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How to Relieve Joints?
everydaylifestyles.com

Shocking joint discovery
out of Boston, MA for
amazing Joint Relief,
learn more...

Dont Go To a Nursing Home
freeltcquotes.com

Virgina residents now
have Long Term Care
Insurance discounts
available to them.
Choose where you
receive care, before the
time comes.

Waterfront Home-Baltimore
Gracious 1-3 br homes
varying 1,600 to 5,000sf.
Many homes feature
private balconies and
terraces. Express train to
Union Station, DC.

278 people like The Ritz-Carlton Residences,
Inner Harbor, Baltimore.

Free Diabetic Recipies
freerecipes.diabeticconnect.com

Delicious healthy recipes
for morning, noon and
night. Largest diabetic
community. Tons of
support, help and
resources.
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Description حزب التيار المصري

الرؤية :

 معدالت دخل في10 يصبح دخل المواطن المصري من أعلى 2030بحلول عام 
العالم وأن يتمتع بكافة الحقوق والحريات األساسية الكافلة لكرامة إنسانية
تامة؛ وأن تصنف الدولة المصرية ضمن الدول العشر األول سياسياً واقتصادياً
وعلمياً وعسكرياً؛ وذلك من خالل العمل الحزبي الجاد والتخطيط االستراتيجي
وتطويع أدوات وإمكانات الحزب لتكون أداة في يد الشعب لتحقيق الريادة
الحضارية المصرية.

الرسالة :

حزب التيار المصري حزب معزز للتيار األساسي المصري وھو أحد ثمار ثورة
الخامس والعشرين من يناير؛ يقوم على تلبية احتياجات عموم المواطنين
ويشاركھم أحالمھم ومشاريعھم الوطنية والقومية لتحقيق الريادة والرفعة
المصرية عبر تبني قيم الحرية ومعايير الحكم الرشيد والتداول الديموقراطي
للسلطة وتعظيم دور المجتمع المدني؛ وتطبيق معايير العدالة اإلجتماعية في
توزيع الدخل القومي وضمان تكافؤ الفرص في تلقي خدمات التعليم والصحة
والمسكن المالئم ومحاربة الفقر والبطالة ، معتزاً بانتماءاته الحضارية العربية
اإلسالمية وعمقه اإلفريقي في مرجعياته وھويته وفي اولويات صالته
الخارجية.

المرتكزات :

* حزب يعزز التيار األساسي المصري – الذي تنتمي إليه الغالبية العظمى من
المصريين – وھو حزب يتميز بمدنيته وديموقراطيته؛ يعتز بھويته؛ منفتح على
اآلخر، تلعب فيه القيم واألخالق والمبادئ الدينية دورا ضابطا ألدائه .
* المواطن ھو رأس المال الحقيقي للدولة المصرية، وھو أھم وعاء استثماري
(تعليم وتدريب- صحة – فرص عمل وأجور- بنية تحتية ) .
* حزب يستلھم روح الثورة، ويعزز مكتسباتھا ومنجزاتھا .
* حزب شبابي يقدم نمطاً وفھماً جديد للحياة السياسية المصرية معتمداً
على الشباب وطاقاتھم اإلبداعية وقدرتھم العالية على اإلنجاز .
* حزب تتمحور سياساته حول دمج غالبية الجماھير في الحياة السياسية
المصرية وتمكينھا من المشاركة الفاعلة في وضع السياسات العامة للدولة .
* حزب لكل مصري حر، متسع األفق ، رافض للقوالب الجامدة، ال يتقبل األفكار
واألراء دونما برھان أو دليل، متقبل ومستثمر للنقد والتنوع واالختالف .
* حزب يعطى أولوية لتقديم البرامج العملية والحلول االبتكارية متجاوزا
اإلشكاليات األيدلوجية.
* حزب يعمل على استعادة وتقوية وتعظيم الدور الريادي لمصر في محيطھا
اإلقليمي .

منھجية وضع البرنامج

المالمح الرئيسية لبرنامج الحزب يجب أن تكون منطلقة من القاعدة
الجماھيرية فھي األدرى باحتياجاتھا ومشكالتھا، وحل تلك المشكالت سيظھر
من بين الجماھير باعتبارھا جزء من الحل ال المشكلة؛ وعليه فإن برنامج
الحزب سيصاغ وفقاً لمستخلصات مجموعة من ورش العمل الشعبية
(جماھير– حرفيين - مھنيين – عمال – مثقفين وفنانين – خبراء اجتماع – مرأة
– أساتذة جامعات – خبراء – فالحين - . . ) ثم تعرض تلك المستخلصات على
فرق من المتخصصين لمعالجتھا ووضع حلول واقعية وخطط قابلة للتنفيذ
بشكل علمي / عملي مدروس .

أھداف عامة للحزب

* · سياسية :

- تعزيز مكتسبات ومنجزات الثورة، ومتابعة تنفيذ مطالبھا .1

- المشاركة في تأسيس ودعم وحماية حياة ديمقراطية حقيقية يكون2
محورھا المواطن المصري ومتطلباته .

- يعمل الحزب على اشراك المواطنين كأفراد، ومنظمات المجتمع المدني3
ككيانات في ادارة الشأن العام للدولة .

- يعمل الحزب على تمكين جميع الفئات والطوائف المھمشة سياسيا4
واقتصاديا واجتماعيا ( مثل : المرأة – الشباب – ذوي اإلحتياجات الخاصة –
الواقعين تحت خط الفقر . . . ) .

- تطبيق كامل حقوق المواطنة من التمتع بكافة الحقوق وتلقي الخدمات5
لكافة المصريين دونما تمييز بسبب عرق أو دين أو مكان جغرافي أو وضع
اجتماعي.

- ضمان مشاركة المصريين بالخارج في العملية السياسية والقيام بدورھم6
في نھضة مصر.

- الوصول الى دور مصري فاعل ومحوري في دوائر االنتماء الثالث( العربية7
واألفريقية واإلسالمية ) .

* · تنموية :

- زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين كماً وكيفاً ، وانتشاراً وتنوعاً .1

- تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في تلقي خدمات التعليم والصحة2
والمسكن المالئم .

- توفير فرص عمل مناسبة وإعانة العاطلين، والسعي الحثيث للقضاء على3
الفقر.

- تقليص الفجوة التمييزية بين الجنسين في مجاالت التعليم والعمل وتولي4
المناصب القيادية .

- تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي وتلقي الخدمات .5

- توظيف الطاقات والكفاءات المھنية واألكاديمية المصرية في تخطيط وتنفيذ6
مشاريع تنمية نوعية ومبتكرة .

- إعطاء أولوية للمشاريع كثيفة العمالة وللمشاريع المتوسطة والصغيرة7
ومتناھية الصغر وأصحاب الحرف الحرة .

Mission  يناير من مستقلين و تيارات فكرية مختلفة25قام مجموعة من شباب ثورة 
بعمل االجتماع التـأسيسى االول لحزب (التيار المصرى) و الذى تقوم فكرته
على تعزيز التيار االساسى فى مصر _الذى تندرج فيه الغالبية العظمى من
المصريين_ بعيدا عن الحسابات االيدولوجية و مھتما باالحتياجات االساسية
للمواطن, و بتبنى الحزب قيم الحرية و التداول الديموقراطى للسلطة و تعظيم
دور المجتمع المدنى و تطبيق معايير العدالة االجتماعية فى مختلف نواحى
الحياة مع تأكيد الحزب على اعتزازه بانتماءاته الحضارية و العربية االسالمية و
العمق االفريقى فى مرجعيته و ھويته و أولوية صالته الخارجية.
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