


 2 







 ٣ : تقديم  
  ٤ .المباديء العامة للحزب 
  ٧ .المباديء التنظيمية للحزب 
  ٩ .أهداف الحزب 

 ١٠ 
  ١١ .صيانة كافة الحقوق 
 ١٤ .آليات عملية لحماية وتعزيز حقوق وحريات المواطنين 
  ١٧ .شرعنة مدنية الدولة 

 ١٨ 
  ٢٠ .التنمية اإلقتصادية 
  ٢٤ .التنمية اإلجتماعية 
  ٢٥ .التنمية الثقافية 
  ٢٧ .التنمية البيئية والصحية 
  ٢٨ .التنمية السياسية 
  التنمية البشرية.  

٢٩ 
٣٢ 

 

 

 

 



 3 

 

 

 


يصنف حزب احلياة على أنه حزب سياسي ليربايل ، يـؤمن بـاحلقوق واحلريـات اإلنسـانية يف ظـل                    

 . قيام دولة مدنية ذات سلطات قادرة على محاية وتعزيز حقوق وحريات مواطنيها 

 حزمـة مـن احلقـوق واحلريـات         ويرى حزب احلياة أن تطبيق الدميقراطية الليربالية يستدعي حتقيـق         
. اإلنسانية يف ظل سيادة جمموعة من املباديء العامة مثل املسـاواة واملواطنـة و العدالـة وسـيادة القـانون                     

تلك املباديء سوف تسري على ج متواز مع إحداث عملية التنميـة الشـاملة ـدف اإلرتقـاء مبصـر يف                     
اطن املصـري ، يف حماولـة مـن احلـزب لتطبيـق أهـداف               كافة ااالت واإلرتقاء بكرامة وإنسانية املـو      

 ) .  عدالة إجتماعية– حرية –عيش ( الثورة املصرية 

ويؤمن احلزب بأن الشعب املصري العظيم ميتلك مـن القـدرات واملـوارد واإلرادة مـا ميكنـه مـن                    
عـرب عنـه وتنبـع    اإلنتقال حنو األفضل دائما ، وأنه هذا الشعب ال ينقصه سوى القيـادة السياسـية الـيت ت       

منه ، ومتثل كل أطيافه ، حىت تكون قادرة على تنظـيم قدراتـه والوصـول بـه حليـاة كرميـة ومسـتقبل                     
 .مشرق 

وميتلك حزب احلياة تصورا واضحا حنو حتقيـق أهدافـه اخلاصـة بإحـداث نقلـة نوعيـة يف حيـاة                     
وإذ يـرى   . صـري ذاتـه     املصريني لألفضل وبناء املنظومة الدميقراطية ، وذلـك مـن خـالل املـواطن امل              

احلزب أنه أحد التجارب الليربالية املصرية األصـيلة الـيت نبعـت مـن شـباب وخـربات هـذا الـوطن                
ودف لتحقيق النمو والتقدم له ، بعيدا عـن التجـارب املنسـوخة ، وقريبـة مـن اإلسـتفادة خبـربات                      

 .وجتارب اآلخرين مع احلفاظ على اهلوية املصرية اخلالصة 

 

 



 4 

 


 : احلرية  .١

محاية وتعزيز كافة احلريات الفردية واجلماعية اخلاصة باملواطينني املصريني ، مع العمل على نشـر ثقافـة                 
 .احلرية املسؤلة واليت ال تنتهك حقوق وحريات اآلخرين 

حلفاظ على كرامته لذا فإن     ويؤمن احلزب أن احلرية هي صفة أساسية يف آدمية املواطين وعامال أصيال يف ا             
 .احلزب يتخذ من هذا املبدأ أساسا لنشر املباديء واملفاهيم الليربالية البناءة يف اتمع 

 :احلقوق االنسانية .٢

العمل على محاية وتعزيز احلقوق املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية للمواطن املصـري ،        
 .خلاصة ببعض الفئات اخلاصة مثل املرأة والطفل واألقليات واملهمشني مع مراعاة احلقوق واحلريات ا

وإذ يؤكد احلزب على مراعاة ان احلقوق اإلنسانية هي كل ال يتجزأ وأن العمل على محايتها وتعزيزهـا                   
سوف يكون بشكل متواز من أجل توفري املناخ اآلدمي املالئم الصاحل إلطالق كل طاقات املـواطنني يف                 

 .إلنتاج والتنمية والتعمري ، ويعلى من شان املواطن املصري داخل وخارج وطنه عمليات ا

 :مدنية الدولة  .٣

واليت تقوم على أسس املواطنة واملسواة بني كافة املواطنني يف احلقوق واحلريات والواجبات ، دومنا وضـع   
لى تقدمي كافة اخلدمات لكل     أية إعتبارت جنسية أو عرقية أو دينية أو أيديولوجية، وتعمل مدنية الدولة ع            

القطاعات اتمعية باملساواة ، مع مراعاة أن الدولة كيان اعتباري ال جيوز إعطاؤه صبغة دينية معينه ، وأن              
الدولة هي الوطن جلميع األديان والعراق والثقافات دومنا أي متييز ، لذا فإن مدنية الدولة ستكون حمفـزا                  

 .، وتقبل اآلخر ، ومظلة للجميع رئيسيا لإلبداع واحلوار الفعال 

 : التنمية الشاملة  .٤

قطاعات بعينـها ، ويـؤمن      /واليت تقوم على إحداث تنمية يف خمتلف القطاعات دون التركيز على قطاع           
احلزب بانه ال يوجد تنمية شاملة دون توافر مؤسسات وطنية للبحث العلمي ، تعتمـد علـى الشـباب               

 خربات اتمع الدويل ، ومن خالل وضع خطط إستراتيجية يكـون           املصري ، وقادرة على اإلستفادة من     
، وتعتمد جماالت تلـك      املواطن شريك يف وضعها وتنفيذها ، وتكون مرآة إلحتياجات الشارع املصري          
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التنمية على التنمية البشرية، والصناعية ، والزراعية ، والتجارية ، والسياحية ، واملوارد الطبيعية ، والبيئية ،              
 .صحية ، والتكنولوجية ، وكل جماالت التنمية القادرة على احداث ضة شاملة باتمع املصري وال

 : العدالة اإلجتماعية  .٥

اليت ترتكز على مباديء املساواة وتكافوء الفرص بني كافة املواطنني ، ويقوم على تقدمي اخلدمات بشكل                 
حاجة ، وبناء نظام قادر علـى توزيـع مناسـب           متساو لكافة املواطنني مع التركيز على الفئات األكثر         

للدخول وفقا للقدرة اإلنتاجية للفرد ولإلطار الدويل املنظم للعملية ، مع مراعاة الفئات ذات اإلحتاجات               
اخلاصة ، كما يهتم هذا املبدء بتوفري الفرص واخلدمات للمناطق احملرومة يف ظل مناخ عام من املساواة بني                 

 .لة واحلقوق والواجبات ومناخ ليربايل يكفل احلرية والعدالة واملساواة اجلميع حتت مظلة الدو

 : قدسية موارد الدولة  .٦

ويعتمد هذا املبدأ على آليات اإلستغالل األمثل لكل موارد الدولة مع اإلهتمام بشكل خـاص بـاملوارد                 
لألفضل ، كمـا    البشرية ، وذلك لتقديس احلزب لقدرات وملكات الشعب املصري وقدرته على التغيري             

يوىل هذا املبدأ باإلهتمام بأحقية األجيال القادمة يف موارد الدولة ، مما يدفعنا لدراسة اإلستغالل األمثل هلا                 
وفق استراتيجيات بعيدة املدى تضمن حقوق األجيال القادمة ، بل وحتاول أن تترك هلم أكثر مما هو متاح                  

 وفق شروط تسنح للمصريني بالتمتع ببيئة حتفـظ صـحتهم           يف املرحلة احلاضرة ، مع مراعاة أمهية العمل       
وتقيهم مما إستوطن هذا الوطن من أمراض جلبتها سياسات كانت تزكي املصلحة الفردية على املصـلحة              

 .العامة 

 :أمهية العمل كجزء فعال يف اتمع الدويل .٧

 على مبدأ التعـاون والفائـدة   وذلك من خالل بناء أطر تواصل فعالة مع اتمع اإلقليمي والدويل ، تقوم           
املشتركة والعادلة ، وتتسيدها أسس اإلحترام املتبادل لشعوب كافة الدول وتقديس حقوقهم املشـروعة ،         
وكذلك بناء شراكات قوية بني الفاعلني يف اتمع الدويل على كافة األصعدة ، اإلقتصادية ، والثقافيـة ،           

يث تعمل تلك الشراكات على خلق مناخ آدمي ودميقراطي وبناء          والسياسية ، واإلجتماعية ،واملدنية ، حب     
بني الشعب املصري واتمع الدويل ، مع مراعاة احلفاظ على الطابع اخلاص بالشعب املصري واحلفـاظ                

 .على هويته ونبذ كل املصطلحات السلبية الدخيلة على تلك اهلوية والثقافة الكرمية 

فعيل مباديء السالم العاملي بني الشعوب ، وذلك بالعمل على ضحض           كما يهتم هذا املبدأ بالعمل على ت      
سياسات العنف والتسليح  األعمي واحلروب الداخلية واخلارجية ، ونشر مباديء التفاوض ووضع احللول              

 . السلمية لكل الرتاعات القائمة 
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 :سيادة القانون .٨

ركيزة األساسية للدول واألنظمة الدميقراطية ، ويعين تفعيل مبدأ سيادة القانون ، حيث يعد هذا املبدأ هو ال         
مع اإلهتمام بتحقيق مبدأ املساواة بني اجلميع أمام القانون ، وعدم املساس حبريات املواطنني الشخصية أو                
العامة حبجة تطبيق القانون ، والتنبيه على أمهية حتقيق استقاللية ونزاهة القضاء املصري ملا ميثله من حجـر             

ق هذا املبدأ ، مع العلم بأمهية حتقيق الشفافية والرتاهة بني أجهزة السلطة التنفيذية بصـفتها                األساس لتطبي 
املنفذ األول لألحكام القانونية ، ودميقراطية املنظومة التشريعية بصفتها احلصن التشريعي الذي ميثل الشعب         

 .وحيمي الدستور 

 :التعددية  .٩

ات واأليديولوجيات واألعراق واجلنسيات هى األساس الذي يولد        إن التعددية يف األفكار واآلراء واملعتقد     
األفكار واإلبداعات لكل الشعوب ، ويؤمن احلزب بأن قبول اآلخر وسيادة مناخ ال حيتكره أي طرف أو                 
فصيل او فئة هو أساس الدميقراطية الليربالية ، واليت ترتكز باألساس على احلوار الفعال بني كافة األطراف                 

 .ة أشكال التمييز واإلحتكار ورفض اآلخر ونبذ كاف

 :حتقيق الدميقراطية . ١٠

رمبا تعرف كل إيديولوجية وفكر سياسي الدميقراطية من منظور معني ، ولكن حزب احلياة، يـرى أنـه                  
بتحقيق املباديء السابقة من حرية وعدالة ومساواة وتعددية وتنمية شاملة وسـيادة القـانون وإحتـرام                

ل كجزء فاعل بشكل سلمي يف اتمع الدوىل يف ظل أطر الشراكة الفعالـة هلـو          خمصصات الدولة والعم  
أحد أهم مرتكزات النظام الدميقراطي ، وأنه يف حالة تطبيق البماديء التسع املذكورة أعاله فإنه سـوف                 

حمللية خيلق نظاما دميقراطيا يليب إحتياجات كافة املواطنني وحيمي حقوقهم ويعلى من إنسانيتهم ومكانتهم ا             
 .واإلقليمية والدولية 
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يقوم حزب احلياة على أساس دميقراطي ليربايل يؤمن بضرورة تـوفري إطـارا مـن الدميقراطيـة يف                  
العالقات الداخلية للحزب ، وذلك من خالل بناء هيكل تنظيمي للحـزب يقـوم علـى املبـاديء                  

 : التالية 

 :  املعلومات حرية تدفق -١
وألن احلزب هو كيان إعتباري قـائم باألسـاس علـى جمهـودات وقـدرات أعضـاؤه واملـؤمنني                   
بأيديولوجيته ، فإن احلزب يؤمن بضرورة أن يكون هؤالء األعضـاء بكافـة فئـام هـم األسـاس                   

ذلـك  يف عملية صناعة القرار وهم املنفذ الرئيسي له واملراقب واملقيم لكافـة سياسـيات احلـزب ، و                 
 .من خالل إتاحة كافة املعلومات اخلاصة باحلزب بكل شفافية ونزاهة ألعضائه 

 : املساواة  -٢
بني كافة األعضاء واملنتمني للحزب ، حيث أن احلزب يرى أن الكل متسـاوون بغـض النظـر عـن                    
أيه إختالفات جنسية أو فكرية أو عرقية أو طائفية وأنه البد من توحيد كافـة تلـك الفئـات حتـت                     

 .لة واحدة دومنا أية إعتباراتمظ
 : دميقراطية تويل املناصب احلزبية  -٣

وإذ يرى احلزب أنه لن يكون صادقا يف دعوته إال بتطبيق املمارسـات الدميقراطيـة الـيت ينـادي ـا        
يف الداخل أوال ، ولذا فإن حزب احلياة يؤمن بضرورة أن تكـون عمليـة تـويل املناصـب احلزبيـة                     

دم أعضاء احلزب حقهـم يف إختيـار مـن ميثلـوهم يف املناصـب القياديـة                 باإلنتخاب ، وأن يستخ   
للحزب ، وأن تكون تلك املناصب دورية ، وأن تـتم كـل تلـك العمليـات بالشـفافية والرتاهـة                     

 .املطلوبتني ، أمال يف حتقيق املصداقية واإلحترام ألهداف احلزب ومبادئه 
 : تفعيل قدرات الشباب  -٤

 األساسي لكافة األحزاب والقـوى السياسـية واحليـاة بشـكل عـام يف               وإذ يرى احلزب أن احملرك    
أي دولة هلو عنصر الشباب ملا يتمتع به من قـدرات عقليـة وجسـدية وروحيـة ، ولـتكن الثـورة                    
املصرية دليال على ذلك ، لذا فإن احلزب سوف يويل للشباب إهتمـام خـاص مـن حيـث رفعـي                     

لقيادية بـاحلزب ، واإلعتمـاد علـيهم يف كافـة جمـاالت         الوعي والقدرات ومتكينهم لتويل املناصب ا     
التخطيط والتنفيذ واملتابعة ، وجعلهم احملرك األساسي حلـزب احليـاة ، وإلسـتكمال الصـورة فـإن                
احلزب سوف يعمل على خلق حالة مـن التمـازج بـني القـدرات الشـبابية واخلـربات العمريـة                    

 .صلحة الوطن املختلفة دف الوصول ألفضل آداء حزيب يصب يف م



 8 

 : اإلستقاللية احلزبية  -٥
يؤمن احلزب بأنه البد من توافر اإلستقاللية احلزبيـة يف عمليـة صـنع وإختـاذ القـرار                  
وعدم الدخول يف أيه شراكات أو صفقات غري معلنه وأنـه يف حالـة الـدخول يف أيـة                   

أيـه  شراكات فإن املشاركة يف إختاذ هذا القرار ، واملصلحة العامـة سـيكونان أسـاس                
 .شراكات حزبية 

كما يؤمن احلزب بضرورة حتقيق اإلسـتقاللية املاديـة كأحـد أهـم آليـات حتقيـق                 
 .اإلستقرار واإلستقاللية اإلدارية 

، لقواعـد تفصـيلية حتـدد بدقـة          على الالئحة احلزبية ترمجة تلك املباديء العامـة        -٦
  .آليات حتقيق تلك املباديء
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 ، البشـرية ، واإلقتصـادية ، واإلجتماعيـة ،           إحداث ضة مصرية شـاملة يف مجيـع اـاالت          -١
 .والثاقفية ، والفنية ، والعلمية ، مع احلفاظ على اهلعوية املصرية 

 كأحد أهم اخلطوات الـيت تعـزز  كرامـة املـواطن             رفع مكانة مصر إقليميا ودوليا بني دول العامل        -٢
هلدف الثائرون يف يناير ، الذين قـدمو أرواحهـم مـن أجـل كرامـة املـواطن                  املصري ، وقد قاد هذا ا     

 .املصري
 ، والـيت ترتكـز علـى مبـاديء احلريـة      تطبيق أسس ومعايري الدميقراطية الليرباليـة يف مصـر    -٣

والعدالة واملساواة والتعددية وقبول اآلخر واملواطنـة ومدنيـة الدولـة ، مـع مراعـاة اهلويـة والطـابع           
 .املصري

 األمثـل ، مـع مراعـاة احلفـاظ علـى         فاظ على املوارد اخلاصة مبصر واستثمارها بالشـكل       احل -٤
 .البيئة وصحة املواطن املصري كأساس يف عمليات استغالل املوارد 

 ، وإحـداث نقلـة نوعيـة يف ثقافـة املـواطن             احلفاظ على حقوق وحريات املـواطن املصـري        -٥
ـ           ايف مبعرفـة كافـة حقوقـه ومسـارات الـدفاع           املصري ، حبيث يصل املواطن لدرجة من الـوعي الك

 .السلمي عنها ، وآداء واجباته على النحو املطلوب إلحداث التقدم والرقي هلذا الوطن 
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إلقتصـادية واإلجتماعيـة والثقافيـة وغريهـا        يرى حزب احلياة بأن احلقوق اإلنسانية املدنية والسياسـية وا         

من احلقوق اخلاصة بالفئات األكثر إحتياجا للمناصره ، هلي جـزء ال يتجـزأ ، وأنـه علـى كـل األنظمـة                 
الدميقراطية مراعاة وحفظ تلك احلقـوق ملواطنيهـا بشـكل متسـاو ، وأن ترتكـز التشـريعات املصـرية                  

 . على تطبيقها بشكل عملي على أرض الواقع على وثيقة رئيسية تعترف بكافة احلقوق وتعمل

 : ويعتمد احلزب للطريقة العاملية لتنظيم تلك احلقوق وفق املنظومة الدولية يف تقسيمها لآليت 

 

 :ومن الضروري أن حتمي التشريعات املصرية احلقوق اآلتية 

 .حق تقرير مصري كل شعب وإختيار نظامه ومن ميثله  -
 .حق الشعب يف التصرف يف موارده وثرواته بالشكل الذي يرتضيه  -
املساواة بني كافة املواطنني دون إحداث أي متييز ، اللهم سـوى التمييـز اإلجيـايب للفئـات األكثـر                     -

 .حاجة مثل املرأة والطفل واألقليات العرقية 
 .حق احلياة للمواطنني كحق أصيل  -
أن فرض القوانني اإلسـتثنائية البـد وأال ينتـهك حرمـة احليـاة              حرمة احلياة الشخصية ، مع العلم ب       -

الشخصية وأن يفرض وفق اسـتفتاء عـام وجيـدد وفـق اسـتفتاء عـام وال يفـرض إال للضـرورة          
 .القصوى كما حيددها ممثلو الشعب وليس ممثلي السلطة 

شـريك املناسـب،    ضمان حرية املواطنني يف الفكر والتعبري واإلعتقاد والعمـل والتنقـل ،واختيـار ال              -
 .وكافة احلريات الشخصية 

 .حرية التجمع والتعبري عن اآلراء بالطرق السلمية  -
احلق يف ممارسة كافة األنشطة السياسـية والعقائديـة واإلجتماعيـة طاملـا أـا ال متـس حريـات                     -

 .اآلخرين أو تنم عن فعل إرهايب أو متطرف 
 والسياسـية والـيت وقعـت مصـر عليـه وصـدقت             وقد نظم تلك احلقوق العهد الدويل للحقوق املدنية       

على التوقيع ، وإذ يرى احلزب أنه من اإلمكان اإلستفادة من تلـك الوثيقـة العامليـة يف وضـع الدسـتور                      
 .املصري مع احلفاظ على اهلوية املصرية ووفقا آلراء وإختيارت الشارع املصري 
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 : ب أنه على كافة األنظمة التشريعية أن تتضمن تشريعاا محاية احلقوق اآلتية ويرى احلز

، من خالل شروط توظيـف عادلـة ونزيهـة، واحلمايـة مـن العمـل القسـري أو                   احلق يف العمل   -
اإلجباري، واحلق يف تشكيل نقابات واالنضمام إليهـا؛ ووضـع نظـام عـادل لالجـور واملرتبـات                  

 .  العامل وحرياته وساعات العمل ومحاية حقوق
، و ضمان أن يكون التعليم يف املرحلة األولية إلزاميـاً وباـان، وأن يكـون التعلـيم                  احلق يف التعليم   -

متاحاً ومقبوالً بشكل مالئم بالنسبة لكل فرد ، وأن يكون املتاح بـاجلودة الـيت تعمـل علـى خلـق                     
يغـذي متطلبـات العمـل الثقـايف        نظام علمي تكنوقراطي ، يغذي سوق العمل باخلربات الفعالـة و          

 .والسياسي واإلجتماعي واملدين والسياسي 
 ، مبـا يضـمن بقـاؤهم واحلفـاظ علـى تـراثهم              احلقوق الثقافية لألقليات وللشعوب األصـيلة       -

وحضارام ، وعادام وتقاليدهم وأحترامها وتقدمي كافـة وسـائل الـدعم املناسـبة الـيت تضـمن                  
تمع وحمافظة على هويتها اخلاصةحتويلهم لعناصر فعالة يف ا. 

، مبـا يف ذلـك احلـق        احلق يف احلصول على أعلى مستوى ميكن بلوغه للصحة البدنيـة والعقليـة             -
يف التمتع بظروف معيشة صحية، واحلـق يف احلصـول علـى خـدمات صـحية مالئمـة ومقبولـة                    

 .وذات مستوى
لكيـة، واحلمايـة مـن اإلجـالء        ، مبا يف ذلك احلق يف ضـمان امل        احلق يف احلصول على مأوى مالئم      -

القسري، واحلق يف احلصول على مأوى صاحل للسـكن بتكـاليف حمتملـة ويف موقـع مناسـب وأن                   
 .يكون مالئماً ثقافياً

  .احلق يف احلفاظ على تراث الشعوب الثقايف واحلضاري -
يف ، مبا يف ذلك احلـق يف التحـرر مـن اجلـوع، واحلـق يف احلصـول        احلق يف احلصول على الغذاء     -

كل األوقات على غذاء صحي ومالئـم إنسـانيا وإقتصـاديا ، ومحايـة الشـعوب مـن التعـرض                    
للمشكالت اخلاصة بتلوث الطعام أو إرتفـاع أسـعاره أو إحتكـاره أو التعـرض خلطـر ااعـات                   

 .ونقص سبل الغذاء
لصـحية،  ، ويعين احلق يف احلصول على ما يكفـي مـن امليـاه واملرافـق ا        احلق يف احلصول على املياه     -

 .على أن تكون متاحة وميسرة وآمنة
ويفرض هذا احلق على الدولـة ومؤسسـاا ضـمان تطبيـق كافـة القـوانني                 ،   احلق يف بيئة نظيفة    -

اخلاصة باحلفاظ على البيئة وموارد الدولة الطبيعيـة ، مبـا يضـمن حيـاة صـحية وآدميـة لكافـة                     
ت تـؤثر علـى البيئـة وصـحة املـواطن           مواطنيها ، مبا يف ذلك عدم الشروع يف انتهاك أية سياسـا           

وموارد الدولة بشكل سليب سواء بطريقـة مباشـرة أو غـري مباشـرة أو علـى املسـتويات الزمنيـة               
 ).فصرية ، ومتوسطة ، طويلة املدي ( املختلفة 
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وقد نظمت تلك احلقوق بالعهد الـدوىل اخلـاص بـاحلقوق اإلقتصـادية واإلجتماعيـة والثقافيـة الـيت                   
ه مصر إبان فترة احلكم السابق للثورة ، ولكنه مل يتم تفعيـل الكـثري مـن بنـود تلـك         وقعت وصدقت عل  

امليثاق ، ويرى احلزب ان احلقوق اليت وردت يف تلك الوثيقة تعـد أسـاس هـام لوضـع حجـر أسـاس                       
 .لدستور مصري حيمى تلك الفئة من احلقوق 
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 ، وذلك وفـق إطـار ينظمـه القـانون واملمارسـات             ضمان إستقاللية ونزاهة املؤسسات القضائية     -
العملية حبيث تعرب اهليئات القضائية عن حصن مـدافع عـن القـانون ، وميثلـه قضـاه مـن كافـة                      

ة تعـرب عـن حـال القضـاء         األطياف والفئات دون أي متييز ، وتكون السلطة القضائية جهة مسـتقل           
وال يرأسها أو يتحكم يف شؤا سوى أعضـائها ، وال يراقـب أعماهلـا سـوى جهـات شـعبية ال                      

 .تنتمي أليا من السلطتني التشريعية أو التنفيذية 
تكفل تنفيذ األحكام القضـائية وتطبيـق القـانون مبـا حيتـرم      حتديد أدوار واضحة للسلطة التنفيذية   -

قانون الوضعي ، ومبا يراعي صيانة حقـوق وحريـات املـواطنني ، وبشـكل ال                األحكام القضائية وال  
 .تشوبه سلطة إدارية على أيا من أجهزة السلطات القضائية والتشريعية 

وذلك من خالل تـوفري منـاخ انتخـايب حـر           بناء سلطة تشريعية متثل املواطنني وتعكس تطلعام ،          -
لـى بنـاء منظومـة تشـريعية حتمـي كافـة حقـوق          ونزيه يفرخ جمالس تشريعية متثيلية ، تعمـل ع        

وحريات املواطنني ، وتعرب عن أماهلم وتطلعام ، وتقوم بدور السـلطة التشـريعية بوضـوح ومبـا ال                   
يتداخل مع أدوار األجهزة احمللية ، يف ظـل وضـوح وفصـل تـام بـني أدوار السـلطة التشـريعية                       

لتشـريعية بالرقابـة علـى اعمـال احلكومـة      والتنفيذية وعدم وجود أي تداخل سوى قيام السـلطة ا         
كممثل عن السلطة التنفيذية، حىت حند جمالس برملانية دميقراطيـة ونبعـد عمـا قـد كـان يصـيب                    
الربملانات املصرية من آفات تزاوج السلطة وراس املال ونـواب اخلـدمات و وغريهـا مـن اآلفـات                   

 .اليت أبعدت السلطة التشريعية عن إطار مهامها بشكل كامل 
 

 

يرى احلزب أنه من الضروري توافر جمموعة من السمات يف الدسـتور املصـري حـىت يتسـين                
له خلق مناخ دميقراطي ليربايل يساعد على إحداث تقـدم فعلـي علـى الصـعيد املصـري ،                   

 : وتأيت أهم تلك السمات يف اآليت 

 ساسـية تضـمن حزمـة حقـوق وحريـات املـواطنني      أن يستند الدستور يف األساس على وثيقة أ        -
كما كفلتها املواثيق الدولية والشرائع السماوية والطبيعـة اإلنسـانية ، وأال يـتم إختـراق أو انتـهاك               

 .أو اإلنتقاص من تلك احلقوق واحلريات مهما كانت الظروف
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 وأن تعمـل تلـك      أن يتم وضع الدستور من قبل هيئة تشريعية تضم اخلرباء والقـانونيني احملايـدين              -
اللجنة حبرية تامة ودون أيه قيود من أية جهة ، أن ينصب إلتزامهـا األساسـي حـول بنـاء دسـتور                      
حيمي كافة حقوق وحريات املواطنني ويصب يف األسـاس لصـاحل املـواطن املصـري دون التطـرق                  

 . العام أليه أهداف شخصية أو قبائلية أو عقائدية أو فئوية ، أن يكون اهلدف األول هو الصاحل
 ، يـتم مـن خالهلـا دراسـة آراء املـواطنني             أن يسبق إقرار الدستور عملية نقاش جمتمعي واسـع         -

والقوى الفاعلة يف اتمع ، وأن تـدرج آرائهـم يف احلسـبان وأن يـتم اإلسـتفتاء الشـعيب علـى                      
عقـد  الدستور وال يتم إقراره قبل حصوله على الشـرعية الشـعبية الكافيـة ، ألن الدسـتور هـو ال                   

اإلجتماعي بني الشعب وبني سلطات الدولة ، أن بنـاؤه بشـكل دميقراطـي سـوف ييسـر حتقيـق                 
 .أهدافه ومطالبه 

 إلحداث أي تعديل أو تطوير فيـه ـدف تعزيـز عمليـة صـيانة                أن يتميز الدستور باملرونة الكافية     -
ـ                وف أمـام أيـة     احلقوق واحلريات وبناء الدولة الدميقراطيـة ، وأن يكـون بـاجلمود الكـايف للوق

 .تعديالت أو حتريفات تصب لصاحل مصاحل شخصية أو غريها سوى املصلحة العامة 
 ،  الـيت حتـول       أن يتسم الدستور بالوضوح وإستخدام الطـرق املباشـرة يف الوصـف والتعـبري              -

دون الوقوع يف إشكاليات املصطلحات املطلقة أو االرجتالية أو الـيت حتمـل أكثـر مـن معـىن ، أو                     
 .ح بتجاوزات تنتهك حقوق وحريات املواطن املصرياليت تسم

 

 

يرى احلزب انه البد من إحداث عملية املشاركة اتمعية الكاملـة بدايـة مـن مرحلـة صـناعة القـرار                     
نظومـة  وانتهاءا بعمليات املراقبة واملتابعة والتقييم ، ولن يتضح هذا اهلدف سـوى بالعمـل علـى بنـاء م                  

ثقافية للمواطن املصري ، تعتمـد علـى أسـس املعرفـة اجليـدة بـاحلقوق واحلريـات والواجبـات ،                     
ومسارات املساركة يف تطبيق القوانني واملطالبة بـاحلقوق بالشـكل السـلمي ، وأنـه جيـب أن تتشـارك        

ـ                   الل تنفيـذ  كافة مؤسسات الدولة املدنية واحلزبية واحلكومية يف بنـاء تلـك املنظومـة الثاقفيـة مـن خ
برامج توعية ومشاركة جمتمعية ، تتشارك فيهـا كافـة املؤسسـات وفـق خطـة اسـتراتيجية تشـاركية                   
دف باألساس لتحقيق هدف عام وهو رفعي الـوعي اتمعـي بـاحلقوق والواجبـات ودمـج فئـات                   

 .اتمع يف عملية مشاركة شعبية واسعة يف إدارة وتسيري الدولة 
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تعكس رؤية احلزب جمموعة من الضوابط اهلامة لتفعيـل القـوانني والتشـريعات الـيت متـت اإلشـارة           
إليها يف البنود السابقة ، وذلك دف استكمال اإلطار التشـريعي الـدميقراطي بقـيم تطبيـق عمليـة                   

 : تضمن تنفيذ كافة أهداف الدستور والقواننب ، واليت تتمثل يف اآليت 

 .لقوانني على كافة املواطنني بشكل سواء امام القانون دون النظر أليه اعتبارات تطبيق ا -
 .ضمان نزاهة األجهزة التنفيذية  -
بناء منظومة رقابية متتلك أسس الرقابة واحملاسبية ، وترتكز على آليـات الشـفافية والرتاهـة وإعـالء                   -

 .مصلحة املواطن املصري 
ضمان حقـوق وحريـات املـواطن واإلسـتثناء هـو التقييـد         أن يكون األصل يف تطبيق القانون هو         -

 .وليس العكس 
أن يتحول القانون آلداة خلدمة املواطن وليس آداة لتطبيق نظام بريوقراطي خيلـق بيئـة صـاحلة لنمـو                    -

 .كافة أشكال الفساد املايل واإلداري 
 اتمـع املـدين   أن يكون املواطن املصري على دراية وعلم بالقانون وأن تعمـل الدولـة ومؤسسـات         -

 .على إدراج عمليات التوعية والتثقيف القانوين يف كافة األنشطة وااالت واملقررات 
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يؤمن حزب احلياة بكونـة حزبـا ليرباليـا يعتمـد منـوزج الدولـة املدنيـة كأسـاس لتطبيـق املنظومـة            
أو عسـكرية ، إلميـان احلـزب    ) دينيـة  ( زج حكـم ثيوقراطيـة     الدميقراطية، اليت تغيب يف حالة تطبيق منا      

بأن منوزج الدولة املدنية قائم باألساس على التعددية واحلرية واليت ال تـتم بسـيطرة فصـيل واحـد علـى                     
السلطة وإقصاء باقي الفصائل وأن مدنيـة الدولـة هلـو مظلـة كـبرية ختلـق تواجـدا لكافـة الفئـات                       

يرى الربنامج احلـزيب أن منـوزج الدولـة املدنيـة ، البـد وأن حتـدده أطـر        واألطياف يف اتمع ، ولكن   
تشريعية ، تنظم هياكلها ، وحتميها ، وحتدد طبيعة التعامـل مـن خالهلـا ، وتصـيغ مبادئهـا الـيت تتمثـل          

، ومحايـة حقـوق وحريـات املـواطنني ،          ددية ، واحلريـة ، وسـيادة القـانون        أمهها يف ؛ املواطنة ، والتع     
طر الدميقراطية املباشرة والدميقراطية التمثيلية ، وصـعود حكومـات التكنـوقراط ، ودعـم أطـر                 وتطبيق أ 

املشاركة الشعبية الواعية ، ونبذ آفات التعصب واإلرهـاب وسـيطرة الفكـر الواحـد واحلـزب الواحـد         
انونـا  والكيان الواحد ، والتقرب من آليات إشراك الشباب واملرأة واملهمشـني وخلـق إطـار دميقراطـي ق               

 .وثقافة وتطبيق 
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يؤمن حزب احلياة ، بأن عمليات اإلصالح والتنمية هي عملية مسـتمرة، واـا البـد وأن تكـون بشـكل                
كامل يف كافة ااالت حبيث يتم إحداث ضة تنموية حقيقـة، تقـوم علـى التنميـة الشـاملة واإلرتقـاء                     

 .افة قطاعات اتمع مع التركيز على القطاعات األكثر حاجة للتدخل بك

لذا فإن احلزب يرى ان عملية التنمية الشاملة يف مصر يلزمها العمل يف ستة قطاعات خمتلفة والـيت تتمثـل يف                     
 : اآليت
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 : ويتم ذلك من خالل العمل على عدة حماور وهي 

 

إنتهج النظام السابق سياسة صناعية ال متتلك من احلكمـة والتخطـيط مـا يتوافـق مـع إحتياجـات مصـر ، ومل               
مـن الطاقـة املصـرية الغـري متجـددة          % ٤٠حتدث أي تقدم ملحوظ يف منظومة الصناعة املصرية اليت تستهلك           

اب الصادرات الصـناعية املصـرية علـى السـاحة التجاريـة            ، مع إرتفاع نسبة الواردات الصناعية املصرية ، وغي        
جبانب تدمري عدد من الصناعات املصرية مثل الغـزل والنسـيج واأللومونيـوم وغريهـا ، األمـر الـذي آلقـى                      
بظالله على العامل املصري من حيث تشريد عشرات اآلالف مـن العمـال وقيـام العمـال بعمـل اآلالف مـن                      

 . اإلحتجاجت العمالية 
 الربنامج احلزيب حلزب احلياة بأن هناك عدد من اآلليات اليت مـن الضـروري ترمجتـها لسياسـات وخطـط                     ويرى

 : استراتيجية للنهوض بالصناعة املصرية ، وتتلخص تلك اآلليات يف التايل 
فتح جماالت جديدة للإلستثمار ، وأن يعمل النظام احلاكم علـى تنميـة الصـناعة احملليـة وتطويرهـا                   -

ب التطور احلاصل يف السوق العاملية ، وأن تبين عدد من الصـناعات احملليـة الـيت تتـوافر                   حبيث تناس 
 .هلا املواد اخلام املصرية 

عمل حلقات من الشراكة بني مراكز البحث العلمـي وبـني املسـثمرين والدولـة وذلـك لتطبيـق                    -
 .آليات التكنولوجيا والعلم احلديث يف كافة الصناعات 

اإلهتمام بالصناعات القائمة على املواد اخلام املصرية ، مثل صـناعات الغـزل والنسـيج واأللومنيـوم                  -
 .، والفوسفات والزجاج والكتان وغريها من الصناعات اليت مت إمهاهلا يف األنظمة السابقة 

اإلعتماد على تطوير وبناء منظومة صناعية نظيفـة تعتمـد علـى آليـات حلمايـة صـحة املـواطن                     -
ملصري الذي سامهت املخلفـات الصـناعية يف إنتشـار نسـب عاليـة مـن األمـراض بـه مثـل               ا

 .السرطان 
اإلهتمام ببناء منظومة صناعية تقوم على مصادر الطاقة املتجددة مثـل الكهربـاء ، مـع العمـل علـى        -

 التوفري من النسبة اليت تستهلكها الصناعة املصرية من إمجـايل إسـتخدام الطاقـة ، حيـث تسـتهلك                  
 .من إمجايل الطاقة % ٤٠الصناعة املصري حوايل 

محاية الدولة لعدد من الصناعات األساسية وأن تعمل الدولـة علـى بنـاء جانـب صـناعي قـومي                     -
يقوم على متطلبات الشارع املصري ، وحيمي املواطن مـن املمارسـات اإلحتكاريـة ، مـع مراعـاة                   

 .لة البعد عن خصخصة اخلدمات واملرافق األساسية يف الدو
اإلهتمام باملشروعات الصغرية ، وحث املواطنني على بناء نظام إقتصـادي قـائم علـى املشـروعات                  -

الصغرية اليت تساند اآلالت الصناعية الضـخمة وتـوفر فـرص عمـل دائمـة ومسـتمرة للشـباب                   
املصري ، كما ينبه احلزب علـى دور الدولـة واملؤسسـات املدنيـة يف بنـاء ثقافـة املشـروعات                     
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الناجحة بني املـواطنني ، وأن تغـرس ثقافـة إعتمـاد تلـك املشـروعات علـى الدراسـة            الصغرية  
والتخطيط السليم ، وأن تسهم بشكل أو بآخر يف إحداث التقـدم الصـناعي علـى املسـتوى العـام                
، وأال تركز تلك املشروعات على انتاج املواد الغذائية أو األوليـة فقـط كمـا كـان احلـال أيـام                      

ق ، وانه على النظام توفري مسارات تشجيعية للمـواطنني علـى الـدخول يف مثـل                 حكم النظام الساب  
 .تلك املشروعات وتنفيذها 

 .اإلهتمام بالصناعات املصرية الثقيلة كصناعات احلديد واأللومنيوم  -
محاية املستثمرين احملليني واإلقليمني والدوليني من الفسـاد املـايل واإلداري الـذي انتشـر يف أكثـر                   -

ع ، وبناء سوق اإلستثمار املصـري علـى مبـاديء تكـافوء الفـرص ، والصـاحل العـام ،                     من قطا 
 .والتنمية الشاملة ، وأولوية املواطن املصري 

 .تقدمي التيسريات الضريبية واجلمركية لكافة الشباب املقدمني على اإلستثمار  -
ـ             - ددة ، يف حماولـة لقيـاس       العمل على إلزام احلقب الوزارية الصناعية بتحقيق معدالت منو صـناعي حم

التطور الصناعي املنشود ، مع العمل على زيادة إسهام النشاط الصـناعي يف النـاتج القـومي بنسـبة                   
 % .٢٥ال تقل عن 

ضمان حقوق العمل مع اإلجتاه حنو حتديد حد أدين لألجـور أو  حـد أدين حلسـاب قيمـة سـاعات        -
حتسـاب سـاعات العمـل ، وإنتاجيـة         العمل ، ويوصي احلزب لتفعيل سياسة أجور تعتمد علـى إ          

العامل وفق قانون حيفظ حقوق العامل ، ويعمل على دفع العامل املصـري حنـو املزيـد مـن اإلنتـاج        
 .احملترف 

 
  

تعد مصر بلدا زراعيا لديها من املوارد واإلمكانيات ما جيعلـها قـادرة علـى إحـداث ضـة زراعيـة شـامله ،                      
ضة البد وأن تضع على أولوياا جمموعة من اإلعتبارت اخلاصـة حبصـة مصـر الثابتـه مـن ميـاه                   ولكن تلك النه  

النيل ، وفساد املنظومة الزراعية يف العهـد السـابق ، والـيت أدت إلختفـاء زراعـات إسـتراتيجية كـالقطن ،                       
يـة وفسـاد    وتضاعف الواردات املصرية من القمـح ، وإنتـهاج سياسـة املسـرطنات وغيـاب الرقابـة الزراع                 

اجلمعيات التعاونية وغريها من آفات التبوير وإحتكار األمسدة ، وضـياع حقـوق الفـالح املصـري ، إىل جانـب                     
 .تراجع منتجات الثروة احليوانية للنصف 

لذا فإن الربنامج احلزيب يرى على أنه علـى الدولـة املصـرية إنتـهاج السياسـات التاليـة للنـهوض باوضـاع                       
 :الزراعة املصري 

 فاظ على الرقعة املتوفرة من األراضي الزراعية وإضافة رقعة إضافية هلـا مـن خـالل اإلستصـالح                 احل -
مـع تفعيـل التشـريعات      ) توسـع رأسـي     ( وإستخدام نظم الزراعة الرأسية احلديثة      ) توسع أفقي   ( 

 .اخلاصة بتبوير األراضي الزراعية ، ووضع تشريعات يصعب اإللتفاف عليها 
ألمسـدة وكافـة اخلـدمات الزراعيـة للفالحـني وأصـحاب         توفري خدمات الـري وا     -

األراضي وتوزيع تلك اخلدمات بشكل عـادل وبعيـدا عـن املمارسـات الفاسـدة أو                
 .اإلحتكارية 
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 .توفري أسواق وأسعار مالئمة للفالحني لتسويق حماصيلهم  -
 .دعم مشروعات الثروة احليوانية والسمكية اخلاصة والقومية  -
 .لتعاونية تفعيل دور اجلميعات ا -
 .تشجيع اإلستثمار يف جماال الزراعة وزراعة حمصورالت حيوية  -
توفري النقابات اخلاصة بالفالحني والكيانات املعربة عنـهم ملناقشـة مشـكالم ومراقبـة       -

 .وضع حلول هلا 
إدخال نظم زراعية حديثة تعتمد على امليكنة ، وتشـجيع الشـباب علـى اإلسـتثمار يف          -

 .جمال الزراعة 
 . نظام زراعي آمن خيلو من املبيدات والغالل املسرطنة واملريضة توفري -
 .تدخل النظام يف حالة ظهور أية ممارسات إحتكارية يف جمال الزراعة  -
 .العمل على زيادة امللكية الفردية لألراضي الزراعية واملستصلحة  -
 

 : وذلك من خالل :   - ت

 . إقليميا ودوليافتح أسواق جديدة للمنتج املصري  -
حتفيز األسواق احمللية وتيسري عملية النقل بـني األسـواق وإحـداث تنميـة يف التجـارة           -

 .الداخلية
 .تيسري التجارة يف املواد األساسية واملواد اليت حيتاجها السوق املصرية  -
بناء عالقات جتارية عادلة وفعالة وتصب يف الصاحل العام دومنـا أيـة أهـداف شخصـية                 -

 .ا أو غريه
 : ، وذلك من خالل   - ث
 .فتح أسواق جديدة للسياحة املصرية وعمل الدعايا اجليدة اخلاصة ا  -
توفري عروض سياحية مناسبة للجميع داخليا وخارجيـا حبيـث تتـوافر الـربامج السـياحية املصـرية              -

 .بق للجميع دون خلق نوع من انواع السياحة الرخيصة كما حدث يف النظام السا
فتح مسارات سياحية جديدة واستغالل كافة املـوارد الطبيعيـة واألثريـة لفـتح تلـك املسـارات ،                -

مثل سياحة املؤمترات ، وسياحة املؤمترات واملغامرات والسياحة العالجيـة والعلميـة ، وغريهـا مـن                 
 .األشكال السياحية اليت جتزب خمتلف القطاعات

ـ       - ياحية العامـة والـيت ختضـع ملكيتـها للدولـة أو تكـون           بناء شبكات من الفنادق واملسارات الس
 .الدولة شريكة ا 
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بناء منظومة صناعية تتألف من الصناعات الصغرية والكـبرية واملتوسـطة مـع تشـجيع الصـناعات                  -
 .الصغرية يف ااالت اخلاصة بالسياحة 

 .فتح ابواب اإلستثمار العادل واحلديث يف جمال السياحة  -
لتعامل باجلنية املصري يف املعامالت السياحية جبانب مراعـاة مـا تـوفره السـياحة               العمل على تفعيل ا    -

 .من النقد األجنيب 
 

  
متتلك األراضي املصرية عددا من املـوارد الضـخمة والقـادرة علـى إحـداث قفـزات تقدميـة يف اإلقتصـاد                      

لبتـرول ومشـتقاته ، واملـوارد املائيـة النيليـة والبحريـة ،       املصري بشكل عام ، ويأيت على رأس تلك املـوارد ا          
باإلضافة ملخزون املواد اخلام من فوسفات ومنجنيز وسـليكون وغريهـا مـن املـوارد الـيت يـرى احلـزب أـا           
قادرة على إنتشال املنظومة الصناعية والتجارية والزراعيـة املصـرية مـن قـاع التـدهور ألعلـى هـرم التقـدم               

 ذلك لن يتم سوى بإنتهاج سياسات قادرة على اإلسـتغالل األمثـل لتلـك املـوارد مـن خـالل          املنشود ، ولكن  
 :جمموعة من احلول أمهها 

عمل رحالت حبثية واستكشافية حـول املـوارد الطبيعيـة يف مصـر واكتشـافها والوقـوف علـى                    -
 .قيمتها 

ـ               - وارد مـع مراعـاة   تنفيذ أحباث ودراسات ختطيطية لكيفية حتقيق اإلستفادة القصـوى مـن تلـك امل
 .حقوق األجيال املستقبلية واحلفاظ على البيئة 

عدم التفريط يف موارد الدولة ، وحماولة اسـتغالهلا بشـكل يعـود علـى املصـريني بأقصـى فائـدة                   -
 .ممكنة 

العمل وفق مبدأ أن املوارد الطبيعية هي حق أصيل لكافـة املصـريني و أن تنميتـها واإلسـتثمار ـا                      -
 .لإلقتصاد القومي من توزيعها هلو أكثر فائدة 

 .العمل على ضمان حق األجيال القادمة يف املوارد  -
إعادة النظر يف القرارات والسياسات اخلاصة بإكتشاف وإستغالل املـواد اخلـام والثـروات الطبيعيـة                 -

، حيث أن كافة السياسات السابقة كانت تنتهك حقـوق املصـريني بتلـك املـوارد وتعمـل علـى        
 . اخلام دون تفعيل أية مراحل صناعية لتلك املواردتصدير املواد

 
  

                  ضرورة خلق كيات تكنوقراط يعمـل علـى التخطـيط اإلقتصـادي ومتابعـة عمليـات
 .التنفيذ واملتابعة

  أمهية إشراك املواطنني يف كافة عمليات التنمية اإلقتصادية. 
     إلقتصادية علـى خطـط طويلـة ومتوسـطة وقصـرية املـدي             أن تعتمد عمليات التنمية ا

 .تستهدف باألساس خلق منوزج منظم و اخلروج مبخرجات يشعر ا املواطن 
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ويرى احلزب أنه إلحداث تنمية إجتماعية حقيقة البد وأن تنتهج الـنظم احلاكمـة ومؤسسـات الدولـة عـددا         

 : القطاعات اآلتية من السياسات اليت تم ب

 :  قطاع التثقيف اتمعي  - أ

وذلك من خالل بناء منظومة توعوية وتثقيفية ، تعتمـد علـى مؤسسـات الدولـة ، واملؤسسـات املدنيـة ،                      
ودف تلك املنظومة لدعم معارف املواطنني وإثراء ثقافـام باملصـطلحات واملعـارف املؤديـة لبنـاء نظـام                   

 .لم واملعرفة ، ويواكب لتطورات العلم والتكنولوجيا جمتمعي متحضر ويعتمد على الع

ويهدف هذا القطاع باألساس لتطوير أجيال جديدة متتلك مـن املعـارف واملعلومـات ، مـا يكـون لـديهم                     
 .ثقافة تسهم يف بناء جمتمع ليربايل دميقراطي متقدم على كافة األصعدة 

 .حمو األمية وتعليم الكبار  - ب

 أحد أهم وأخطر اإلشكاليات اليت تاجرت ـا الـنظم السـابقة ، دون وضـع أيـة                  لن ننكر أن األمية يف مصر     
 : حلول عملية كفيلة بالقضاء على تلك اآلفة اخلطرية ، لذا فإن حزب احلياة يقترح اآليت 

                     أن يسبق أية برامج أو مشروعات حملو األمية ، إعداد دراسـات وأحبـاث ميدانيـة متطـورة حلصـر
 .التدخل املشكلة وحتديد آليات 

                     ، أن تقوم الدولة باملساعدة مـع اجلامعـات املصـرية واهليئـات التعليميـة ، واملؤسسـات املدنيـة
والدينية والعسكرية بتنفيذ برنامج كامـل وواف حملـو األميـة ، يعتمـد باألسـاس علـى ترغيـب                    

ـ                   ى حمـو   املواطنني يف حمو أميتهم ، ويعطي للمواطنني الفـرص واملزايـا التشـجيعية الـيت حتـثهم عل
 . أميتهم 

                     أال يكون مواجهة األمية على جانب الكتابة والقـارءة فقـط ، ولكـن هنـاك األميـة االلكترونيـة
واألمية اللغوية وغريها واليت البد أن تركز عليها الدولة ، من أجل بناء مـواطن قـادر علـى التغـيري                     

 .لألفضل 
 .وضع حلول عملية ملشكلة البطالة  - ت
 . مصر فعليا ، وأهم الفئات اليت تنتشر ا البطالة حتديد أعداد العاطلني يف -
تنفيذ دراسات علمية وعملية خاصة بوضع حلول ملشـكلة البطالـة ، يشـترك يف تلـك الدراسـات                    -

 .كافة اجلهات املعنية سواء حكومية أو غري حكومية 
هـو  : ين  هو وضع حلول سريعة ألعـداد العـاطليني الفعلـيني ، والثـا            : التركيز على مسارين األول      -

 .الوقاية من ختريج دفعات جديدة من العاطلني 
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 .تشجيع الشباب على القيام مبشروعام اخلاصة والصغرية وتقدمي الدعم املايل والفين هلم  -
 .إقامة مشروعات خاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل  -
ميقراطيـة  تفعيل مباديء التخصص وتقسيم العمل يف مصر كأحد أهم املباديء الـيت تعـزز تقـدم ود                 -

 .النظام اإلقتصادي الليربايل 
دمج الشباب يف كافة املشروعات اجلديدة وفق مهارام وقـدرام والبعـد علـى آفـات الوسـاطة                   -

 .واحملسوبية
فتح شراكات إقليمية ودولية لتشغيل الشباب املصـري يف الـداخل واخلـارج وفـق قـوانني عمـل                    -

 .ه عادلة حتفظ كرامة املواطن املصري وتدعم قدرات
اإلستفادة من إستثمار رأس املال القومي يف وضع سياسـات صـناعة تكـون أحـد أهـم أولوياـا                     -

 .محاية الشباب املصري من شبح البطالة 
 

 . نشر أفكار املواطنة بني املواطنني  - ث
حيتاج الشارع املصري إلجراء عملية من املصـاحلة مـع الـنفس ، مثلمـا أعطـى الثـائرون يف ميـدان                      

جا فعاال للمصاحلة بني اجلميع ، تلك العملية اليت أظهـرت أمجـل مـا يف املـواطن املصـري                    التحرير منوز 
 مليون مواطن مصـري مجعتـهم اللميـادين الثـائرة حتـت أهـداف             ٢٠من صفات وعادات ، ووحدت      

 .سامية ودون أي متييز وحتت شعار امليادين املدنية اليت تنتفي عنها أي طبائع متييز أو تفرقة 

اجه الشارع املصري هو إعادة تلك الروح القائمـة علـى التعدديـة والتسـامح وتقبـل اآلخـر                   إن ما حيت  
واملساواة والبعد عن التمييز وسيادة روح املواطنة بني اجلميـع ، وأنـه علـى كافـة مؤسسـات الدولـة                     

هـم  احلكومية والغري حكومية أن تعمل من أجل نشر تلك األفكـار الليرباليـة الدميقراطيـة ألـا أحـد أ                   
 .آليات بناء اتمعات احلديثة اليت ال يعكر صفو تقدمها أية كوارث طائفية أو فكرية أو غريها 

 

يؤمن حزب احلياة بضرورة إحداث تنمية بشرية واسعة النطـاق يف مصـر ـدف حتويـل الطاقـات البشـرية                
ة ، ولـيس كمـا كـان يتعامـل معهـا النظـام       املصرية لثروة حقيقية تساعد يف إحداث عملية التنمية الشـامل      

البائت على أا كارثة حىت أحاهلا بسياسته الفاسدة ملورد غري مستغل وسـليب ، ولكـي يـتم اسـتغالل تلـك                      
 : الطاقات البشرية ، فإن احلزب يرى أنه من الضروري التعامل مع املوضوعات التالية 

  التعليم : 

 .التخصص وتوفري كوادر حمترفة لسوق العمل ضرورة خلق نظام تعليمي حديث يقوم على  -
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اإلهتمام بالبحث العلمي وتوفري كافة اشكال الـدعم الفـين واملـايل ملؤسسـاته وحتقيـق إسـتقاللية                   -
 .املؤسسات البحثية 

اإلهتمام بالتعليم الفين والصناعي والبعد عن شبح الثانوية العامـة وحتويلـها ملرحلـة تصـيغ رغبـات                   -
 .تحطيم األسر املصرية كما كان الطالب وليست مرحلة ل

 .تنظيم عملية البعثات العلمية وفتح أطر الشراكة بني املؤسسات التعليمية املصرية والعاملية  -
 .النهوض بالتعليم األساسي وتوفري تعليم جامعي يرتقي لترتيب عاملي  -
 .توافر التعليم للجميع للقادرين ولغري القادرين ووضع مزايا للطلبة املتميزون  -
  التثقيف والتمكني : 
تفعيل أدوار مراكز الشباب ودور الثقافة واملؤسسات املدنيـة يف العمـل علـى رقـي وإثـراء ثقافـة                   -

 .املواطن املصري 
 .بناء كيانات اعالمية ناضجة دف باألساس لدعم معارف املواطنني وإثراء ثقافتهم  -
رام القياديـة واملهنيـة   تنفيذ بـرامج تدريبيـة وتعليميـة خاصـة بـتمكني الشـباب ورفـع قـد                 -

 .واإلجتماعية
توفري برامج دعم ومتكني املواطنني من خـالل مراكـز تأهيـل وإعـداد تتـوافر للجميـع وبأسـعار                   -

 .تناسب القدرة الشرائية للمواطن 
  الشراكة وتبادل اخلربات : 
ملصـري  اعتماد الدولة خلطط تعتمد على بناء شراكات يف كافة اـاالت بـني الشـباب واملـواطن ا                  -

 .وبني املواطنني من كافة الدول وذلك لتبادل اخلربات والثقافات والكفاءات بني الشعوب 
 بناء حركة تنوير تعتمد على اإلستفادة من املعارف والثقافات األخـري ومتصـريها وبنـاء منظومـة                  -

 .متقدمة من الثقافة الدميقراطية الليربالية ذات اهلوية املصرية 
 .لتعصب والعنف والعادات السلبية اليت تأخر اتمعات حماربة كافة أشكال ا -
  اإلهتمام بالفئات املهمشة والضعيفة واألكثر حاجة للمساعدة. 

 : ويرى احلزب أنه على كافة األنظمة احلاكمة والنظم املدنية أن توىل إهتمام خاصا بالفئات التالية 

ـ         : متحدي اإلعاقة    - ع آليـات وميسـرات تسـاعدهم       من خالل احلفاظ على كافة حقـوقهم ، ووض
على بناء حيام بشكل آدمي ومقبول ، ويساعد علـى إسـتغالل طاقـام وإبـداعام ودجمهـم يف                   
اتمع بشكل فعال ، كعناصر أساسية وفعالة يف اتمع وليس بشكل أـم مواطنـون مـن الدرجـة                   

 .الثانية 

 وهي نصـف طاقـة العمـل واإلنتـاج ،            يؤمن حزب احلياة بأن املرأة هي نصف اتمعات ،         :املرأة   -
ونصف املوارد والثورات البشرية ، وان اإلستغالل األمثل لطاقات املـرأة وإبـداعاا ، مـع احلفـاظ                  
على الكامل على حقوقها ، وعد إحداث أي ممارسات متيز بينـها وبـني الرجـل ، والتعامـل معهـم              

ـ          د أهـم مقومـات الدولـة الدميقراطيـة         باملساواة ، وإحترام قدرات وحقوق وحريات النساء هلو أح
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املتقدمة ، والقادرة على احترام كافـة مواطنيهـا وإسـتغالل قـدرام وتطويعهـا لصـاحل إحـداث          
 .التطور املنشود

 ويؤمن احلزب بأن الشـباب املصـري قـادرون دائمـا علـى حتريـك امليـاه الراكـدة                    :الشباب   -
يف حالـة إعطـاء هـذا الشـباب الفرصـة      والوصول بالوطن ألعلى مراحل التقدم واحلضارة ولكـن         

الكاملة وتقدمي الدعم الكايف له ، لذا فإن احلزب يوصـي بضـرورة إشـراك الشضـباب املصـري يف                
املناصب القيادية ، ودعمه فنيا وماليا لتحقيق أهدافه وبناء مشـروعاته اخلاصـة ، وأن ميثـل الشـباب                   

ـ      ات واألجهـزة املدنيـة ، وأن تعتمـد    قطاعا عريضا يف كافة مؤسسات الدولـة وأجهزـا واملؤسس
النظم احلاكمة على طاقات وإيداعات هذا الشباب دون اللجـوء لسياسـة اإلسـتهزاء والتقليـل مـن       

 .قدرام كما فعلها النظام السابق وإكتوى بنارها أيضا 
بـد   واليت يرى احلزب أن هناك العديد من األقليـات العرقيـة واجلغرافيـة الـيت ال               :األقليات العرقية    -

وأن تضعها املخططات التنموية يف احلسبان مثـل النوبـه كشـعب أصـيل والبـدو وغريهـم مـن                    
الفئات اليت البد من احلفاظ علـى حقـوقهم وحريـام واسـتغالل طاقـام ، وجعلـهم شـريك                    
أساسي يف الوكن وليس شريك ثانوي نتاجر بقضـاياه وال نضـع حلـول هلـا ، إن قضـايا تلـك                      

ساسية توجب على األنظمة السياسـية وضـع حلـول تكفـل حقـوق تلـك                األقليات هلي قضايا أ   
 .األقليات وتعمل على دعم وحدة الصف الداخلي للوطن 

 

  
ويؤمن احلزب بضرورة وضع آليات وضوابط تعمل على إثراء احلياة السيياسـية املصـرية ، بعـدما عمـل النظـام السـابق علـى             

 : ج احلزيب حلزب احلياة أن تلك الضوابط تتلخص يف التايل إفسادها ، كما يرى الربنام

ضمان حرية تأسيس األحزاب وعدم فرض سيطرة عليهـا مـن حـزب حـاكم أو مـن أي جهـة                      -
 .سيادية ، سوى الرقابة املالية والقانونية على أنشطة األحزاب 

األيـديولوجيات  حتقيق الضمانة التشريعية حلرية املشـاركة السياسـية للمـواطنني وحريـة اختيـار                -
املناسبة ، واعتناق األراء واألفكار والتعبري عنها بالطرق الـيت يرراهـا املـواطن مناسـبه لـه وقـادرة           

 .على التعبري عنه دومنا اإلنتقاص من حرية اآلخر 
توفري حرية التجمع السلمي وتأسيس الكيانات السياسية واحلزبيـة ومجاعـات الضـغط ومؤسسـات                -

 .اتمع املدين 
 نظام قانوين يعمل على اإلسـتخدام األمثـل ألشـكال الدميقراطيـة املباشـرة والغـري مباشـرة                   بناء -

 .بالشكل الذي يشجع املواطن املصري على املشاركة الفعالة يف العملية السياسية 
البعد عن معوقات النظام الشابق واخلاصة بإستخدام أجهـزة وسـلطات الدولـة يف الـدعوة ألفكـار                -

ب املناصرة والتأييد له ، والفصل التـام بـني حكـم احلـزب وبـني اإلسـتغالل              احلزب احلاكم وجل  
 .األيديدولوجي ألجهزة ومقدرات الدولة 
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ضرورة بناء هيئات متثيلية منتخبة وفق نظم انتخاب متثيلية تعمل على متثيـل أكـرب قـدر ممكـن مـن                      -
 .فئات الشعب 

 .أن اإلستثناء هو التقييد بناء منظومة سياسية تعد فكرة اإلتاحة هي األساس فيها و -
 

  
يسعى احلزب خللق مناخ بيئي آمن يسمح بتوفري حياة صـحية للمـواطن املصـري ، وخاليـة مـن امللوثـات                      
اليت تطيح بصحة املواطنني ، وحتيلهم ملواطنني تعـذم األمـراض املختلفـة ، وقـد كـرس النظـام السـابق                      

مة مصاحله الشخصية اليت كان نتاجها انتشـار أمـراض السـرطان والفشـل الكلـوي               جمهوداته الفاسدة يف خد   
واإللتهاب الكبدي ومرض نقص املناعة املكتسبة وأمراض فقر الـدم وغريهـا مـن األمـراض الـيت انتشـرت                    

 .وبشكل مفزع نتيجة السياسات البيئية والصحية الفاسدة 

يات اليت من شأا احلفاظ علـى البيئـة والصـحة بشـكل              لذا فإن حزب احلياة يعمل على تطبيق عدد من اآلل         
 : عام واليت تتمثل يف اآليت 

 .اإلستخدام األمثل للموارد الطبيعية بشكل ال يعمل على إحداث خلل يف التركيبة الطبيعية  -

األخذ باملعايري الدولية للسالمة البيئية والصحية يف حالة اسـتخدام املـوارد أو إقامـة أيـة صـناعات                    -
 .شروعات أو م

حتقيق عملية الرقابة القصوى علـى كافـة املصـانع والشـركات و مسـارات صـرف املخلفـات                    -
 .وغريها 

 .محاية كافة املصادر الطبيعية من التلوث  -
 .تطبيق أشد أنواع العقوبات اخلاصة بتلويث البيئة أو املصادر الطبيعية  -
 .ت الطبيعية أو البشرية توفري آليات احلماية والوقاية الكافية من الكوارث واألزما -
القيام بتنفيذ محالت توعوية وتثقيفية للمواطن لتمكينه من بنـاء نـوزج أكثـر حضـارية يف التعامـل                    -

 .مع البيئة واملوارد الطبيعية ، وتقنني هذا النوزج بإطار قانوين ملزم 
 غريهـا   العمل على التقليل بأقصي شكل ممكن مـن املخلفـات اخلاصـة بـاملواطنني أو املصـانع أو                  -

 .وحماولة إعادة تدوير تلك املخلفات 
العمل على منع دفن أو جلب أو استرياد أية نفايات خطرة وعـدم الشـروع يف عمـل أيـه إتفاقـات          -

أو بروتوكوالت تعاون ينتج عنها نفايـات أو خملفـات تضـر بالبيئـة املصـرية وبصـحة املـواطن                    
 .املصري 
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ينطلق احلزب يف سياسته اخلارجية من ضرورة انتهاج السياسة الـيت حتقـق مصـاحل الـوطن                 
وجتعل له مكانة واضحة بني دول العامل ، ويسعى احلزب من خـالل برناجمـه أن جيعـل ملصـر           
الريادة  يف منطقة الشرق األوسط كما كانت مـن قبـل وأن يكـون هلـا دورا واضـحا يف                     

 .جمتمع دوىل عادلإقامة 

 :حيث يسعى احلزب إىل 

  إقامة شراكات بني مصر ودول العامل تقوم على أساس الندية وليس التبعية. 
                  التعاون بني مصر ومنظمة األمم املتحدة يف خلق جمتمـع دوىل يقـوم علـى السـالم

العادل من خالل دعم مصر للسالم يف املنطقـة ووضـع اتفاقيـات دوليـة تنـادى                 
 .ئ السالم يف الدول الىت تعاىن من احلروب بإرساء مباد

                 ، إقامة عالقات اقتصادية وسياسة واجتماعية وثقافيـة مـع كافـة البلـدان العربيـة
وتطوير اجلامعة العربية مبا يتناسب مع االرتقاء بالعامل العريب وجعـل لـه دورا مـؤثرا                

 .ىف اتمع الدوىل 
         قـات علـى أسـاس االحتـرام        توطيد العالقات مع دول حوض النيل ،وإقامـة عال

 .املتبادل وخلق شبكة من املصاحل السياسية واالقتصادية بني هذه الدول
                  اجتاه مصر إىل القارة األفريقية ىف حماولة منها إلعادة توطيـد العالقـات بينـها وبـني

 .الدول االفريقية ، وخلق مشاريع اقتصادية واستثمارات ومصاحل مشتركة 
    ت للدول املنكوبة سواء الىت تتعـرض ألزمـات وكـوارث           قيام مصر بتقدمي مساعدا

 .طبيعية أو الناجتة عن احلروب 
                   أن يكون ملصر دورا واضـحا يف تطبيـق اتفاقيـة نـزع أسـلحة الـدمار الشـامل

وإخالء املنطقة العربية من األسلحة النوويـة وتطبيـق ضـمانات الوكالـة الدوليـة               
 . املنطقةللطاقة الذرية على كافة املنشآت النووية يف

                ضرورة احترام قرارت منظمة األمم املتحدة والسعى لتحقيقهـا مـن خـالل تطبيـق
كافة االتفاقيات والقرارات واملعاهـدات الدوليـة خاصـة الـىت ـدف إىل حتقيـق           

 .السالم اتمعى 
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                التواصل مع املصريني باخلارج حلمايتهم ورعاية مصاحلهم وأن يكـون هلـم احلـق ىف
سياسية املكفولة لكافـة املصـريني دون متييـز، ومـن بينـها حـق              ممارسة احلقوق ال  

التصويت حىت ملن حيملون جنسية أخـرى، حيـث تـنص االتفاقيـات واملعاهـدات               
 .الدولية على أن متعدد اجلنسية يكون وطنيا يف الدولة الىت حيمل جنسيتها 

                 قـات  إعادة النظر يف العالقات مع دول اجلوار مبا يعمـل علـى توطيـد تلـك العال
وإثراء املصاحل املشتركة فيها وأن تبين تلك العالقـات علـى مبـدأ أساسـي وهـو                 
تأمني احلدود املصرية من خالل بناء شبكات وحتالفـات وصـداقات قويـة مـع دول         

 .اجلوار 
                    العمل على خلق حالة مـن اإلحتـرام املتبـادل بـني املصـريني وبـني بـاقي دول

واصـل بـني الدولـة واملـواطن املصـري          وجنسيات العامل دف مد جسور فعالة للت      
 .وبني اتمع الدويل 

                   ، ا زعزعـة اإلسـتقرار القـوميجتنب الدخول يف منازعات أو حروب مـن شـأ
والعمل على إستخدام الدبلوماسية املبنية علـى احتـرام كرامـة وحقـوق املـواطن               

 .املصري 
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ينطلق احلزب يف سياساته الداخلية من أمهية تأسيس نظام داخلي يعتمـد علـى بنـاء دولـة املؤسسـات ،                     
القادرة على تسيري اعمال املواطن بشـكل حمتـرف ، دون انتـهاج أيـة سياسـات بريوقراطيـة عقيمـة                     

ت الداخليـة ومأسسـة   كانت تستخدم يف املاضي ، ويأمل احلزب يف أن يكـون برناجمـه اخلـاص بالعالقـا          
الدولة مبثابة خارطة طريق إلعادة بناء نظام داخلي دميقراطي حيقـق أمـال وتطلعـات الشـارع املصـري ،                    

 : ويعتمد هذا النظام على اآليت 

 .إعتماد نظام حكم حملي دميقراطي يقوم على إنتخاب حمافظي احملافظات  -

النسـيب للمـواطنني وتفعيـل آداء       بناء نظام حكم حملي يقوم على فكـرة اإلنتخـاب والتمثيـل              -
 .االس احمللية ، وخلق كيانات رقابية عليها تعتمد على آليات الرقابة الشعبية والقضائية 

العمل على إعادة هيكلة املؤسسات احلكومية اخلدميـة مبـا يضـعف األداء البريوقراطـي وييسـر                 -
 .كل اخلدمات اليت تقدم للمواطن 

كتـروين ، وحكومـة الكترونيـة فعليـة ختـدم كـل مطتلبـات        العمل على بناء نظام خـدمي ال    -
 .املواطن املصري بفاعلية وعملية 

بناء نظام أمين داخلي يتمثل يف وزارة داخليـة ، تـؤمن حبقـوق املـواطن وحرياتـه ، وتعمـل يف               -
األساس على خدمته وتوفري سبل األمن له ، ويتم تنفيذ آليات الرقابـة علـى أعماهلـا مـن قبـل                     

ية وشعبية ، وعلى الدولة أن توفر هلذا اجلهاز كافـة املعينـات املاديـة واملعنويـة وان                  هيئات قضائ 
 .حتافظ على افراده وحيام وتقدم هلم كافة حقوقهم 

أمهية ربط كافة أقاليم اجلمهورية وبناء شبكات من التواصل الفعـال بـني تلـك األقـاليم علـى                    -
ملصـري ، وتبـادل اخلـربات واإلمكانيـات         كافة املستويات ، دف تعزيز وحدة صف الشارع ا        

 .بني مواطنية ، ودعم وتعزيز أطر التعاون الفعال واملشاركة اتمعية بني كافة املواطنني 
يوصي احلزب بأمهية أن تنتهك احلكومات واملؤسسـات احلاكمـة سياسـة ترتكـز علـى مبـدأ                   -

 أو صـدامي كمـا كانـت    خدمة املواطن املصري وحتقيق متطلباته ، دون التعامل بشـكل عـادئي        
سياسات األنظمة السابقة ، وأنه على النظام املصـري مهمـا كانـت إنتماءاتـه أن يعمـل علـى                    

 .إحداث التطور الذي طاملا طال إنتظارة 
ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة وأدوارهـا مـن نقابـات ومنظمـات أهليـة وهيئـات ومراكـز            -

ن تصـبح تلـك املؤسسـات ذات        ومؤسسات خدمية احلكوميـة منـها والغـري حكوميـة ، وأ           
 .مضمون وشكل مناسب وليس شكال مع إفراغ املضمون كما كان بالسابق 
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يعد هذا الربنامج ، هو نتاج عمل أويل موعة من املؤسسـني مـن كافـة الفئـات ، وأنـه مـن املرونـة                         
وأهـداف احلـزب ، وأن احلـزب ينتـوي          الكافية إلضافة كافة التعديالت عليه مبا حيافظ علـى ليرباليـة            

إستكمال العمل يف براجمـه ولوائحـه وسياسـاته بالشـكل الـذي يعكـس أمـال وتطلعـات اعضـائه                     
 .واحتياجات وهوية الشارع املصري 

لذا فإن هذا الربنامج هو أساس للعمل يف حزب احليـاة قابـل للتطـوير والتغـيري ، وأنـه سـوف جيـري                     
ذية جديدة له يف الفترات املقبلـة باملشـاركة مـع كافـة الفئـات وذلـك               تطوير آلياته ووضع ىليات تنفي    

إلحداث حالة من الدميقراطية الداخلية للحزب ، ولبناء كيان حزيب يعـرب عـن آمـال وتطلعـات املـواطن               
 .املصري ، وخيدم مصر كدولة كانت وال تزال صاحبة الريادة والسبق 

 

 


