الكافى لها وا 
بقائها تابعة لجامعاتها واستمرارها كهيئات خدمية غير ربحية واستبعاد مشاركة القطاع 

الخاص بمشاركة القطاع الخاص فى  0202لسنة  67الخاص فيها بمقتضى قانون 
 .(PPP)الخدمات 

رفض مشروع تنظيم البحوث الصحية السريرية بصيغته الحالية، ورفض تحويل  -5
ران تجارب ال تستطيع شركات األدوية إجراء مثل تلك التجارب فى المصريين إلى فئ



 

 

بالدها على مواطنيها، والتى تستغل حاجة فقراء وطننا فى استباحة حقوقهم، فضغط 
 .الحاجة ومحدودية الرقابة تحولهم إلى ضحايا للتجارب

 رفض القروض المشروطة من البنك الدولى لقطاع الصحة، كما البد من وقف المشاريع -6
المشتركة مع البنك الدولى التى ال تهدف إال إلى خصخصة الصحة وتوسيع فرص 
القطاع الخاص الربحى للمشاركة بحثا عن الربح، مما يزيد أعباء المرض على 

والبديل هو تعبئة الموارد من خالل الضرائب التصاعدية وغيرها وتوفير . المواطنين
صالح سياساتها  .اإلدارية التمويل الكافى للمستشفيات وا 

األهمية القصوى إلدخال الرقابة الشعبية فى كل مستشفى وفى كل مؤسسة، ورقابة  -7
وبالطبع فإن الرقابة كأساس . مؤسسات المجتمع األهلى على أداء وزارة الصحة ككل

للديمقراطية البد وأن تعتمد على الشفافية الكاملة فى إعالن السياسات واألرقام ومرتبات 
عليا من قبل المسئولين، على مستوى وزارة الصحة ككل وكذلك على ودخول اإلدارة ال

 .مستوى المديريات واإلدارات والمستشفيات
تحسين أجور جميع العاملين بالقطاع الصحي مع تطوير أنظمة البدالت التي يحصلون  -1

 .عليها مقابل المخاطر المهنية وربطها بتطور األجور ومستويات األسعار
 .ي وتوفير التنمية العلمية والمهنية المستمرة لالطباءتطوير التعليم الطب -5

تشديد رقابة الدولة علي المنشآت الخاصة التي توفر الخدمات الصحية ، ووضع  -02
 .الشروط التي تضمن جودة الخدمة

أعادة االهتمام بصناعة الدواء وضخ االستثمارات الالزمة لشركات القطاع العام بما  -00
المحلي الي المستورد وبما يعمل علي توفير أدوية في يعمل علي رفع نسب التصنيع 

مع دعم هيئة الرقابة والبحوث الدوائية . متناول قدرات المصريين  وتقليل االستيراد 
وزيادة موازنتها بما يسمح بالتوصل إلي صناعة دواء محلي تناسب األمراض المصرية 

 .المتوطنة
 
 



 

 

 برنامجنا في قضايا السكن
المالئم لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الفقيرة والمحرومة،  ضمان الحق في السكن -0

والعمل على توفيره مقابل نسبة عادلة من األجر ُيتفق عليها اجتماعيا ، مع التركيز على 
توفيره من خالل تمويل الدولة المباشر واإلسكان التعاوني وليس من خالل التمويل 

 . المصرفي بأرباحه المرتفعة 
اطنين كافة  في الحصول على الخدمات الحيوية للسكن من مياه نقية ضمان حق المو   -0

وصرف صحي وشبكات كهرباء وغاز طبيعي من خالل مرافق تقدم الخدمة بتكلفتها 
وليس من خالل شركات ربحية تجارية سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص، 

 .إدارة جميع المرافق العامة مع تعميم الرقابة الشعبية للمنتفعين وتعزيز مشاركتهم في
ووقف اإلخالء القسري للمناطق العشوائية مع  0252الوقف الفوري لمشروع القاهرة  -3

 .تعديل قوانين البناء واإليجارات بما يكفل مصالح فقراء المدن والريف
لغاء كافة القوانين التي سمحت بذلك ألن  -4 وقف تملك األجانب لألراضي والعقارات وا 

 .يعي ملك للمصريين واألجيال القادمة وال يجب التفريط فيهاألرض مورد طب
عادة تخطيها ، بإمدادها بالخدمات األساسية، مثل الصرف  -5 تطوير المناطق العشوائية وا 

الصحي وشبكات المياه النقية والطرق والمواصالت والكهرباء والمدارس والوحدات 
 .السكان  في عمليات التطويرالصحية ومراكز الشباب واألندية الثقافية، مع إشراك 

 
 برنامجنا في المرافق العامة

( االتصاالت والكهرباء والمياه والغاز والنقل)وقف برامج خصخصة المرافق العامة  -0
دارة المرافق العامة ومشروعات البنية األساسية،  ومشاركة القطاع الخاص في تشغيل وا 

 .واإلبقاء على المرافق كخدمات عامة 
ات في المواصالت العامة كالسكك الحديدية والمترو السطحي والنقل العام دعم االستثمار  -0

 .والنهري، مع إخضاع هذه المرافق للرقابة الشعبية



 

 

توفير اإلعتمادات المالية الالزمة لصيانة الطرق وتأمين النقل عليها دون فرض رسوم  -3
 . على عبور المواطنين لها

عادة تنظيم قطاع النقل البري بما يساهم في  -4 دعم قيام التعاونيات في مجال النقل وا 
 . تخفيف أزمات النقل والمواصالت

 
 برنامجنا للمواطنة

 : بجانب كل ما سبق يلزم التشديد على
إنشاء مجلس قومي مستقل لإلعالم المرئي والمسموع غير خاضع ألي سيطرة أو  0

التعبير، والتأكد من  احترام وسائل اإلعالم المصرية لحريةتدخل حكومي يتولى مراقبة 
أنها ال تمارس الدعوة إلى الكراهية والتمييز على أساس الدين أو اللون أو العنصر أو 
الجنس أو على أي أساس آخر، ويعمل طبقا لمدونة مبادئ مهنية تجرم التمييز بكافة 

 .لمعروفة باستقالليتهاأشكاله، ويديره مجلس أمناء من الشخصيات العامة ا
إلزام وسائل اإلعالم بإعالء مبدأ المواطنة بما يحمله هذا المبدأ من معاني عميقة  -0

 تقوم على تأكيد المشاركة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات،
ومن ثم جعل قيمة المواطنة أرضية صلبة  والتسامح واحترام اصحاب العقائد االخرى

 .اإلعالمية لألحداث المختلفة/ ية ال غنى عنها في المعالجة الصحفيةوخلفية قو 
إلزام مؤسسات الدولة بالقيام بدورها في تفعيل أسس دولة سيادة المواطنة والقانون،  - 3

وفي تكريس مبدأ المساواة الذين ينص عليهما الدستور كسياسة عامة تترجم واقعيا فيما 
 . انينيتخذ من قرارات إدارية ومشروعات قو 

 .حل األحزاب القائمة على أساس ديني ومصادرة ممتلكاتها وتصفية كل نشاط لها - 4
يجرم أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق ويعاقب عليه   إصدار تشريع 5

بجزاء قانوني، يحاسب بموجبه كل من يثبت ممارسته التمييز ضد أي مواطن أو 
نشاء مفوضية تتولى مراقبة  حقوق المواطنة وتضطلع بمهمة تلقي الشكاوى مواطنة، وا 

 .الخاصة بالتمييز ضد المواطنين والبت فيها



 

 

 .إصدار قانون موحد إلنشاء وترميم دور العبادة دون تفرقة على أساس الديانة 6
رساء  7 مراجعة جميع التشريعات التي تميز ضد المرأة بما يضمن تجريم العنف ضدها وا 

وكرامتها في كل القوانين ، وعلي األخص قوانين األسرة  مبدأ المساواة واحترام مكانتها
مع ضمان توافق كل التشريعات مع االتفاقيات .في إطار مبادئ الشريعة االسالمية 
 .الدولية التي تؤكد علي حقوق االنسان

حل جميع المشاكل الخاصة بفئات من المواطنين ، كالمسيحيين والبدو ، بروح من  1
ورفض الحلول األمنية لها ، والدفاع عن حقهم في شغل جميع العدالة والمساواة ، 

الوظائف بال تمييز ، ومساندة كفاحهم المشروع من أجل المساواة والحصول علي 
نصيب عادل في خطط التنمية ، ومنع كل أشكال التحريض التي تمارس ضدهم 

والثقافة المصرية  واالعتراف بكل روافد الثقافة المصرية وتنوع منابعها مع إدماج التاريخ
 .وتنوع منابعها مع إدماج التاريخ والثقافة القبطية والنوبية في مناهج التعليم

 
 برنامجنا لذوي االعاقة

تنطلق رؤية حزب التحالف الشعبي االشتراكي لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من  أن ما 
مجتمعبة تملك طاقات عظيمة ومن ينقصهم ليس الجهاز التعويضى، بل الرعاية الشاملة لقوى 

ضرورة دعم  مشاركتهم في كافة مناحي الحياة في مصر اسوة بكافة المواطنين المصريين، 
 .واالستفادة من طاقتهم وابداعهم فى تطوير المجتمع 

وفي ظل المساعي المجتمع  للنهوض بقضايا االعاقة، وبالرغم من بعض التطورات  مازالت 
العاقة ودمجهم بالمجتمع ال يتعدى خطوة واحدة على طريق العدالة مشاركة األشخاص ذوي ا

االجتماعية  وتعزو الدراسات ذلك الى عدد من المعوقات والتحديات الثقافية والمجتمعية، 
واالقتصادية والسياسية، واالجرائية والقانونية التي تحول دون ممارستهم الحياة باستقاللية 

 .ومساواة مع اآلخرين
 :ية الحزب على وتنهض رؤ 



 

 

الصادر عن المجلس القومي لشئون اإلعاقة، وان يخرج للنور مع مجلس  إقرار قانون اإلعاقة
 .النواب القادم ويكون من أوائل تشريعاته

 وضع واعتماد االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة . 
 ام التأمين تطوير برامج وزارة الصحة في الكشف المبكر والتدخل المبكر، وتعديل نظ

 . ليشمل األطفال ذوي اإلعاقة منذ اليوم األول للوالدة او األصابة باإلعاقة الصحي
 ،التي % 5وال  يتعلق االمر فقط بنسبة الـ  تمكين ذوي اإلعاقة من حقهم في العمل

أقرها القانون  بل يجب إلزام للمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء بإجترام مبدأ 
تكافؤ الفرص لذوي اإلعاقة وتمكينهم من العمل في كافة المؤسسات على نفس المسافة 

 ..مع أقرانهم من غير ذوي اإلعاقة وتغليظ العقوبة على المخالفين
 ليتثنى   0206المزمع بدءه في  تضمين اإلعاقة بدقة في استمارة التعداد السكاني

حصر أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة ومعرفة كل شرائح المجتمع بشكل دقيق ُيتيح 
لمؤسسات الدولة العمل عليها، فمنهجية األرقام احدى الطرق السليمة واألساسية ألي 

 . مشروع قومي تقوم به الدولة
  على كافة مؤسسات الدولة العامة  طني متكامل لتطبيق الكود الهندسيمشروع و

والخاصة، على ان يشمل الكود اإلتاحة المكانية والتكنولوجية، اي ان تهيئ كل بقعة في 
مصر لتكون مناسبة لذوي اإلعاقة، فال يجوز ان ُيمنع طالب من مدرسة او جامعة ألنها 

رسمية الن المؤسسة الحكومية ليس بها ُمن غير مؤهلة، او ال يستطيع إنهاء أوراق 
 . امكانية الوصول هي حق يكفله الدستور واإلتفاقيات الدولية. يتواصل معه

 لغاء اشراف وزيرة التضامن االجتماعي استقاللية المجلس القومي لشئون اإلعاقة ، وا 
عالء الدستور والقانون بتطبيق حكم القضاء اإلداري الصادر في  ير ينا 02عليه، وا 

 .بإلغاء اشراف وزيرة التضامن االجتماعي 16021لقضية رقم  0205
 الفالحى -البرنامج العمالى 



 

 

استمرت الطبقة العمالة في تحركاتها االحتجاجية المتصاعدة علي مدي السنوات الماضية مع 
ارتفاع معدالت الفصل التعسفي ، وعودة السخرة من خالل شركات المقاوالت وتوريد العمالة 

 .اد حجم العمل في القطاع غير الرسمي بالضماناتوز .
وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في بحث القوي العاملة بالعينة  -

من عمال القطاع % 5486من عمال القطاع الخاص خارج المنشآت و% 5180نجد أن 
من عمال  %7783كما أن . الخاص داخل المنشآت يعملون بال عقود عمل قانونية 

من عمال القطاع الخاص داخل المنشآت % 5486القطاع الخاص خارج المنشآت و
 .يعملون بال تأمينات اجتماعية

من عمال القطاع الخاص المنظم داخل المنشآت ال يوجد لديهم تأمين % 74بل أن  -
 .صحي 

مليون في الحكومة و  585مليون عامل يعملون بأجر في مصر منهم  0487يوجد  -
ألف يعملون في قطاع  403ف في القطاع العام وقطاع األعمال العام ، أل 102

 480مليون عامل في القطاع الخاص داخل المنشآت و  381بينما يوجد . االستثمار 
 .مليون يعملون بالقطاع الخاص خارج المنشآت

 .مليون من النساء 081مليون يعملون بالزراعة منهم  584 -
مليون يعملون بالصناعات التحويلية،  080و  مليون يعملون بحرف يدوية 385 -

 .مليون يعملون في التشييد والبناء 081
 :يعتمد علي  مرحلىبي االشتراكي برنامج لذلك يتبني حزب التحالف الشع

 :الحريات النقابية 
إقرار حق العمال في التجمع السلمي االختياري والحق في إنشاء نقاباتهم بحرية  -

لتمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم ، وتحسين  ودون تدخل من أي جهة ؛
رساء القواعد األساسية للحوار بين أطراف العمل الثالثة  شروط وظروف العمل وا 
واعتبار المفاوضة الجماعية السبيل لحل نزاعات العمل وأال يتضمن القانون أية 

 .قيود على هذه الحقوق 



 

 

ام إليها ، أو االنسحاب منها بحرية ، احترام حق العمال في تأسيس نقاباتهم ، أو االنضم -
قرار لوائحها،واختيار قادتها والمساهمة في تأسيس االتحادات النوعية والجغرافية والعامة،أو  وا 

 .االنضمام إليها،واالنضمام إلى االتحادات الدولية ذات الصلة 
ية والسماح بالعمل التزام شركات االستثمار بتوفير الحماية للنقابات العمالية وللقيادات النقاب -

 .النقابي داخل الشركات بما ال يؤثر علي سير العملية اإلنتاجية
 :عالقات العمل واألجور 

صدار قانون جديد للعمل يحافظ على الحقوق والمبادئ  0223لسنة  00إلغاء القانون  - وا 
فيها بما ورد  0204األساسية في العمل كما وردت في المعايير الدولية التي التزم دستور 

 .وفى مقدمتها الحماية من الفصل التعسفي ومنعه ( 53)من حقوق بموجب المادة 
تشكيل مجلس أعلى لألجور ُيمثل فيه منظمات العمال وخبراء محايدون، مع إلزام أصحاب  -

 .العمل بتنفيذ ما ورد في القانون من حقوق للعمال 
بأسعار السلع والخدمات  وضع حد أدنى لألجور يكفل حياة الئقة وكريمة للعامل،وربطه -

 .األساسية ومعدالت التضخم
مثل الحد األدنى لألجور، والمراجعة السنوية  05وضع حد أقصى لألجور ال يتجاوز  -

 .لمستويات األجور وزيادتها وفقا  لمعدالت التضخم
التركيز علي األجر األساسي كمصدر رئيسي لدخل العامل علي أال تزيد األجور المتغيرة  -

 . ن األجر الشاملم% 02عن 
محاربة التمييز في شغل الوظائف العامة على أساس طبقي عبر التوريث و الوساطة، و  -

 .تطوير جهاز الدولة بناء على مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص
تطوير التشريعات المحلية لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومنع تضارب المصالح وفقا  -

 .الدولية و التجارب العالمية في هذا الشأن للمعاير الخاصة باالتفاقيات
إصالح هيكل التعيينات في المؤسسات العامة والخاصة بحيث يضمن تثبيت العمالة المؤقتة  -

لغاء العمل المؤقت في األعمال التي لها صفة الديمومة  .وا 



 

 

اعتالء الوظائف والمراكز القيادية وجميع أشكال المشاركة والعمل يجب أن يؤسس علي  -
 .س الكفاءة وليس علي أساس تفوق جنس علي آخرأسا

صدار قانون يجرم شركات توريد  - تصفية شركات تشغيل العمالة التي تعيدنا لعصر السخرة وا 
 .العمالة

إلزام الدولة بالتوقيع علي اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة  بعمال الزراعة وخدم  -
 .المنازل ومكافحة البطالة

يجاد آليات للتعاون بين وزارة القوي العاملة زيادة االهتمام بال - سالمة والصحة المهنية وا 
 .والنقابات العمالية وأصحاب العمل في تحقيق هذه الشروط ومراقبة تنفيذها

تعديل قوانين االستثمار لتتضمن إلزام المستثمرين بتوقيع مدونة سلوك تتضمن التزاماتهم  -
 .لحقوق النقابيةتجاه عمال الشركات وااللتزام بالمبادئ وا

أن تتولي وزارة القوي العاملة من خالل مكاتب العمل منح العمال تصاريح العمل وختم  -
األوراق الرسمية والمستندات الخاصة بالرقم القومي وجوازات السفر وعدم ترك هذه الوظيفة 

 .بيد النقابات
 الفالحين 

 الجيل ملك مورد األرض ألن مصر في والعقارات لالراضي األجانب تملك قانون إلغاء -
 .القادمة واالجيال الحالي

 التعاونيات عضوية وتعديل والمستصلحة القديمة االراضي في الزراعية الحيازات تقنين -
 .للمالك وليس المنتجين للحائزين لتكون الزراعية

 السكر وقصب والكتان القطن مثل بالصناعة المرتبطة الزراعية المحاصيل بتنمية االهتمام -
 .الزراعي والتصنيع الزراعي واالرشاد الزراعية بالميكنة االهتمام وزيادة والبنجر

 الفالحين ودعم والكساء الغذاء تغطي التي المحاصيل من الذاتي االكتفاء تحقيق علي العمل -
 والتركيب التعاوني والتسويق الزراعية الدورة وعودة الزراعي االنتاج مراحل مختلف في

 .التنمية احتياجات يراعي الذي المحصولي



 

 

 بفوائد قروض يعطي الفالحين ملك تعاوني بنك إلي الزراعي واالئتمان التنمية بنك تحويل  -
 من بدال   للقروض المحصول لضمان العودة مع المنتجين بصغار واالهتمام منخفضة
 .و إسقاط ديون صغار الفالحين  األراضي

عفاء تعاونية بقروض المنتجين ودعم واللحوم الدواجن صناعة تطوير  -  الصناعة مدخالت وا 
حكام الجمركية الرسوم من  .السالالت جودة علي الرقابة وا 

 .تصنيع الريف ومعالجة المخلفات الزراعية كجزء من التنمية الشاملة -
 الزراعي باالنتاج الزراعة وكليات الزراعية البحوث مراكز وربط الزراعي اإلرشاد دور تفعيل -

 .المحاصيل وتطوير االنتاجية لزيادة
 حياة لهم يكفل بما الصحي والتأمين االجتماعي التأمين لمظلة الفالحين جميع خضوع -

 .التقاعد لسن الوصول عند كريمة
 
 

 حزب التحالف الشعبي االشتراكي
 
 
 

 
 


