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 مقدمة

"  تغييز، حزيت، عدالت اجتماعيت" ِب سفؼذ اٌضٛسح ِٓ شؼبساد ٘ٛ أٚي •
ثذا ٘زا اٌشؼبس في ثذايبد اٌضٛسح ٌٍىضيشيٓ ِٓ اٌّشالجيٓ ػفٛيًب ٚصبدلًب  

 . اٌطشيك اٌزي يجت اٌسيش فيٗٚاضحًب ػٓ رؼجيشًا أيضب ٌىٕٗ جبء 

ػٓ طّٛحبد اٌشؼت خالي اٌؼمٛد اٌزي رٍذ اٌشؼبس ِؼجشًا جبء فمذ •
  ٔظبَ ديّمشاطي ػبدي البِخٚ٘ي  ِصشرأسيس اٌجّٙٛسيخ في 

دٌٚخ  اٌيِٓ دٌٚخ ثٌٛيسيخ شٌّٛيخ  الىظام يغييز اْأساد اٌّصشي اٌشؼت •
ديّمشاطيخ رحزشَ اٌمبْٔٛ ٚرصْٛ اٌحشيبد ٚرحمك اٌّسبٚاح ٚرىبفإ 

اٌفشص ثيٓ جّيغ اٌّصشييٓ ٚرشسخ اٌؼذاٌخ االجزّبػيخ ٚرٛفش اٌحبجبد 
ٚػضح ٚرضّٓ اٌّشبسوخ ٚاٌزشبٚس ِغ ٌىبفخ اٌّصشييٓ ثىشاِخ األسبسيخ 

 .  وبفخ فئبد اٌشؼت

 



 ما تم اوجازي 

 االسزفزبء -اٌذسزٛسي اإلػالْ•
  ٚاٌحشيبد اٌحمٛق –

 اٌمبْٔٛ دٌٚخ–

 اٌمضبء اسزمالي–

   اٌسيبسيخ اٌمٛأيٓ•
   األحضاة لبْٔٛ–

  االٔزخبثبد لبْٔٛ–

   ٚاٌحٛاس اٌّشبسوخ•
   اٌٛطٕي اٌحٛاس–

 اٌمِٛي اٌٛفبق–

 (ة) – (أ) االٔزمبٌيخ اٌّشحٍخ حٛي اٌمبئُ اٌجذي•

   اٌمضبء دٚس•

   االٔزمبٌيخ ٌٍّشحٍخ اٌحبوّخ اٌمٛاػذ حٛي ثبٌزٛافك اٌّطبٌجخ•



 معالم الطريق 

  ٚاٌّصبٌح االحزىبساد ػٍيٗ سيطشد اٌزي االلزصبدي إٌظبَ ِسبس رصحيح•
   .ٚاٌزالػت

 ٌٙزٖ ِحذدح ٚالزصبديخ لبٔٛٔيخ حٍٛي ٕٚ٘بن ػٍيخ ٚاٌمضبء اٌفسبد ضشة•
 .جذٚي دْٚ سٕٛاد ِٕز اٌشؼت ثٙب طبٌت اٌّشىالد

 ٚاٌؼذاٌخ ٚاٌحشيخ اٌمبْٔٛ دٌٚخ رأسيس في اٌّإوذح اسادرٗ ػٓ اٌشؼت ػجش ٌٚمذ•
   .ِصش في

  ِب وً ثشغُ – اٌحشح االٔزخبثبد رىْٛ ٚسٛف جذيذ سيبسي ٔظبَ ثٕبء اػبدح •
   .رٌه صحخ االسزفزبء اصجذ ٌٚمذ .ٌزٌه اٌٛحيذ اٌسجيً ٘ي -رحفظبد ِٓ يسبق

  اٌمٛاد سأسٙب ػٍي اٌذٌٚخ في ششيفخ ِإسسبد لبِذ اٌزي اٌذٚس ػٍي اٌضٕبء•
 اػبدح في اٌجذيذ دٚس٘ب رؼي اْ ِإسسبرٕب ٌجبلي ٚالثذ ٚاٌمضبء اٌّسٍحخ،

 .سٍيّخ اسس ػٍي اٌسيبسي اٌجٕيبْ

  اْ ضشٚسح ٚ اٌشؼت اطيبف ثيٓ ٚاٌّسبٚاح اٌّٛاطٕخ حمٛق ػٍي اٌزبويذ•
   اٌّجزّؼي اٌزٛافك ػٓ ِؼجشًا اٌذسزٛسيخ اٌمٛاػذ رصجح

 



في  االمهتتحقق غايات التحول الديمقراطي  وحتي

 مصر وحتاج
  ٚرطٛيش ثبصالحٙب ٚاالسشاع اٌمبئّخ اٌذٌٚخ ِإسسبد ػٍي االػزّبد•

 اٌسيبسي اٌّسزٛي ثيٓ فيٙب سبد اٌزي ٚاٌزضبسة اٌزذاخً ٚرمٍيً ادٚاس٘ب
   .ٚاٌزٕفيزي

  حيبديخ ٚػذَ ٚاٌزٕفيزيخ اٌسيبسيخ اٌسٍطبد ثيٓ  اٌسبئذح اٌذِج حبالد ٚأٙبء•
  .االٔزخبثبد ِجبي في خبصخ ٌٍذٌٚخ االداسي اٌجٙبص

  "اٌزٕفيزي اٌجٙبص" دٚس حٛي حميميخ ِجزّؼيخ ِٕبلشخ اطالق ِٓ ٚالثذ•
 يّىٓ ويف ثّؼٕي "ٚاٌّجزّغ اٌسيبسيخ اٌحيبح في ٌٍذٌٚخ االداسي اٌجٙبص

 ِٓ اٌيٗ يؼٙذ ِب رٕفيز ػٍي ٚلبدس ِٚحبيذ ِحزشف اداسي ٌجٙبص اٌٛصٛي
 اٌجشاِج ِٓ غيش٘ب اٚ اٌزّٕيخ اٚ االلزصبد ِجبالد في ػبِخ سيبسيبد

 .ٚاٌجشٌّبْ اٌحىِٛخ في ِّضٍخ اٌسيبسي اٌّسزٛي يمشس٘ب اٌزي االجزّبػيخ
 ٚاٌشاغت اٌٛاػي ٌٍشؼت رحمك اٌّجزّؼيخ ٌٍّشبسوخ اٌيبد اسسبء ِٓ ٚالثذ•

  لبٔٛٔيخ اٌيبد خالي ِٓ – اٌٛطٓ ِسزمجً صيبغخ في اٌّسبّ٘خ في
 .اٌسيبسي اٌمشاس ارخبر في االسبسي دٚسٖ – ِٚششٚػخ



 دستور جديد

 ٚ٘ٛيزٙب اٌذٌٚخ شىً رحذيبد•

 اٌسيبسي إٌظبَ•

  اٌسٍطبد ثيٓ اٌزٛاصْ•

  اٌمضبء دٚس•

   اٌّسٍحخ اٌمٛاد دٚس•

 اٌمبْٔٛ دٌٚخ•

  اٌششيذ اٌحىُ•



 ايضا

 ٚاٌّشبسوخ اٌّٛاطٕخ ِجبالد في اٌمذساد ٌجٕبء ٚطٕيخ ِجبدسح اطالق•
 ٚاٌزٛػيخ ثبٌحمٛق ٚاٌّطبٌجخ ٚاٌسيبسي اٌّجزّؼي ٚاٌزفبػً

 وبفخ الششان يسؼي فبػً ِجزّغ اطبس في ٚاٌٛاججبد، ثبالٌزضاِبد
 ِٓ اٌؼًّ ٚويفيخ اٌٚٛيبرٙب ٚرحذيذ اٌؼبِخ اٌسيبسبد ئػذاد في اطيبفٗ
 ٚ٘ٛ اٌّصشي اٌّجزّغ الْ اٌسٍّيخ ٚاٌمبٔٛٔيخ اٌسيبسيخ االٌيبد خالي
  ٌٛضغ اٌيبد ٚصيبغخ.ٚاٌشفبفيخ ٚاٌذيّمشاطيخ ثبٌحشيخ ػٙذ حذيش

 ثبٌسٍطخ االٔحشاف ػذَ رىفً ٚاٌمٛاػذ ٚإٌظُ ٚاٌٍٛائح اٌزششيؼبد
  اٌزشبٚس ِجذا ٚاسسبء اٌّجزّؼيخ اٌّشبسوخ ٚوفبٌخ ٚاٌزٕظيّيخ اٌزششيؼيخ

 اٌزٕظيُ اٚ اٌالئحخ اٚ ثبٌمبْٔٛ اٌّؼٕييٓ وبفخ ٚاششان اٌشٛسي اٚ
  .اٌمبٔٛٔي

•.   
•  
 



 ايضا

  ٚرمييّٙب ِٕٚبلشزٙب اٌؼبِخ اٌسيبسيبد اػذاد ويفيخ ٚاضحخ خشيطخ ٚضغ•
  ٚاٌزٛجٙبد ٌال٘ذاف ٚاٌّىبسجخ ٚاٌّصبسحخ اٌشفبفيخ ِٓ اطبس في ِٚشاجؼزٙب

 اٌسيبسيخ ٘زٖ ٌٛضغ اٌيٙب اٌٍجإ يزُ اٌزي ٚاالدٚاد اٌسيبسيخ، رمٛد اٌزي ٚاٌشؤي
  ٚويفيخ ٌٚٛائح، لٛأييٓ ِٓ اٌسيبسيبد رٍه ػٍي يجٕي ِب خبصخ اٌزٕفيز ِٛضغ

  ٌضّبْ اٌذٌٚخ ثّجٍس اٌزششيغ لسُ ِضً ِسزمٍخ ِإسسبد لجً ِٓ ِشاجؼزٙب
   .دلزٙب

  ػٍي ٚاٌشد اٌفسبد ػٓ ٚاالثالؽ ٌٍشىٛي ِسزمٍخ لٕٛاد رإسس اْ يجت وّب•
  اٌّصبسحخ دسجبد ٚثبلصي اٌّٛاطٕيٓ ِشىالد حً في ٚاٌٛسبطخ اٌّٛاطٓ

  يمًٍ سٛف ِب ٚ٘ٛ ٚاٌشؼت، اٌذٌٚخ ثيٓ اٌضمخ ِٓ جذيذ ػٙذ في ٚاٌّصذاليخ
   .اٌؼّبٌيخ اٌّطبٌجبد اٚ اٌفئٛيخ ٚاالحزجبجبد ٌٍزظب٘شاد اٌٍجٛء

  اٌزحٛي ِزطٍجبد ٌزحميك اٌالصِخ اٌمبٔٛٔيخ االطش ٚضغ في االسشاع ِٓ ٚالثذ•
 اٌجذيذ اٌذسزٛس حٛي اٌٛطٕي اٌحٛاس اداسح -اٌذيّمشاطيخ ٔحٛ االِٓ

 



 

 مقترح  قاوون اإلدارة المدوية بالدولة
  
 

 والحزيت القاوىن دولت تأسيس في للدولت االداري الجهاس "التىفيذي الجهاس" دور•
   ِصش في اٌذيّمشاطي اٌزحٛي ِٚٛاوجخ سيبسي ٔظبَ ثٕبء اػبدحو والعدالت

 . ادٚاس٘ب ٚرطٛيش ثبصالحٙب ٚاالسشاع القائمت الدولت مؤسساث ػٍي االػزّبد•

   .ٚاٌزٕفيزي اٌسيبسي اٌّسزٛي ثيٓ فيٙب سبد اٌزي ٚاٌزضبسة اٌزذاخً رمٍيً•

 اٌجٙبص حيبديخ ٚػذَ ٚاٌزٕفيزيخ اٌسيبسيخ اٌسٍطبد ثيٓ  اٌسبئذح اٌذِج حبالد أٙبء•
   .االٔزخبثبد ِجبي في خبصخ ٌٍذٌٚخ االداسي

 "والمجتمع السياسيت الحياة في للدولت االداري الجهاس "التىفيذي الجهاس" دٚس ٚرحذيذ•
 اليه يعهد ما تىفيذ علي وقادر ومحايد ِحزشف اداسي ٌجٙبص اٌٛصٛي يّىٓ ويف ثّؼٕي

 االجتماعيت البزامج مه غيزها او التىميت او االقتصاد مجاالث في عامت سياسياث مه
 اٌمبٔٛٔيخ االطش ٚيحذد والبزلمان الحكىمت في ممثلت السياسي المستىي يقزرها التي

 الياث اسسبء ِٓ ٚالثذ. اٌذيّمشاطيخ ٔحٛ االِٓ اٌزحٛي ِزطٍجبد ٌزحميك اٌالصِخ
 في ٚاٌشاغت اٌٛاػي ٌٍشؼت يحمك ثّب اٌؼبِخ اٌّشافك اداسح في المجتمعيت للمشاركت
  دٚسٖ – ِٚششٚػخ لبٔٛٔيخ اٌيبد خالي ِٓ – اٌٛطٓ ِسزمجً صيبغخ في اٌّسبّ٘خ
 .اٌسيبسبد اػذاد ٚ اٌمشاس ارخبر في االسبسي

 



 

 إشراك المواطىيه في إدارة المرافق العامة
   .ٚاٌشفبفيخ ٚاٌذيّمشاطيخ ثبٌحشيخ ػٙذ حذيش ٚ٘ٛ اٌّصشي اٌّجزّغ•

 ٚاٌسيبسي اٌّجزّؼي ٚاٌزفبػً ٚاٌّشبسوخ اٌّٛاطٕخ ِجبالد في اٌّجبدسح اطالق يجت•
 يسؼي فبػً ِجزّغ اطبس في ٚاٌٛاججبد، ثبالٌزضاِبد ٚاٌزٛػيخ ثبٌحمٛق ٚاٌّطبٌجخ
 خالي ِٓ اٌؼًّ ٚويفيخ اٌٚٛيبرٙب ٚرحذيذ اٌؼبِخ اٌسيبسبد ئػذاد في اطيبفٗ وبفخ الششان
 اٌسٍّيخ ٚاٌمبٔٛٔيخ اٌسيبسيخ االٌيبد

 ثبٌسٍطخ االٔحشاف ػذَ رىفً ٚاٌمٛاػذ ٚإٌظُ ٚاٌٍٛائح اٌزششيؼبد ٌٛضغ اٌيبد ٚصيبغخ•
 اٌشٛسي اٚ اٌزشبٚس ِجذا ٚاسسبء اٌّجزّؼيخ اٌّشبسوخ ٚوفبٌخ ٚاٌزٕظيّيخ اٌزششيؼيخ
 .اٌمبٔٛٔي اٌزٕظيُ اٚ اٌالئحخ اٚ ثبٌمبْٔٛ اٌّؼٕييٓ وبفخ ٚاششان

 ِٚشاجؼزٙب ٚرمييّٙب ِٕٚبلشزٙب اٌؼبِخ اٌسيبسيبد اػذاد ويفيخ ٚاضحخ خشيطخ ٚضغ ِغ•
 رمٛد اٌزي ٚاٌشؤي ٚاٌزٛجٙبد ٌال٘ذاف ٚاٌّىبسجخ ٚاٌّصبسحخ اٌشفبفيخ ِٓ اطبس في

 ِب خبصخ اٌزٕفيز ِٛضغ اٌسيبسيخ ٘زٖ ٌٛضغ اٌيٙب اٌٍجإ يزُ اٌزي ٚاالدٚاد اٌسيبسيخ،
 ِسزمٍخ ِإسسبد لجً ِٓ ِشاجؼزٙب ٚويفيخ ٌٚٛائح، لٛأييٓ ِٓ اٌسيبسيبد رٍه ػٍي يجٕي
   .دلزٙب ٌضّبْ اٌذٌٚخ ثّجٍس اٌزششيغ لسُ ِضً

 



 االستماع و الشكوي 

 ػٍي ٚاٌشد اٌفسبد ػٓ ٚاالثالؽ ٌٍشىٛي ِسزمٍخ لٕٛاد رإسس اْ يجت وّب•

 اٌّصبسحخ دسجبد ٚثبلصي اٌّٛاطٕيٓ ِشىالد حً في ٚاٌٛسبطخ اٌّٛاطٓ

 يمًٍ سٛف ِب ٚ٘ٛ ٚاٌشؼت، اٌذٌٚخ ثيٓ اٌضمخ ِٓ جذيذ ػٙذ في ٚاٌّصذاليخ
   .اٌؼّبٌيخ اٌّطبٌجبد اٚ اٌفئٛيخ ٚاالحزجبجبد ٌٍزظب٘شاد اٌٍجٛء

 ٚاٌجحش ثبٌشىٛي اٌّخزصخ اٌّإسسبد ٚ االجٙضح ٘يىٍخ الػبدح رصٛساد ٚضغ•

 االِجٛدسّبْ اٚ اٌٛسيط اٚ اٌّفٛض ٔظبَ ٚضغ في

  اٌفسبد ٌّحبسثخ ٚطٕيخ ٌجٕخ اسزحذاس•



وحو  )تعسيس المشاركة لألقاليم والمحافظات المىاطق 

(قاوون جديد لالدارة المحلية والالمركسية   

 اٌذيّمشاطيخ اٌّحٍيخ ٚ اٌشؼجيخ  •

 ثٕبء اٌىٛادس•

 اداسح اٌحٛاس ػٍي اٌّسزٛي اٌّحٍي •

 اٌزّٛيً اٌّحٍي ٚاٌزاري •

 ادٚاس اٌّجبٌس اٌّحٍيخ ٚ اٌشؼجيخ  •

 اٌزٛاصْ في اٌسٍطبد ثيٓ اٌّشوض ٚ اٌّحٍيبد  •

 سلبثخ اٌّششٚػيخ  •

 



 رقابة شفافية ووساهة الحياة السياسية 

 (اداسح اٌؼٍّيخ االٔزخبثيخ) االٔزخبثبد •

 (رىٛيٓ االحضاة ٚاسس ػٍّٙب) االحضاة•

 (ٌٍحيبح اٌسيبسيخ) اٌزّٛيً •

 (االطبس اٌذسزٛسي ٚ اٌمبٔٛٔي) ِذٔيخ اٌذٌٚخ •

 (اػبدح ٘يىٍخ االِٓ )االِٓ •

 (رفؼيً االدٚاس اٌحبٌيخ في ٌؼت دٚس اٌحىُ ) دٚس اٌمضبء •

 


