
 

 

 

 

 

 جماعت اإلدارة العليال توصياث المؤتمر الخمسين

 4102نوفمبر  8 –نوفمبر  5من فى الفترة  

 

 حتمية بناء مصر جديدة

 البشر و الفكر واإلراده السياسيه مقومات صنع المستقبل

 

الخمسين فى كعادتها منذ خمسون عاماً عقدت جماعة اإلدارة العليا بإعتبارها أحد أهم بيوت التفكير مؤتمرها 

 ين وفى مناخ مضطرب وفى دولة عائدةعلى مصر و المصري التسارع وأولويات ضاغطة دةظل متغيرات شدي

بناء مصر  تى اآلن ومن أبرز األولويات حتميةوح 3122يناير  36بعد غياب قارب على السنوات األربع منذ 

اذ نفمن غيابها يحتم إ ن عودة الدولةيضاً فإناء مؤسساتها بشكل كامل وأب يده والبدايات البد أن تكون إعادةجد

دون  لجميعمن التعسف والظلم وسيفا مسلطا على ا واقية القانون مظلةبشرط أن يكون  ن بكل قوة ممكنةالقانو

عفين بنائها وتحمى المستضوأن تحتوى الشاردين من أللجميع  راعيهاإنتقاء أو تمييز أو إقصاء أن تفتح الدولة ذ

تتسم بالعدالة شبه المطلقة واإلسراع دون  رضاً وعمراناً وبشراً محاسبةئها أيذاذين يتعمدون إفيهم وتحاسب ال

 . لحسم دون التراخى زم واالتسرع والح

عام من هذه المنطلقات والثوابت التى تميز جماعة اإلدارة العليا التى لم تتخلف عن عقد مؤتمرها منذ تأسست 

أيام  ه المؤتمر الذى عقد على مدى ثالثةشهدت قاع.  2671عام  واحدة وحتى هذه اللحظه سوى مرة 2675

خبراء اإلدارة فى مصر ومن بينهم الرعيل المؤسس للمعهد القومى لإلدارة و من أساتذة 311كثر من وحضره أ

 ميةول وزير للتنفى مصر المرحوم الدكتور أحمد فؤاد شريف أ ديثةالحا الذى أسسه األب الشرعى لإلدارة العلي

 .اإلداريه فى مصر

 إعادة بناء الدولة ن الرؤى واألفكار حول حتميةومستفيضه تبادل فيها الحاضرو مهمةشهدت القاعه مناقشات 

 عمل الجماعةالمناقشات عدداً من التوصيات التى ست أيام كانت حصيلة وبعد ثالثة.  بشكل جذري وكامل

عضاء المؤتمر ومتخذى القرار فى مصر والذين إستبشر بهم أاع يدى صنكعادتها سنوياً على أن تضعها بين أ

 خيراً وفيراً لمصر والمصريين وجاءت توصيات المؤتمر على النحو التالى :

 وواقعيه يأتى فى مقدمة هذه األسس : يةملسس ععلى أ ه إعادة بناء الدولةميحت .2

 والتى تتمتع  ت الرشادةوذا سبقتنا فى تطبيقه الدول المتقدمة دارى الذىاالعتماد على الفكر اإل

 .بالرفاهيه والثراء 



 جمعى للمصريين بما يحقق نسان المصرى والعمل الدائم والمستمر على تعديل السلوك الاالهتمام باإل

 .بنائنا سهم فى بناء المستقبل الذى نسعى إلى تحقيقه لنا وإليجابياً يتغييراً إ

 ويسهم فى تحقيق هذه المقاومة الهدافها  الفساد الذى يعد أقوى مؤسسات الدولة عمل على مقاومةال

 الخدمة وسيطرته من خالل تقديم بما يضمن تراجع تحكم مقدم الخدمة عن متلقيها فصل مقدم الخدمة

 . بالتعاقد مع مصدر خارجىسرع وبما يحقق تقديمها بشكل أفضل وأ

 نماط السائده حالياً عن األ يه بشكل جدى وحقيقى بعيداً كد المؤتمر على ضرورة تطبيق الالمركزأ

يشعر بها المواطن المصرى ويستطيع  حداث طفرة تنمويةى ال تساعد فى تطبيقها بما يؤدى إلى إوالت

 .عباء كلفتها رغم ما يقع على كاهله من أتحمل ت

 

 :عاده هيكله المؤسسات والهيئات على نحو يجعلها إ .3

 كثر كفاءةوأ أقل كلفة  

 والتليفزيون والذى تتحمل الدولة ذاعةوناقش المؤتمر نموذج اإلهدار الصادم للموارد فى إتحاد اإل

 .جور العاملين فيهمليون جنيه شهرياً أل 331مقدمتها عباءاً ضخمه فى أ

محطه  76و  محطة تليفزيونية  34علن عن إمتالك هذا اإلتحاد ما إ عضاء المؤتمروإستغرب أ

يداً ليس فقط للمال اهداراً مستمراً ومتزمثل إدنى تأثير بما يلعدد الضخم ال نجد أورغم هذا ا يةذاعإ

 .يضاً العام ولكن للكفاءات والمتميزين أ

  ترشيد االنفاق وتعظيم العائد 

ى تمارسه الحكومه لألسف سراف غير المبرر الذاهر البذخ الشديد واإلعضاء المؤتمر مظإنتقد أ

 .بنائها أ وتنعكس على مستوى معيشةنها مصر انقه التى تعانى مقتصاديه الخرغم الظروف اإل

تخاذ قرارات العمل على ترشيد حقيقى لإلنفاق يلمسه المصريين وإ بضرورةن وطالب الحاضرو

من خالل  تحققها الدولة نفاق والعمل على تعظيم العوائد التىيتم متابعتها بكل دقه لترشيد اإل فورية

سيه مع الخدمات من خدمات ومنتجات بما يحقق فى الوقت نفسه تناف ما تنتجه الدولة رفع كفاءة

 .والتى يقدمها العالم  والمنتجات المثيلة

 لى كل ميادين الثورةومطالب من خرجوا إ 3124ويونيه  3122عالء قيم ثورتى يناير العمل على إ .4

 الولن يحدث ذلك إ نسانيهاإل ة والكرامةجتماعيإلا مصر والتى تحددت فى العيش والحرية والعدالةفى 

العفو عالء قيم التسامح ووإ وعدم السماح لقيم مثل الفهلوة بأن تظل سائدة عالء قيم العملمن خالل إ

 .ديان السماويه والصفح وهى قيم حثتنا على إعالئها كل األ

 ن يقوم لدى صانع القرار ويرى المؤتمر أ ةالسياسي رادةافر اإلال بتولن يتأتى ذلك كما أجمع المؤتمر إ

ولى حتى انعقاد مجلس النواب القادم ألحالياً والسيد رئيس الجمهوريه وهو من يملك سلطه التشريع 

ومكوناتها  يد شكل الحكومةوتحد عادة بناء مؤسسات الدولةته بإصدار مرسوم بقانون ينص على إجلسا

صدار هذا القانون وهياكلها والجهات التابعه لها وأن يتم البدء فى إعاده البناء فور إ عملهالهدافاً ويحدد أ

. 

 


